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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

   บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

วันจันทร์ ท่ี 10 สิงหาคม 2563 

ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก 

เลขท่ี 18 เอกมัยซอย 2ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร        

เร่ิมการประชุม เวลา 13.30 น. 

 นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบนับริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน
ทัง้สิน้ 3,564,096,272 บาท (สามพันห้าร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าหม่ืนหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาท)  โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่                              
10 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 3,462,336,820 บาท (สามพนัสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหม่ืนหกพนั
แปดร้อยยี่สิบบาท) ซึง่ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 3,462,336,820 หุ้น (สามพนัสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหม่ืนหกพนัแปดร้อยยี่สิบ
หุ้น) มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 ในการประชุมครัง้นี ้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 31 ราย และมี                    
ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจ านวน 87 ราย รวมทัง้หมด 118 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 3,265,702,065 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
94.3208 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จ านวน 3,462,336,820 หุ้น (สามพันสี่ร้อย                
หกสิบสองล้านสามแสนสามหม่ืนหกพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น)  ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด ตามมาตรา 103                    
แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ถือได้ว่าครบเป็นองค์ประชมุ 

 และเนื่องจากนายจอห์น ลี โกะชุน ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่สามารถเดินทางมาท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครัง้นีไ้ด้ เนื่องจากยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ในช่วงการระบาดของโควิด -19 แต่จะมาร่วม                  
ในที่ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่นับว่าเข้าร่วมการประชุมหรือเป็นองค์ประชุม นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ รองประธาน
กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จึงท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุ 

 นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบูลย์ (“ประธานที่ประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะทกุท่านที่ได้เข้าร่วมประชมุสามญั                
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชมุสามญัประจ าปีของบริษัทฯ ทัง้ที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอือ้ต่อการเดินทาง และต้องขออภยัหากการจดัประชุมในครัง้นีไ้ม่สะดวกเหมือน
ทุกครัง้ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้จัดประชุมเพี่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และกล่าวเปิดประชุมสามญั              
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) อย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ  

 ล าดบัต่อไป ประธานที่ประชมุ ได้มอบหมายให้นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชมุ 

 นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท กล่าวว่า ตามที่ประธานที่ประชุมได้เรียนแจ้งข้างต้นว่าการจัดประชุมในปีนีมี้ความ
แตกต่างจากทกุๆ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึน้ทัว่โลก รวมทัง้ในประเทศไทย บริษัทฯ มีความกังวลถึงความ
ปลอดภยัจากการแพร่ระบาดที่เกิดขึน้ จึงได้ก าหนดมาตรการด้านต่าง ๆ  อย่างเคร่งครัด ตามข้อก าหนดและประกาศของกรมควบคมุโรค รวมถึง
ข้อก าหนดที่ออกตามพระราชก าหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ. 2548  

 การประชุมครัง้นี ้จะให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ 2 สอบถามโดยวิธีเขียนค าถามลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้                     
เพ่ือความปลอดภยัของผู้ถือหุ้นที่อยู่ร่วมกนัในห้องประชุม โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับและส่งค าถามให้กบักรรมการบริษัทในห้องประชุมออดิธอเรียม   
การตอบค าถามจะกระท าให้มากที่สุด หากค าถามที่ยงัไม่ได้รับการตอบครบถ้วนในที่ประชุมครัง้นี ้ จะมีการตอบทุกค าถามและแจ้งผู้ถือหุ้น 
ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเร็วและจะไม่มีการพิจารณาระเบียบวาระอ่ืนๆ ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า  และขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้ นทุกท่านทราบ                 
ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ส าหรับการประชุมสามญั               
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นัน้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและ
รายชื่อบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าแต่อย่างใด  

 ก่อนที่จะเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ เลขานกุารบริษัทกล่าวแนะน าคณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้
ให้ที่ประชมุทราบ พร้อมทัง้แนะน าวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชมุทราบ 
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 คณะกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม จ านวน 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของกรรมการทัง้หมด)   

  1. นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์  วิทยากร       ประธานกิตติมศกัดิ์ 
  2.นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์       รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  3. ดร.สาธิต วิทยากร                     กรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการ ประธานคณะกรรมการบริหาร  

       และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
  4. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  5. ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชยั              กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  6. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค   กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

       และ รักษาการ Chief Financial Officer 
  7. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร          กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายลงทนุ 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านระบบส่ืออิเลคโทรนิคส์ 
  นายจอห์น ลี โกะชนุ          ประธานคณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 
  นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ  ผู้อ านวยการฝ่ายบริการงานบญัชีสว่นกลาง 

ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
  1. นายชาญชยั  ชยัประสิทธ์ิ  
  2. นางสาวศนิชา อคัรกิตติลาภ 

ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จ ากัด 
  นางสาวกานติมา คงสมยตุิ  

ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด  
  1. นางสาวณิชยา วณีสอน และ 
  2. นางสาวภทัริยา สินธวาชีวะ 

ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ส านักงานกฎหมายสากลธีรคุปต์ จ ากัด 
  นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร 

ท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลักทรัพย์ภัทร จ ากัด (มหาชน) 
  นายภาสิน ภาวศทุธิกลุ 

ตัวแทนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท เซจ แคปปิตอล จ ากัด 
  1. นายศิต ตนัศิริ และ 
  2. นางสาวณฐัธยาน์ เหล่ายิ่งเจริญ และ 
  3. นางสาววนัทนี ธาดาพิสิฐ 

เลขานกุารบริษัท ได้กล่าวแนะน า นายประพาส บญุชื่น อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทยซึง่เข้าร่วมการประชมุในครัง้นี ้ 

นอกจากนี ้เพ่ือให้การนบัคะแนนเสียงของที่ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และยตุิธรรม ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ราย เพ่ือท า
หน้าที่เป็นอาสาสมคัรและสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนน ซึง่มี นางสาวสนุี ลีวิวิธนนท์ ผู้ รับมอบฉนัทะ จากนางสาวกนกวรรณ อดุมกิจโกศล 
รับอาสาเป็นตวัแทนดงักล่าว 

ล าดบัถดัไป เลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงถึงวิธีปฏิบตัิส าหรับการประชมุ และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดงันี ้

  - การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง 

  - ส าหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 12 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

  - ส าหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพ่ือทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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  - ส าหรับการลงมติในวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่น้อยกว่าสองในสามของ จ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุ 

  - การลงมติในวาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 10 และวาระที่ 11 จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมตัิไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทัง้นี ้การลงคะแนนในวาระที่ 9 จะไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนัได้แก่ 

  (1)  ดร.สาธิต วิทยากร 
  (2)  UBS AG HONG KONG BRANCH  
  (3)  นางสาวสาธิตา วิทยากร 
  (4)  พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี 
  (5)  นางสาวพลัลภา วิทยากร 
  (6)  นางสาวธนธรณ์ วิทยากร 

นอกจากนี ้เนื่องด้วยวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และ
การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดงันัน้ 
ในการพิจารณาอนุมตัิวาระดงักล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นเร่ืองที่เกี่ยวเนื่องกนัและเป็นเงื่อนไข
ซึง่กนัและกนั โดยหากวาระใดไม่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าอีกวาระหนึ่ง แม้ได้รับอนมุตัิแล้วเป็นอนัยกเลิกไปด้วย 

  - ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระลงมติในใบลงคะแนนในวาระ
ดงักล่าว และให้ยกมือขึน้ เพ่ือที่เจ้าหน้าที่ จะเดินเข้าไปเก็บบตัรลงคะแนนของท่าน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือขึน้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วย                       
กบัข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ จะท าการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ 

  - หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะซักถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมในวาระใดๆ ก็ดี ขอให้เขียน
ค าถาม และ กรุณา ระบุชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะมาจาก            
ผู้ถือหุ้นรายใด ลงในกระดาษที่ได้เตรียมไว้และยกมือขึน้ ให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรค าถาม เพื่อบริษัทฯ จะได้ท าการชีแ้จงในประเด็นต่างๆ ที่
สอบถาม และบนัทึกไว้เป็นข้อมลูส าหรับการประชมุในครัง้นีไ้ด้อย่างถกูต้อง 

  - กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะโดยระบคุวามเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว ตัง้แต่ขัน้ตอนการลงทะเบียนบริษัทฯ จะ
นับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะมาทกุประการ และส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ รับมอบฉนัทะตรวจสอบค าสัง่ของ                    
ผู้มอบฉนัทะและลงคะแนนเสียงให้ถกูต้องตรงตามที่ผู้มอบฉนัทะก าหนดไว้ 

  - กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมิได้คืนบตัรลงคะแนนที่ระบคุวามเห็น  ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่
ประธานที่ประชมุจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชมุนัน้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย 

  - จ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉนัทะเข้ามาเพิ่มเติม 

  - ในแต่ละวาระกรณีการนบัคะแนนยงัไม่เรียบร้อย บริษัทฯ จะขอด าเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เม่ือการรวบรวมคะแนน
เรียบร้อย จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ทราบต่อไป 

 ต่อจากนัน้ เลขานกุารบริษัท  ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 

 เลขานุการบริษัท ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่                         
5 กนัยายน 2562 โดยมีส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ซึง่บริษัทฯ ได้แนบไปพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น
ได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว นอกจากนี ้รายงานการประชุมดงักล่าวได้จัดท าขึน้แล้วเสร็จภายใน 14 วนันับแต่วนัประชมุ
วิสามัญผู้ถือหุ้น และน าส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตัง้แต่วันที่ 18 กันยายน 
2562 

 ประธานที่ประชมุ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือ แก้ไขรายงานการประชมุดงักล่าว 
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ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ ขอแก้ไขใดๆ 

ประธานที่ประชมุ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

คะแนนเสียงส าหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานกุารบริษัท ประกาศจ านวนผู้ถือหุ้นทีล่งทะเบยีนเข้าประชมุในวาระนีเ้พ่ิมเติม จ านวน 2,571,020 หุ้น 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,046,023,785 0 222,249,300 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 - 0.0000 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดัการ น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 และข้อมลูที่ส าคญัให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบ ดงันี ้

 เหตุการณ์และการพัฒนาท่ีส าคัญ 

 ปี 2543 ก่อตัง้บริษัท ช่ือบริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2556  การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นครอบครัววิทยากร 

 ปี 2560  เข้าซือ้กิจการของกลุ่มบริษัทอลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากดั (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั”) 

 ปี 2561  Acquisition, Setup and Construction 

   - เข้าซือ้โรงพยาบาลปิยะมินทร์ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู”) 
   - จดัตัง้บริษัทย่อย ช่ือ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อทุยั จ ากดั 
   - จดัตัง้บริษัทย่อย ช่ือ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากดั 
   - อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ์ 

 ปี 2562 การปรับย้ายหมวดธุรกิจ ได้ปรับย้ายหมวดธุรกิจจากกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ 
   พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ มาอยู่ในกลุ่มบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ 

 วิสัยทัศน์  

 พริน้ซิเพิล แคปิตอล จะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการขยายกิจการในธุรกิจด้านสุขภาพ และจะเป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ
โรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในการน าเทคโนโลยีมายกระดบัคุณภาพการให้บริการและการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงจะใช้ประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์อ่ืนๆ ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่อย่างเต็มที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้หมด 

 กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

 - จะเป็นส่วนหนึ่งในการการขบัเคลื่อนและยกระดบัการดแูลสขุภาพในชมุชน และขยายเครือข่ายธุรกิจโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
 - จะระดับการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยสร้างโรงพยาบาลในพืน้ที่ขาดแคลน เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและสงัคม เพื่อให้เกิด
สงัคมที่แข็งแรงอย่างยัง่ยืน 

 - จะมุ่งมั่นในการบริหารโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตัง้ไว้                   
ทัง้ผลประกอบการด้านการเงิน คณุภาพการให้บริการ และ ความพึงพอใจของผู้ รับบริการ 

 PRINC PURPOSE “องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้ เพ่ือช่วยเหลือคน ชมุชน และสงัคม” 

 จุดเด่นในการลงทุน 

  - เป็นโรงพยาบาลชัน้น าส าหรับผู้ ป่วยรายได้ปานกลางของประเทศไทย 
  - ให้บริการในราคาเข้าถึงได้ และครอบคลมุในจงัหวดัที่ไม่มีโรงพยาบาลเอกชน หรือขาดแคลนการบริการทางการแพทย์ 
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  - ให้บริการทางการแพทย์ ด้วยอปุกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบวงจร 

 แผนการขยายธุรกิจในอนาคต   

  - ขยายเครือข่ายโรงพยาบาลแห่งใหม่อีก 8 แห่ง ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

 1.  การพัฒนาท่ีส าคัญในรอบปี 2562 

• เดือนกมุภาพนัธ์ 2562  

 - ย้ายกลุ่มอตุสาหกรรมบริษัทฯ โดยได้รับการอนมุตัิจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในการปรับย้ายกลุ่มอตุสาหกรรม
อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไปยงัอตุสาหกรรมบริการ ในหมวดธุรกิจการแพทย์ (Health Care Services) 

• เดือนมีนาคม 2562  

  - วันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพูน จ ากัด เข้าท าการรับโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business 
Transfer – EBT) ของโรงพยาบาลศิริเวช ล าพนู เสร็จสิน้   

  - วนัที่ 29 มีนาคม 2562 เปิดให้บริการโรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ์ อย่างเป็นทางการ 

• เดือนกนัยายน 2562 

  - จ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากัด (“BG”) จ านวน 9,985,998 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของ
จ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ BG มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (VMSD) ซึ่ง
เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 133.08632 บาท คิดเป็นราคาซือ้ขายทัง้สิน้ประมาณ 1,328.99 ล้านบาท โดยจะน าเงิน                    
ที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นในครัง้นีไ้ปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ตามนโยบายการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป 

• เดือนพฤศจิกายน 2562 

  - วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เปิดให้บริการโรงพยาบาลพริน้ซ์ อทุยัธานี อย่างเป็นทางการ 

  - วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดัจ านวน 1 ราย
คือ International Finance Corporation (“IFC”) ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบนัเป็นบริษัทในกลุ่มของ World Bank โดยเงินเพิ่มทุนที่ได้รับประมาณ 
909 ล้านบาท จะน าไปใช้สนบัสนนุแผนการลงทนุขยายกิจการด้านโรงพยาบาลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทัง้การเข้าซือ้กิจการหรือการหาพนัธมิตร
ทางธุรกิจเพื่อร่วมกันสร้างโรงพยาบาลในเครือข่ายเพิ่มขึน้ โดยบริษัทฯ ได้ท าการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วจากเดิม 3,240,087,520 บาท 
เป็นจ านวน 3,462,336,820 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

  - โรงพยาบาลพริน้ซ์ ปากน า้โพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน EMRAM Stage7 จาก HIMMS Analytics ซึ่งเป็นขัน้สูงสุดของ
มาตรฐานนี ้และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย และแห่งที่ 2 ของภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ที่ได้รับรางวลันี ้

  - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ลงนามในสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ศรีสะเกษ เมดิเทค จ ากัด และจัดตัง้
บริษัทย่อยแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์-ศรีสะเกษ จ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาด 60 เตียง ในจังหวดั               
ศรีสะเกษ 

• เดือนธันวาคม 2562 

 - วนัที่18 ธันวาคม 2562 ลงนามในสญัญาร่วมทุนกับกลุ่ม Nihon Keiei Group (NKG) เพื่อด าเนินธุรกิจการดแูลผู้สงูอายุ
และได้จดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อบริษัท พริน้ซิเพิล เอ็นเคจี จ ากดั 

 - วนัที่18 ธันวาคม 2562 ได้ลงนามในสญัญาโอนกิจการร่วมกับบริษัท โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จ ากัด และจัดตัง้บริษัทย่อย
แห่งใหม่ภายใต้ชื่อบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์-ชุมพร จ ากัด ซึ่งการโอนกิจการสถานพยาบาลทัง้หมด (Entire Business Transfer) อนัรวมถึง
ทรัพย์สิน หนีส้ิน ใบอนุญาตต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจการสถานพยาบาล ตลอดจนสิทธิหน้าที่และภาระผกูพนัตามสญัญาของบริษัท 
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จ ากดั แล้วเสร็จในวนัที่ 2 มีนาคม 2563  
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- วนัที่ 2 ธันวาคม 2562 เปิดให้บริการโรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู อย่างเป็นทางการ 

- โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ ลงนามกับบริษัท บ ารุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด เพื่อเปิดโมเดลธุรกิจใหม่จัดตัง้ “ศูนย์
กระดูกสนัหลงัและข้อ” ที่โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ เพื่อให้บริการทางการแพทย์ด้านกระดูกสนัหลงัและข้อเป็นต้นแบบแห่งแรกในการ
ท างานภายใต้โมเดลธุรกิจใหม่ 

  2. ข้อมูลบริษัทฯ  

 ปัจจุบนัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ตัง้แต่ปี 2560 - 2562 บริษัทฯ 
ได้มีการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายเป็น 10 แห่ง ได้แก่ (1) โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู (2) โรงพยาบาลพริน้ซ์ ปากน า้โพ 1 (3) โรงพยาบาล 
พริน้ซ์ ปากน า้โพ 2 (4) โรงพยาบาลพิษณุเวช (5) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร (6) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ (7) โรงพยาบาลพริน้ซ์ 
อุทยัธานี (8) โรงพยาบาลพริน้ซ์ ล าพูน (9) โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ และ (10) โรงพยาบาลพริน้ซ์ ศรีสะเกษ และเม่ือกลางปี 2563 บริษัทฯ ได้มี
การขยายโรงพยาบาลเครือข่ายในพืน้ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพ่ิมอีก 1 แห่ง โดยได้เข้าซือ้และรับโอนกิจการสถานพยาบาลทัง้หมด (Entire 
Business Transfer) ของบริษัท รวมแพทย์สรรพสิทธ์ิ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ช่ือ “โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิ
อินเตอร์” ตัง้อยู่ในจงัหวดัอบุลราชธานี ท าให้ปัจจบุนั บริษัทฯ มีจ านวนโรงพยาบาลในเครือข่ายเพ่ิมขึน้เป็น 11 แห่ง  

 ส าหรับธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือเช่าในรูปแบบของโรงแรมและเซอร์วิส  
อพาร์ทเม้นท์ และอาคารส านกังานให้เช่าแบบครบวงจร คือ โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ, ซมัเมอร์เซ็ท 
เอกมยั แบงค็อก และอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  

 3. สรุปผลการด าเนินงานและข้อมูลทางการเงิน 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 14,620.0 ล้านบาท เป็นผลมาจากจากที่บริษัทฯ ได้ท าการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนบริษัท มีพาร์ทเนอร์ เช่น บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ ( International Finance Corporation: IFC) มาร่วมลงทุน และท าการ
จ าหน่ายที่ดินของบริษัทฯ จ านวน 1 แปลง โดยแบ่งออกเป็นสดัส่วนจากเงินกู้  จ านวน 4,908.8 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ จ านวน 9,711 
ล้านบาท จะเห็นได้ว่าอตัราส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของเจ้าของไม่ต่างกันมากนัก รายได้รวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 2,871 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้
จากกิจการโรงพยาบาล จ านวน 2,296 ล้านบาท (คิดเป็น 90% ของรายได้รวม) และรายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 575 ล้านบาท 
โดยมีก าไรขัน้ต้น (EBITDA) อยู่ที่ 22% เป็นผลมาจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการขยาย
โรงพยาบาลเครือข่ายแห่งใหม่ในปี 2562 อนัได้แก่ โรงพยาบาลพริน้ซ์ ล าพนู, โรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ์ และโรงพยาบาลพริน้ซ์ อทุยัธานี 
อย่างไรก็ตาม หากกิจการโรงพยาบาลของบริษัทฯ สามารถเติบโตและมีผลประกอบการที่ดี จะส่งผลให้มีก าไรขัน้ต้น (EBITDA) เพ่ิมขึน้ตามมา 
นอกจากนี ้การขยายกิจการโรงพยาบาลจะมีหนีส้ินที่เกิดจากการกู้ยืมเงินและค่าเสื่อมราคา ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ ที่ 155.5                 
ล้านบาท (โดยจะน าเสนอในวาระที่ 3) และการขยายธุรกิจโรงพยาบาลจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด จ าเป็นต้องพิจารณาอตัราส่วน
หนีส้ินต่อส่วนของเจ้าของ โดยปัจจบุนั อยู่ที่ 0.56 เท่า ซึง่ยงัพอมีความสามารถที่จะขยายธุรกิจโรงพยาบาลต่อไปในอนาคตได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลให้มี Economies of Scale ที่เหมาะสม โดยอาจต้องพึ่งพาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนอ่ืน  หรือจ าหน่ายออกซึ่ง
ทรัพย์สินในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่า เพ่ือน าเงินมาลงทนุในธุรกิจที่บริษัทฯ จะด าเนินการต่อในอนาคต 

 4.  ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน  

 ในปี 2562 โรงพยาบาลในเครือข่าย มีจ านวนเตียงจดทะเบียนรวม 815 เตียง และบริษัทฯ ได้รับโอนกิจการสถานพยาบาลทัง้หมด
ของโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ซึ่งมีจ านวนเตียงจดทะเบียน 100 เตียง เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2563 ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 1/2563 มีจ านวนเตียง                     
จดทะเบียนรวม 915 เตียง และมีรายได้หลกัมาจากโรงพยาบาลพิษณเุวช จงัหวดัพิษณโุลก แต่เนื่องจากภาพรวมของการใช้บริการ (utilization) 
ยังน้อย จึงเป็นความท้าทายของกรรมการและผู้บริหารที่จะต้องหาแนวทางในการเพิ่มการใช้บริการจากผู้ รับบริการให้มากขึน้ เพื่อให้การ
ด าเนินการธุรกิจเกิดประสิทธิภาพที่ดี 

 ปัจจบุนั บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือข่าย ดงันี ้

  (1) โรงพยาบาลพริน้ซ์ ปากน า้โพ 1 และโรงพยาบาลพริน้ซ์ ปากน า้โพ 2 ซึ่งตัง้อยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดย               
แต่ละแห่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโรงพยาบาลให้มีภาพลกัษณ์ที่ดีขึน้ สร้างความไว้วางใจในการรักษาพยาบาล                
แก่ผู้ รับบริการ พฒันาคณุภาพการบริการให้ดีขึน้ และน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในระบบสขุภาพภายในโรงพยาบาลจนได้รับการรับรอง
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มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ขัน้ที่ 7 (HIMSS Analytics stage 7) นบัเป็นโรงพยาบาลแรกและโรงพยาบาลเดียวในประเทศไทย
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี ้ 

  (2) โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ตัง้อยู่ในจังหวดัพิษณุโลก เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) เทียบเท่ากบัโรงพยาบาลชัน้น าในกรุงเทพฯ และเป็นโรงพยาบาลที่เป็นสถานประกอบ
กิจการดีเด่นด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2558-2562) จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน  

  (3) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร (เดิมชื่อโรงพยาบาลสหเวช พิจิตร) เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ตัง้อยู่ในจังหวดัพิจิตร 
บริษัทฯ ได้เข้าไปปรับปรุงและเพิ่มศกัยภาพในการให้บริการ โดยได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขัน้ที่ 2 จากสถาบนัรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)  

  (4) โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ตัง้อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ บริษัทฯ ได้ปรับปรุง
โรงพยาบาลให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึน้ อีกทัง้ เพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ ป่วยให้รอบด้าน  และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเม่ือวันที่                           
2 ธันวาคม 2562 นอกจากนี ้ได้ร่วมกับพันธมิตร บริษัท บ ารุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จ ากัด ในกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด 
(มหาชน) เปิด “ศนูย์ให้บริการทางการแพทย์ด้านกระดกูสนัหลงัและข้อ Spine & Joint” ที่โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู โดยเสนอบริการที่เป็น
เลิศภายใต้มาตรฐานการรักษาโดยทีมแพทย์ผู้ช านาญการจากโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ทัง้นี ้โรงพยาบาลยงัได้รับการรับรองคณุภาพมาตรฐาน 
HA ขัน้ที่ 2 จากสถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)  

  (5) โรงพยาบาลพริน้ซ์ ล าพูน เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 59 เตียง ตัง้อยู่ในจังหวดัล าพูน ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้ารับโอนกิจการ
ทัง้หมดของโรงพยาบาลศิริเวช ล าพูนเสร็จสิน้ ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 และท าการปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในโรงพยาบาล พร้อมทัง้เพิ่ม
ศกัยภาพการดแูลรักษาผู้ ป่วยให้ดีขึน้ และปัจจบุนัโรงพยาบาลฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาส 1/2564  

  (6) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวของจังหวดั มีขนาด 57 เตียง จังหวดัอุตรดิตถ์ โดยเปิด
ให้บริการอย่างเป็นทางการเม่ือวนัที่ 29 มีนาคม 2562 และได้รับเกียรติบตัรจากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานว่ามีระบบการจัดการด้าน
ยาเสพติดในสถานประกอบการตามโครงการการโรงงานสีขาว ระดบั 2 และได้รับเกียรติบตัรโรงพยาบาลคุณธรรมธรรมาภิบาลสงู ราคาและ
ค่าบริการโปร่งใส เป็นธรรม จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  

  (7) โรงพยาบาลพริน้ซ์ อุทัยธานี เป็นโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง ตัง้อยู่ในจังหวัดอุทัยธานี โดยเปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการเม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มุ่งเน้นศักยภาพการดูแลผู้ ป่วยฉุกเฉินวิกฤตด้วยศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้บริการด้วยทีมแพทย์                 
เวชศาสตร์ฉกุเฉินและบคุลากรผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง พร้อมเคร่ืองมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนัสมยัและครบถ้วน  

  (8) โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ตัง้อยู่ในจงัหวดัชุมพร ซึง่บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาโอนกิจการ
ร่วมกับบริษัท โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จ ากัด และจัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชุมพร จ ากัด ในวนัที่ 18 ธันวาคม 
2562 และได้เข้ารับโอนกิจการทัง้หมดเสร็จสิน้ ในวนัที่ 2 มีนาคม 2563 ซึง่ถือเป็นโรงพยาบาลชัน้น าของจงัหวดัชมุพร 

  (9) บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทย่อย ชื่อ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จ ากดั ทนุจดทะเบียน 250 ล้านบาท เพ่ือประกอบ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวดัศรีสะเกษ ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายแห่งแรกที่มีที่ตัง้อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และปัจจบุนั 
อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาส 1/2564 

 5. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

  (1) อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ (BBC) ปี 2562 มี Rent/Sq.m. เท่ากบั 579 บาท Occupancy Rate 85% มีรายได้ 132 
ล้านบาท EBITDA 60 ล้านบาท และ Net Profit 25 ล้านบาท 

  (2) แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า–กรุงเทพฯ มี Average Daily Rate เท่ากับ 4,093 บาท Occupancy 
Rate 87% REVPAR เท่ากบั 3,553 บาท มีรายได้ 235 ล้านบาท EBITDA 100 ล้านบาท และ Net Profit 55 ล้านบาท 

  (3) ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก  มี Average Daily Rate เท่ากับ 2,529 บาท Occupancy Rate 78% REVPAR เท่ากับ 
1,973 บาท มีรายได้ 205 ล้านบาท EBITDA 79 ล้านบาท และ Net Profit ติดลบ 20 ล้านบาท 
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 6. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนกัดีว่าการที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืนนัน้ ปัจจยัหนึ่งที่ส าคญัคือการสร้างสมดลุ
ของก าไรเชิงเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ดงันัน้ นอกจากความมุ่งมัน่ในการขยายกิจการให้ได้ตามเป้าหมายแล้ว บริษัทฯ จึงได้ก าหนด         
ให้มีสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมากขึน้  โดยเน้นการสร้างรากฐานของความเข้าใจและรับรู้ร่วมกันให้เกิดขึน้           
ในองค์กรเป็นล าดบัแรก เม่ือหน่วยย่อยขององค์กรเข้าใจแล้ว จึงจะเกิดการสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่องตามที่คาดหวงัไว้ 

 โดยมี 7 หวัข้อหลกัตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก าหนดขึน้ และ ISO 
26000 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสงัคม ดงันี ้

  1. การก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
  2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
  3. สิทธิมนษุยชนและการปฏิบตัิต่อพนกังาน 
  4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
  5. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 
  6. การมีส่วนร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 
  7. การให้ความส าคญักบัการสร้างความรับผิดชอบต่อสงัคม  

 บริษัทฯ มีความตัง้ใจที่จะพัฒนาการรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดความยั่งยืน จึงได้เร่ิมให้ความส าคัญกับการจัดท ารายงาน               
ความยัง่ยืน (Sustainability Report) ขึน้เพื่อประกาศจุดยืนของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างความยัง่ยืนอย่างสมดุลให้กับ
ผลลพัธ์เชิงเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

 ประธานที่ประชมุ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม 

 นายศิริวฒัน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัท และขอแสดงความยินดีที่สามารถ
ด าเนินการเพิ่มจ านวนโรงพยาบาล ซึ่งในปี 2562 ได้เคยแถลงไว้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าจะมีประมาณ 1,000 เตียง และสอบถามว่าในปี 2563 
ผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทมากน้อยเพียงใด เนื่องจากมีโรงพยาบาลบางแห่งที่รายได้ของโรงพยาบาลขึน้อยู่กับลูกค้า
ต่างประเทศ และปัจจบุนั กลุ่มลกูค้าเหล่านัน้ไม่สามารถเดินทางเข้ามายงัประเทศไทยได้ ส่งผลให้ผลประกอบการในไตรมาส 2/2563 มีรายได้
ลดลง 40% และก าไรลดลง 94% แต่ส าหรับกรณีของบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนไทย และเป็นกลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลาง             
ถือเป็น Road Map ที่ถกูต้อง แต่ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ของโควิด-19 นีจ้ะส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ผู้บริหารได้วางแผนไว้มากน้อยเพียงใด  

 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามว่าในไตรมาส 1/2563 แต่ละโรงพยาบาลได้รับผลกระทบพอสมควร 
ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลไม่มีลูกค้าต่างประเทศ แต่ผู้คนท างานที่บ้าน สวมใส่หน้ากากอนามัย และไม่ต้องการเข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาล 
เนื่องจากกังวลว่าจะติดโควิด-19 ส าหรับโรงพยาบาลเดิมของเครือข่ายได้รับผลกระทบต่อรายได้ประมาณ 10%-15% แต่เนื่องจากบริษัทฯ มี
โรงพยาบาลเปิดใหม่ ส่งผลให้ Growth รวมกับโรงพยาบาลที่เปิดใหม่เทียบกับปี 2561 ประมาณ 5% ส่วนโรงพยาบาลเปิดใหม่ จะได้รับ
ผลกระทบในด้านรายได้ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และจ านวนผู้ รับบริการได้รับผลกระทบประมาณ 10%-15% เนื่องจากผู้ รับบริการกลุ่ม
เด็กและกลุ่มอุบตัิเหตุลดน้อยลง กลุ่มผู้ รับบริการทัว่ไปมีพฤติกรรมสขุภาพที่เปลี่ยนไป สวมใส่หน้ากากอนามยัและดูแลสขุภาพตวัเองมากขึน้ 
ส่งผลให้ผู้ รับบริการในกลุ่มนีล้ดน้อยลงเช่นกนั 

 นายประพาส บุญชื่น อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามเร่ืองนโยบายการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ มีนโยบายหรือมีจุดยืนเร่ือง
ดงักล่าวอย่างไร 

 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดัการ ได้ตอบข้อสอบถามว่าบริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทจุริต และได้ปฏิบตัิตามแนวทางของโครงการอย่างเคร่งครัด ประกาศจดุยืน พร้อมทัง้จัดอบรมให้กับพนกังานเพื่อรับทราบ
และก าชบัให้หน่วยงานที่ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ 

 เลขานกุารบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามเพ่ิมเติมว่าบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ได้ประกาศเจตนารมณ์ และได้มีการปฏิบตัิตาม
มาตรฐาน และข้อแนะน าจากโครงการดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว 
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 นายประพาส บุญชื่น อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้ น กล่าวว่าในปี 2564 ขอให้เพิ่มหัวข้อนโยบายการต่อต้านทุจริตในวาระที่ 2 
ประกอบการประชมุด้วย 

 นางสาวสวุรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความยินดีกบับริษัทฯ ซึง่โรงพยาบาลแต่ละแห่งมีคณุภาพตามที่ผู้บริหารตัง้ใจ
ในการท างาน และขอสอบถามตวัเลขในรายงานประจ าปี 2562 กบั ตวัเลขที่รายงานในห้องประชมุ ไม่ตรงกนั ดงันี ้

 1. จากข้อมูลในสารจากกรรมการผู้จัดการ หน้า 5 ระบวุ่า “ทาง IFC จึงได้ตดัสินใจเข้าร่วมทนุด้วยเม็ดเงิน 909 ล้านบาท หรือคิด
เป็นประมาณ 7% ของเงินลงทนุทัง้หมด” แต่ในที่ประชมุได้กล่าวไว้ คือ “หรือคิดเป็น 6.42 ขอทราบตวัเลขที่แน่นอน 

 2. จากข้อมูลโครงสร้างรายได้ หน้า 20 รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลมีทัง้หมด 6 โรงพยาบาล แต่ในที่ประชุมได้กล่าวไว้ คือ 
“รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลมีทัง้หมด 7 โรงพยาบาล” ท าให้สบัสนว่าบริษัทฯ ได้ด าเนินการถึงขัน้ตอนใด มีโรงพยาบาลในปี 2562 กี่แห่ง และ
มี Ratio เท่าใด  

 3. ขอทราบการน าเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นของบริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากัด จ านวน 1,328.99 บาท บริษัทฯ ได้มีแผนน า
เงินไปซือ้กิจการโรงพยาบาล หรือปรับปรุงโรงพยาบาลได้กี่แห่ง และตามที่ฝ่ายบริหารเคยแจ้งไว้ว่าจะมีโรงพยาบาล 20 แห่ง ตัง้ใจไว้ถึงปีใด 

 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดัการ ได้ตอบข้อสอบถาม ดงันี ้

 1.  IFC เข้ามาถือหุ้น 6.42% ซึง่ในที่ประชมุได้กล่าวไว้ว่า 6%-7% อาจท าให้ตวัเลขคลาดเคลื่อนไป  

 2.  ณ สิน้ปี 2562 มีจ านวนโรงพยาบาล 10 แห่ง ซึ่งมีโรงพยาบาลเปิดใหม่ ท าให้ผลประกอบการรับรู้รายได้ไม่เต็มปี คือ                       
(1) โรงพยาบาลพริน้ซ์ อทุยัธานี เปิดให้บริการเดือนพฤศจิกายน 2562 (2) โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเดือน
ธันวาคม 2562 (3) โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ได้ลงนามในสัญญาโอนกิจการเม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2562 แต่ได้รับโอนกิจการของโรงพยาบาล                
วิรัชศิลป์เสร็จสิน้และเร่ิมรับรู้รายได้ของโรงพยาบาล เม่ือวนัที่ 2 มีนาคม 2563 และ (4) โรงพยาบาลพริน้ซ์ ศรีสะเกษ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
ดังนัน้ โรงพยาบาลที่ท ารายได้ให้กับบริษัทฯ ในปี 2562 มี 6 แห่ง คือ (1) โรงพยาบาลพิษณุเวช (2) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร  (3) 
โรงพยาบาลพริน้ซ์ ล าพูน (4) โรงพยาบาลพริน้ซ์ อุทัยธานี (5) โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรติดถ์ (6) โรงพยาบาลพริน้ซ์ ปากน า้โพ 1 และ 
โรงพยาบาลพริน้ซ์ ปากน า้โพ 2 

 นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าโรงพยาบาลที่เปิดในปลายปี 2562 ก็ยงั Operate อยู่ โดยเนือ้แท้ในข้อมูลควร
ระบวุ่าบริษัทฯ มีโรงพยาบาลทัง้หมดกี่โรงพยาบาล และเนือ้หาด้านในก็ขอให้อธิบายเพ่ิมเติมอีกครัง้ 

 ประธานที่ประชมุ กล่าวขอขอบคณุท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ค าแนะน า ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายจัดการควรน าไปอพัเดทข้อมูลให้ชัดเจน ควรแยก
ให้เห็นชดัว่า บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือข่ายจ านวนกี่แห่ง โรงพยาบาลแต่ละแห่งอยู่ระหว่างการด าเนินการใดบ้าง รวมถึงมีโรงพยาบาลที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้างกี่แห่ง 

 นายอดิเรก พิพฒัน์ปัทมา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าตามที่บริษัทฯ ได้ย้ายหมวดธุรกิจเป็นธุรกิจการแพทย์ และปณิธานของผู้บริหาร คือ 
ท าโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือสังคม ในขณะเดียวกันในมุมของนักลงทุนก็ต้องการผลก าไรสูงสุด (maximize profit) ซึ่งเป็นลักษณะของ
ผลประโยชน์ขดัแย้งกนั (conflict of interest) และสอบถามว่าในการซือ้กิจการโรงพยาบาลในแต่ละที่ นโยบายตัง้ราคา ใช้ราคาค่าบริการเก่าที่
โรงพยาบาลใช้อยู่เดิม หรือปรับราคาขึน้อย่างไร ในขณะเดียวกนัแต่ละพืน้ที่มีการแข่งขนัอย่างไร หากเทียบกบับริษัทฯ นโยบายในการตัง้ราคา
ได้ตัง้ราคาเท่ากบัคู่แข่งในบริเวณนัน้ หรือต ่ากว่าเพื่อช่วยเหลือชมุชน ขอทราบนโยบายหรือแนวทางเป็นอย่างไร 

 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามว่า เนื่องจากโรงพยาบาลของเครือข่ายในแต่ละจังหวดัมีสิ่งแวดล้อม             
ที่แตกต่างกัน นโยบายการตัง้ราคาค่าบริการจะอยู่ในระดับที่ผู้ รับบริการเข้าถึงได้ และอาจตัง้ราคาค่าบริการให้ต ่าลงในพืน้ที่ที่ห่างไกล                 
จากชมุชน เช่น โรงพยาบาลพริน้ซ์ ล าพนู ที่เน้นการให้บริการกบักลุ่มผู้ใช้สิทธิหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติของส าหนักงานหลกัประกนัสุขภาพ 
(สปสช.) เป็นหลัก ส่วนโรงพยาบาลพริน้ซ์ ปากน า้โพ จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก จะตัง้ราคาเทียบเท่า             
หรือต ่ากว่าโรงพยาบาลคู่แข่งเล็กน้อย เป็นต้น ซึ่งการช่วยเหลือชุมชนกับการคิดค่าบริการกับผู้ รับบริการจะขึน้อยู่กับศกัยภาพการให้บริการ  
ของโรงพยาบาลและพิจารณาจากข้อมูล OPD Billing per visit ของโรงพยาบาลนัน้ๆ เช่น โรงพยาบาลพิษณุโลก จะมี OPD Billing per visit 
เฉลี่ย 2,683 บาท/visit เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีทีมแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญและมีศักยภาพการบริการที่หลากหลาย  ส่วน
โรงพยาบาล พริน้ซ์ ล าพูน จะมี OPD Billing per visit เฉลี่ย 941 บาท/visit ซึ่งโรงพยาบาลชัน้น าในประเทศไทย จะมี OPD Billing per visit 
เฉลี่ยประมาณ 4,000 กว่าบาท/visit ดงันัน้ นโยบายการตัง้ราคาค่าบริการของกลุ่มโรงพยาบาลจะอยู่ระหว่าง 1,200-1,500 บาท/visit ส่วน 
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IPD Billing/patient days จะอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาท/patient days ซึ่งโรงพยาบาลชัน้น าในกรุงเทพฯ จะอยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่า
บาท/patient days จะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบราคาค่าบริการของบริษัทฯ กับโรงพยาบาลเอกชนทัว่ไป ราคาค่าบริการจะไม่สงูมากนกัและ
อยู่ในระดบัที่ผู้ รับบริการเข้าถึงได้ ทัง้นี ้ในการดูแลคน สงัคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ด าเนินการในด้านอ่ืนๆ ร่วมด้วย ซึ่งไม่ได้ดูแลเฉพาะ
ด้านราคาเพียงอย่างเดียว  

 ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กลยุทธ์ในการก าหนดราคาเป็นไปตามสิ่งที่บริษัทฯ ตระหนักถึง นั่นคือ การพฒันาอย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว ดังนัน้ การก าหนดนโยบายด้านราคาจะเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ประเมินแล้วว่าสมเหตุสมผลกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละ
โรงพยาบาล ตามความแตกต่างของ Customer Segment และบริบทของโรงพยาบาลนัน้ๆ ส่วนการท าประโยชน์เพ่ือสงัคมที่นอกเหนือจากการ
ก าหนดราคาค่าบริการ บริษัทฯ ได้มีการท าประโยชน์อ่ืนๆ ที่ค านึงถึงประโยชน์ต่อบริษัทฯ ให้สามารถพฒันาอย่างยัง่ยืนและเป็นประโยชน์ต่อ              
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

 นายศกัดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเร่ืองมาตรการรักษาความปลอดภยัในการเข้ามารักษาพยาบาลยามวิกาล หากเกิด
กรณีมีเหตุทะเลาะวิวาทและท าร้ายร่างกายในโรงพยาบาล บริษัทฯ ได้มีการฝึกซ้อมอย่างไร และสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ต ารวจ เข้ามาระงับ
เหตกุารณ์ได้ภายในกี่นาที เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัคนไข้ โดยเฉพาะโรงพยาบาลในต่างจงัหวดั 

 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามว่า จากกรณีเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มวยัรุ่นที่ก่อเหตุบกุเข้าไปท าร้าย
ร่างกายแพทย์หญิงและพยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ภายในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวิภารามชัยปราการ ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย และก่อเหตุ                 
ท าร้ายร่างกายคู่อริภายในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่ เจ้า จังหวัดสมุทรปราการนัน้ โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ หนึ่งใน
โรงพยาบาลในเครือข่ายที่ตัง้อยู่ในจังหวดัสมุทรปราการ ได้รับเกียรติเป็นโรงพยาบาลที่ ฝึกซ้อมแผนปฏิบตัิการเผชิญเหตุการณ์ ป้องกัน และ
แก้ปัญหาทะเลาะวิวาทในสถานพยาบาล โดยการน าของสถานีต ารวจภูธรบางแก้ว จั งหวัดสมุทรปราการ เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2563                       
ที่ผ่านมา ซึ่งหากมีเหตุการณ์ดงักล่าว ทางโรงพยาบาลมีแผนรองรับและเตรียมความพร้อมในการจัดการเป็นอย่างดี ทัง้นี ้ด้วยบริษัทฯ ได้
ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ รับบริการจึงได้มีการออกแบบประตูกัน้ 2 ชัน้ เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ ไว้อยู่แล้ว ส าหรับโรงพยาบาลใน
ต่างจงัหวดั ได้มีการร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐ เช่น ต ารวจในพืน้ที่ ท าการฝึกซ้อมแผนรับมือกบัเหตกุารณ์ดงักล่าวแล้ว และได้ก าหนดให้
เป็นแผนที่โรงพยาบาลต้องฝึกซ้อมเป็นประจ าปีทกุปีต่อไป 

 ผู้ถือหุ้น จากห้องประชุมคอนเฟอร์เรสซ์ 2 สอบถามว่า โรงพยาบาลมีแพทย์เพียงพอกับปริมาณคนไข้หรือไม่ และโรงพยาบาลมี
สญัญารับแพทย์จากที่ไหน และได้ทราบมาว่ามีแพทย์ไม่เพียงพอ  

 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดัการ ได้ตอบข้อสอบถามว่า ด้านความพร้อมของทีมแพทย์ บริษัทฯ มีทีมแพทย์ที่เพียงพอ ส าหรับ
โรงพยาบาลที่เปิดใหม่ เช่น โรงพยาบาลพริน้ซ์ ศรีสะเกษ จะเปิดให้บริการภายในไตรมาส 1/2564 และโรงพยาบาลสรรพประสิทธ์ิอินเตอร์ 
จังหวัดอุบลราชธานี ก็ได้มีการเตรียมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ในปัจจุบนั อาจยังเปิดรับสมัครแพทย์เพิ่มเติมอยู่ เนื่องจากกลยุทธ์การ
ให้บริการและเป็นโอกาสให้แพทย์ที่มีอดุมการณ์เดียวกนัได้มาร่วมงาน ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการจดัท าสญัญาร่วมให้บริการกบัทางทีมแพทย์ทุกท่าน 
และค่าตอบแทนอยู่ในระดบัของราคาตลาด  

 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

 คะแนนเสียงส าหรับการรับทราบ  เนื่องจากเป็นวาระเพ่ือรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  

 เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามในวาระนีเ้พิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา และ รายงานประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้น าเสนอ และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ 
จึงไม่ต้องมีการลงมติ  

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการ
บริษัท 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2562 

 นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อ านวยการฝ่ายบริการงานบญัชีส่วนกลาง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดท างบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้วเสร็จโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในรายงานประจ าปี 
2562 ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึง่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข  และการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว  
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 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรง 4 บริษัท และถือหุ้นทางอ้อม 15 บริษัท สรุปดงันี ้

  1. งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2562 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   - รายได้รวม 516 ล้านบาท สงูขึน้กว่าปี 2561 ร้อยละ 5 จากรายได้ของโรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู ที่เพ่ิมเข้ามาในปี 
ในส่วนธุรกิจพฒันาและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ มีรายได้ใกล้เคียงกบัปีที่ผ่านมา 
   - ต้นทุนรวม 390 ล้านบาท สูงขึน้กว่าปี 2561 ร้อยละ16 เนื่องจากต้นทุนของโรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ ที่มี                 
ค่าแพทย์และค่าบคุลากรทางการแพทย์ที่เพ่ิมขึน้ เพ่ือรองรับการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เม่ือวนัที่ 2 ธันวาคม 2562 และมีค่าเสื่อมราคา
อาคารที่เกิดจากการปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ ในส่วนธุรกิจพฒันาและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ ต้นทนุลดลง ร้อยละ 15  
   - ก าไรขัน้ต้น 127 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 21 เนื่องจากต้นทนุธุรกิจโรงพยาบาลสงูขึน้  
   - รายได้อ่ืนๆ จ านวน 31 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากรายได้ดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมจากบริษัทย่อย 

   - ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 45 ล้านบาท คือ การจ าหน่ายเงินลงทนุใน บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิส
เทมส์ จ ากดั 
   - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 271 ล้านบาท สูงขึน้กว่าปี 2561 ร้อยละ 18 จากค่าใช้จ่ายการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการบริหารของโรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทาง
กฎหมายที่เพ่ิมขึน้   

   - ต้นทุนทางการเงิน 101 ล้านบาท สูงขึน้กว่าปี 2561 ร้อยละ 35 จากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินที่เพิ่มขึน้ และเงิน            
กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้งบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลขาดทนุสทุธิ 254 ล้านบาท 

   งบการเงินรวม  

   - รายได้รวม 2,871 ล้านบาท สูงขึน้กว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 8 โดยรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากธุรกิจโรงพยาบาล               
ซึง่เติบโตขึน้ร้อยละ 10 จากรายได้ของทกุโรงพยาบาลและรายได้ของโรงพยาบาล 3 แห่ง ที่เปิดใหม่ในปี 2562 ได้แก่ โรงพยาบาลพริน้ซ ์ล าพนู 
โรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ์ และโรงพยาบาลพริน้ซ์ อทุยัธานี ที่เพ่ิมเข้ามาในระหว่างปี  

   - ธุรกิจพฒันาและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ มีรายได้ใกล้เคียงกบัปีที่ผ่านมา 
   - ต้นทุนรวม 2,233 ล้านบาท สูงขึน้กว่าปี 2561 ร้อยละ 14 จากธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องจากต้นทุนของโรงพยาบาลที่

เปิดใหม่ในปี 2562 และโรงพยาบาลมีรายการปรับปรุงเกิดขึน้ในปีนัน้ 

   - ก าไรขัน้ต้น 639 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9 

   - รายได้อ่ืนๆ จ านวน 47 ล้านบาท  
   - ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 240 ล้านบาท จากการจ าหน่ายเงินลงทุนของบริษัท กรุงเทพบริหาร 

จ ากดั และ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั  
   - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 926 ล้านบาท สูงขึน้กว่าปี 2561 ร้อยละ 15 จากค่าใช้จ่ายการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการบริหารของโรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทาง
กฎหมาย และในระหว่างปีมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากมติพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ที่ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากเดิ ม               
ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสดุท้าย 300 วนั เป็น 400 วนั  

   - ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 153 ล้านบาท สูงขึน้กว่าปี 2561 ร้อยละ 22 จากเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึน้ 
หลงัจากหกัค่าใช้จ่ายทางภาษี และขาดทนุส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิกแล้ว ส่งผลให้งบการเงินรวม ขาดทนุสทุธิ 187 ล้านบาท 

  หากพิจารณาถึง EBITDA ในปี 2562 จะเห็นได้ว่า EBITDA ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมาจาก 458.4 ล้านบาท เป็น 
472.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3  หรือ มี %EBITDA 16.5 ในส่วนของต้นทุนทางการเงินและค่าเสื่อมราคาสงูขึน้กว่าปีที่ผ่านมา เกิดจากการ
ขยายตวัของธุรกิจโรงพยาบาล ทัง้ที่โรงพยาบาลที่เปิดใหม่และโรงพยาบาลที่มีการปรับปรุง ท าให้มีการลงทนุเพ่ิมขึน้  
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  2. งบแสดงฐานะการเงิน 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   - สินทรัพย์หมนุเวียน 2,005 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีที่ผ่านมา จากเงินลงทนุระยะสัน้ที่เพิ่มขึน้ และเงินให้กู้ยืมระยะสัน้
แก่บริษัทย่อย 

   - สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 11,012 ล้านบาท  
   - บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 13,017 ล้านบาท 

   - หนีส้ินหมุนเวียน 2,663 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เพิ่มขึน้ และส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

   - หนีส้ินไม่หมนุเวียน 1,749 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

   - บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 4,413 ล้านบาท  
   - ส่วนของเจ้าของ เพ่ิมขึน้จากปีที่ผ่านมา จากการได้รับช าระค่าหุ้นเพ่ิมทนุจาก IFC   

   - บริษัทฯ มีหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ รวม 13,017 ล้านบาท 

   งบการเงินรวม   

   - สินทรัพย์หมนุเวียน 1,313 ล้านบาท สงูขึน้จากเงินลงทนุระยะสัน้ของบริษัทฯ 
   - สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 13,307 ล้านบาท  
   - บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 14,620 ล้านบาท 

   - หนีส้ินหมุนเวียน 1,918 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และเงินกู้ยืม
ระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวข้องลดลง 
   - หนีส้ินไม่หมุนเวียน 2,990 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหนีส้ินตามสญัญาเช่า
ทางการเงินที่เพ่ิมขึน้ 

   - บริษัทฯ มีส่วนของหนีส้นิและส่วนของเจ้าของ รวม 14,620 ล้านบาท 

ประธานที่ประชมุ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม 

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 8 เงินทนุระยะสัน้ 
จ านวน 525 ล้านบาท เงินส่วนนีม้าจากไหน เนื่องจากในปี 2561 ไม่มีรายการนี ้

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามว่าเงินลงทุนระยะสัน้ จ านวน 525 ล้านบาท มาจาก
ได้รับช าระค่าหุ้นจาก IFC โดยบริษัทฯ ได้น าเงินไปฝากเป็นเงินลงทนุระยะสัน้ และกระบวนการของ IFC ได้เสร็จสิน้เม่ือต้นเดือนธันวาคม 2562 
ท าให้เงินไปค้างอยู่ที่เงินลงทนุระยะสัน้  

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 30 
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  1,355 ล้านบาท ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 มีเงิน 521 ล้านบาท เงินให้กู้ เพิ่มระหว่างปี 1,253                
ล้านบาท เงินให้กู้ รับช าระคืนระหว่างปี ติดลบ 0.40 ล้านบาท จัดประเภทใหม่เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน ติดลบ 0.039 ล้านบาท 
สอบถามว่ารายการจดัประเภทใหม่เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน คือกิจการใด 

นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยา ผู้อ านวยการฝ่ายบริการงานบญัชีส่วนกลาง ได้ตอบข้อสอบถามว่ารายการจดัประเภทใหม่เป็นเงิน
ให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ของบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากัด เนื่องจากในระหว่างปีได้มีการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนออกไป เม่ือต้นปี 2562 บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท หลงัจากที่จ าหน่ายเงินลงทุนออกไปแล้ว ถือว่า 
บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั เป็นกิจการอื่น  

นายศกัดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ปี 2561 จ านวน 2,700 ล้านบาท ปี 2562 
จ านวน 1,500 ล้านบาท ภายหลงัจากวาระนีแ้ล้ว มูลค่าสุทธิของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะเหลือสุทธิเท่าใด หลงัจากที่ได้ขายทรัพย์สิน
อ่ืนไปแล้ว 
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นายวีระ ศรีชนะชยัโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามว่า อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุประกอบด้วย อาคาร
บางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ (BBC) และที่ดินว่างเปล่า 5 แปลงในต่างจังหวัด ซึ่งจะน าเสนอในวาระที่ 9 ที่จะเสนอขายที่ดินต่างจังหวัดคืน             
4 แปลง สาเหตทุี่ลดลง 1,000 กว่าล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขายที่ดินที่สขุมุวิทซอย 29 ออกไปแล้ว  

นายศกัดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า จากรายงานงบก าไรขาดทุน มีต้นทุนทางการเงิน 153 ล้านบาท เป็นไปได้หรือไม่ว่า              
ในอนาคตบริษัทฯ ควรลดต้นทุนทางการเงินให้มากกว่านี ้เนื่องจากซือ้กิจการและก่อสร้าง อาจท าให้เกิดค่าใช้จ่ายมากและยงัไม่มีก าไร และ               
ในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 240 ล้านบาท หากไม่มีรายการนี ้จะท าให้บริษัทฯ ขาดทุนมากกว่านี ้จึงขอ
เสนอแนะให้ผู้บริหารพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว เพ่ือบริษัทฯ จะได้มีก าไร 

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค รักษาการ Chief Financial Offer กล่าวรับทราบเร่ืองต้นทนุทางการเงิน และเนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงการ
ขยายธุรกิจโรงพยาบาล โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดรวมทัง้สิน้ 6,000 กว่าล้านบาท ซึ่งหาก
สามารถน ามาเปลี่ยนเป็นทนุ สินทรัพย์เหล่านีก้็จะหมดไป และปัจจบุนั ต้นทนุการกู้ยืมเงินค่อนข้างถกู เช่น อาคาร BBC มีผลตอบแทนจากการ
ลงทนุปล่อยเช่า (yield) อยู่ที่ 6-7% ในขณะที่ต้นทนุการกู้ยืมเงินน้อยกว่า 3% ดงันัน้ เม่ือพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่ามีความคุ้มค่า แม้ว่าบริษัทฯ 
ต้องรับภาระดอกเบีย้ แต่ในขณะเดียวกนับริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าจะไม่ระดมทนุโดยการจดัสรรหุ้นให้กบัผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถอืหุ้น 
(Right Offering: RO) แต่เห็นควรให้ระดมทุนผ่านการจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP) และในปี 2562 ที่ผ่านมา  
บริษัทฯ ประสบความส าเร็จโดยมีบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ ( International Finance Corporation: IFC) มาร่วมลงทุน ดงันัน้ ในปี 2563 
บริษัทฯ จะยงัคงรูปแบบการจดัสรรให้กบับคุคลในวงจ ากดัต่อไป  เพ่ือหา Strategic Partner และลดการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ 

นางสาวสวุรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ ได้รับเงินจาก IFC เป็นจ านวนเท่าใด 

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามว่าข้อตกลงที่ท าร่วมกับ IFC ได้ลงทุนเป็นเงินจ านวน 
30 ล้านเหรียญ ซึ่งเป็นการเจรจากับ IFC เม่ือปลายปี 2561 และในขณะนัน้มีอตัราแลกเปลี่ยน อยู่ที่ 30 กว่าบาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 
1,000 - 1,200 ล้านบาท แต่ในวนัที่ตกลงท ารายการ อตัราแลกเปลี่ยนลดต ่ากว่า 30 บาท ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้รับเงินทัง้สิน้ 909 ล้านบาท  

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานที่ประชมุ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ   วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานกุารบริษัท ประกาศว่ามี ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุในวาระนีเ้พ่ิมเติม จ านวน 3,013,400 หุ้น 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ วันที่                      
31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,049,037,185 0 222,249,300 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 - 0.0000 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ 
ด าเนินงาน ประจ าปี 2562 

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยมาตรา 115 ของพ.ร.บ.บริษัทมหาชน ก าหนดให้  
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน
หนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ
บุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอ่ืนๆ ทัง้นี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และ
ความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ซึ่งเม่ือพิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่าน
มาแล้วพบว่าบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุจ านวน 253,121,907 บาท  
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จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดการจัดสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ 

ประธานที่ประชมุ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานกุารบริษัท ประกาศว่ามี ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุในวาระนีเ้พ่ิมเติม จ านวน 200 หุ้น 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมตัิงดการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,049,037,385 0 222,249,300 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 - 0.0000 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

 นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าก่อนจะพิจารณาวาระนี ้จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการ                
ผู้ มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชมุก่อน คือ นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร นายจอห์น ลี โกะชนุ และนางสาวธนธรณ์ วิทยากร 

ล าดับต่อไป เลขานุการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้น            
จากต าแหน่งตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ 
กรรมการบริษัท คิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกล้ที่สดุกบัหนึ่งในสามจะต้องออกจากต าแหน่งในครัง้นี ้กรรมการบริษัทที่ครบก าหนด
ออกตามวาระ 3 ท่าน มีดงัต่อไปนี ้

  1. นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร  กรรมการ  
  2. นายจอห์น ลี โกะชนุ  กรรมการ  
  3. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร  กรรมการ  

โดยประวตัิการศกึษาและประสบการณ์ท างานของทัง้ 3 ท่านตามที่ปรากฎบนสไลด์ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติแล้วว่าบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ มี
คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และข้อบงัคบับริษัทฯ อีกทัง้เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ซึ่งกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี ้ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ตลอดจนประสบการณ์ในการท างานและความรอบรู้ใน
แขนงวิชาต่างๆ ทัง้การบริหารจดัการ ด้าน Healthcare และ Hospitality จึงเช่ือได้ว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านที่เสนอนีจ้ะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโต
อย่างยัง่ยืน จึงขอเสนอให้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี ้จะลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

ในวาระที่ 5 จะแบ่งเป็นวาระย่อย 5.1 – 5.3 และให้ลงคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบคุคลทีละวาระ  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ประธานที่ประชมุ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

วาระท่ี 5.1 การลงคะแนนเลือกตัง้ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กรรมการ  

   ประธานที่ประชมุ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 

   ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม 
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   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมตัิเลือกตัง้ นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร กลบัเข้าเป็นกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,048,994,285 43,100 222,249,300 0 
ร้อยละ 99.9985 0.0014 - 0.0000 

 วาระท่ี 5.2  การลงคะแนนเลือกตัง้ นายจอห์น ลี โกะชุน กรรมการ 

    ประธานที่ประชมุ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 

    ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม 

    ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมตัิเลือกตัง้ นายจอห์น ลี โกะชุน กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,048,994,285 43,100 222,249,300 0 
ร้อยละ 99.9985 0.0014 - 0.0000 

 วาระท่ี 5.3  การลงคะแนนเลือกตัง้ นางสาวธนธรณ์ วิทยากร กรรมการ 

    ประธานที่ประชมุ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 

    ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม 

    ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมตัิเลือกตัง้ นางสาวธนธรณ์ วิทยากร กลบัเข้าเป็นกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,046,616,185 2,421,200 222,249,300 0 
ร้อยละ 99.9205 0.0794 - 0.0000 

 ภายหลงัจากเสร็จสิน้การพิจารณาวาระนี ้เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร นายจอห์น ลี  โกะชุน และ
นางสาวธนธรณ์ วิทยากร กลบัเข้ามาในห้องประชมุ เพื่อพิจารณาวาระที่ 6 ต่อไป 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 

 นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุม                     
ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ดงัต่อไปนี ้

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

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

  1.2 ประกนัภยัความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และการชดใช้คืนให้กบับริษทัฯ (Directors and Officers Liability 
and Company Reimbursement Policy, D&O) ส าหรับปี 2563 ค่าเบีย้ประกันภัย 504,000 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้
จากปี 2562 (ค่าเบีย้ประกนัภยัปี 2562 เท่ากบั 360,000 บาท ทนุประกนั 400,000,000 บาท) เนื่องจากเพ่ิมทนุประกนัให้ครอบคลมุกิจการและ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เพ่ิมขึน้จากการขยายกิจการโรงพยาบาล 

  1.3 ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมจากปี 2562 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสขุภาพประจ าปี ของ
กรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% วงเงิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล   
พริน้ซ์ สวุรรณภมิู 
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   1.4 ค่าเบีย้ประชมุของกรรมการ ส าหรับปี 2563 ดงันี ้
(หน่วย : บาท) 

ต าแหน่ง ประธาน 
กิตติมศักด์ิ 

ประธาน
คณะกรรมการ 

กรรมการ ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธาน
คณะกรรมการ 

บริหาร 

กรรมการ 
บริหาร 

ประธาน
คณะกรรมการ 

บริหาร 
ความเสี่ยง 

กรรมการ 
บริหาร 
ความ
เสี่ยง 

ประชมุ
คณะกรรมการ 15,000 15,000 10,000 15,000 10,000  - - - - 

  ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000 - - - - 

  ประชมุคณะกรรมการบริหาร - - - - 

  ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร - - 5,000 5,000 

 2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงิน ซึง่เป็นค่าตอบแทนเพ่ิมเติมจากปี 2562 

  2.1 ให้ส่วนลด 50% ส าหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท
ย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู  

  2.2 ให้ส่วนลด 30% ส าหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตรและบุพการีของกรรมการบริษัท 
ตลอดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู 

 ประธานที่ประชมุ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 

 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ข้อ 2.1 คิดเป็นต่อกรรมการ 1 ท่าน หรือ คิดเป็น
กรรมการทัง้กลุ่ม 

 เลขานกุารบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามว่าค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงิน ข้อ 2.1 คิดเป็นต่อกรรมการ 1 ท่าน ต่อปี 

 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้ น สอบถามเพ่ิมเติมว่าได้รับคูปองส่วนลดส าหรับชุดตรวจสุขภาพ มูลค่า 500 บาท ซึ่งได้
หมดอายแุล้ว บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือไม่ว่าสามารถใช้คปูองได้หรือไม่ อย่างไร และการใช้คปูองส่วนลด ใช้เป็นส่วนลดรายการเดยีว 
หรือเป็นส่วนลดรวมทกุรายการชดุตรวจสขุภาพ 

 เลขานกุารบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามว่าคปูองส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดในการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ซ์ 
สวุรรณภมิู หากเลือกใช้บริการที่แผนกใด สามารถใช้คปูองส่วนลดมลูค่า 500 บาทนี ้แทนเงินสด ทัง้นี ้คปูองส่วนลดส าหรับชดุตรวจสขุภาพได้
ขยายระยะเวลาให้สามารถใช้ได้ถึงวนัที่  31 ธันวาคม 2563 โดยประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบขณะลงทะเบียน 
ก่อนเข้าห้องประชมุ 

 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าคูปองส่วนลดส าหรับชุดตรวจสุขภาพ ได้จัดท าก่อนเดือนเมษายน 2563 ต่อมา
บริษัทฯ ได้มีการเลื่อนวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ออกไป เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จึงได้มีการประชาสมัพนัธ์บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

 นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่าค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงิน ข้อ 2.2 มีก าหนดวงเงินขัน้ต ่า หรือวงเงินสะสม
การใช้ หรือไม่อย่างไร 

 เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามว่าหากคู่สมรส บุตรและบุพการีของกรรมการบริษัท เข้ารั บการรักษาพยาบาลที่
โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ ใช้วงเงินเท่าใดก็ตามจะได้รับส่วนลด 30% ไม่มีขัน้ต ่า และไม่มีการก าหนดวงเงินสะสมการใช้ โดยในปี 2563                
มีผู้ถือหุ้น 2,000 กว่าราย และบริษัทฯ ได้มอบคปูองส่วนลดส าหรับชดุตรวจสขุภาพ มลูค่า 500 บาท 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม 

 ประธานที่ประชมุ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ             
ผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 



 
 

หน้าที่ 17 จาก 36 

 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทัง้หมดอนุมัติให้ก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,049,037,385 0 222,249,300 0 
ร้อยละ 93.2060 0.0000 6.7939 0.0000 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2563 

 นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ                           
ได้พิจารณาคดัเลือกส านักงานสอบบญัชีประจ าปี 2563 และมีความเห็นให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์                  
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งได้รับการแต่งตัง้เป็นส านักงานสอบบญัชีประจ าปี 2562  เป็นส านักงานสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อยอีก        
19 แห่ง ประจ าปี 2563 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี  มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึง่จะท าให้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้
เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัทฯ นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบ
บญัชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นว่าบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั มีค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีอยู่ใน
ระดบัที่เหมาะสม 

 ดงันัน้จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 แต่งตัง้ให้ 

  1. นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  3760  หรือ   
  2. นายไพบลู ตนักลู    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  4298  หรือ 
  3. นางสาวสินสิริ ทงัสมบตัิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  7352 

 ซึ่งบุคคลดงักล่าวเป็นผู้สอบบญัชีที่มีคุณสมบตัิสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตังิานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส  จ ากดั จดัหา
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้  

 ส าหรับค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2563 ได้เสนอค่าตอบแทน (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
3,350,000 บาท (เทียบเท่ากบัค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2562) ตามรายละเอียดที่ปรากฎบนสไลด์ 

 ตารางเปรียบเทียบ ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี เป็นดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชี 2563 
(ปีท่ีเสนอ) 

รอบปีบัญชี 2562 เปลี่ยนแปลง  
(คิดเป็นร้อยละ) 

ค่าสอบบญัชีเฉพาะของบริษัทฯ 3,350,000 3,350,000 คงเดิมเท่ากบัปี 2562 

 นอกจากนี  ้นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.75/2561 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบัฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ ได้ก าหนดให้บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ซึง่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จดัให้มีการ
หมนุเวียนผู้สอบบญัชี ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรายใดปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด
รอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายนัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปี
บญัชีติดต่อกัน โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธ์ิ เคยได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2562 
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี นายไพบูล ตนักูล เคยได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2562 ทัง้นีไ้ม่เคยเป็นผู้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นางสาวสินสิริ            
ทงัสมบตัิ ได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก  19 แห่ง ในปี 2563 ทัง้นีไ้ม่เคยเป็นผู้แสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ                    
ผู้ที่เกี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด 



 
 

หน้าที่ 18 จาก 36 

 

 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 
2563 ตามเสนอ 

 ประธานที่ประชมุ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 

 นายศิริวฒัน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ กล่าวขอขอบคุณบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ที่
ไม่ได้ขึน้ค่าสอบบญัชี 

 นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2563 เฉพาะของบริษัทฯ 
3,350,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เป็นจ านวนเงินเท่าใด 

 นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อ านวยการฝ่ายบริการงานบญัชีส่วนกลาง ได้ตอบข้อสอบถามว่าบริษัทย่อย  (19 บริษัท) มี
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประจ าปี 2563 จ านวน 10.88 ล้านบาท  

 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนมุตัิให้แต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,049,037,385 0 222,249,300 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 - 0.0000 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT) 

 นายวีระ ศรีชนะชยัโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้แถลงให้ที่ประชมุทราบว่าจากวาระที่ 3 จะเห็นได้ว่างบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ มีอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล และส่วนของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ในบริษัทฯ ยงัมีสินทรัพย์อีก 1 รายการ คือ 
แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ (MEA) อยู่ในงบการเงิน ซึ่งฝ่ายจัดการ และความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริษัท ได้พิจารณาแล้วเพ่ือให้งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินมีความชดัเจน ในการที่บริษัทฯ ได้ย้ายหมวดเป็นหมวดธุรกิจการแพทย์ 
จึงมีความประสงค์ที่จะย้าย MEA ออกมาให้อยู่ภายใต้บริษัทย่อย และท าให้มีความชัดเจนในการแสดงผลการด าเนินงาน รวมทัง้ในการหา
พนัธมิตรร่วมทนุให้มีความชดัเจนมากขึน้ โดยมีกลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์อยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม ซึง่จะง่ายขึน้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนิน
กิจการในอนาคต และการบริหารงานองค์กรให้เหมาะสม ซึ่งหากได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบ 
โดยมี Operation ยงัคงอยู่คือ โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู  

แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทกอ่นและภายหลงัการปรับโครงสร้างกิจการ 
โครงสร้างปัจจบุนั (ก่อนการปรับปรุงโครงสร้าง) 
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โครงสร้างภายหลงัการปรับโครงสร้างกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรกรรมการปรับโครงสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขัน้ตอนด าเนินการ 

  1. จดัตัง้บริษัทย่อย (VMEA) ขึน้เพ่ือรับโอนกิจการบางส่วน โดย V Brilliant จะถือหุ้น 100% ใน VMEA 
 2. เพ่ิมทนุจดทะเบียน VMEA ให้เท่ากบัราคาซือ้ขาย (โดยต้องไม่น้อยกว่าทรัพย์สินสทุธิที่จะรับโอนในวนัที่รับโอนกิจการบางส่วน) 
ทัง้นี ้บริษัทอาจยื่นขอยกเว้นภาษีที่เกี่ยวกบัการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกบัการโอนกิจการ ภายใต้หลกัเกณฑ์ การโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน
ของบริษัทมหาชนจ ากดั หรือบริษัทจ ากดัเพื่อการยกเว้นรัษฎากร ของกรมสรรพากร  
 3. ด าเนินกระบวนการโอนกิจการ Marriott รวมถึงทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้หมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดงักล่าว 
สญัญา ใบอนญุาตที่เกี่ยวข้อง และบคุลากรที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจดงักล่าวทัง้หมดให้แก่ VMEA 

 ทัง้นี ้การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย คาดว่าจะเร่ิมและด าเนินการเสร็จสิน้ ภายในปี 2563  

 ข้อดีของการท ารายการ 

 1. มีโครงสร้างธุรกิจแยกจากกนัอย่างชดัเจนส าหรับธุรกิจ Health Care และ Property ท าให้เกิดความยืดหยุ่นในการหาพนัธมิตร 
หรือขายธุรกิจในอนาคต   

 2. ปรับต้นทุนของ Marriott ที่สะท้อนกับมูลค่าปัจจุบนั เนื่องจากผู้ รับโอนต้องบนัทึกมูลค่าสินทรัพย์ที่รับโอนในราคาซือ้ขายเป็น
ต้นทนุในการขายธุรกิจในอนาคต 
 3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรให้เหมาะสม  
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 ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท และต่อผู้ถือหุ้น 

  1. ต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

• จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท เนื่องจากเป็นการโอนกิจการบางส่วนให้กบับริษัทย่อย
ที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อม 

• ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัท ภายหลงัการปรับโครงสร้างจะไม่แตกต่างไปจากฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานในงบการเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้าง ยกเว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการโอนธุรกิจ 

2. ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

• บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทย่อยที่จัดตัง้ขึน้ใหม่เพื่อรับโอนกิจการ โดยที่โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใน
บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด การปรับโครงสร้างกิจการครัง้นีจ้ึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้ จัดการ กล่าวว่าตามที่บริษัทฯ ได้ ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในการปรับย้ายกลุ่มอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ไปยงัอตุสาหกรรม
บริการ ในหมวดธุรกิจการแพทย์ (Health Care Services) แต่ก็ยงัคงมี MEA อยู่ในงบการเงิน อยู่ในโครงสร้างของบริษัทฯ กรณีที่นักลงทนุมา
เยี่ยมชมบริษัทฯ จะกลายว่าบริษัทฯ ยงัด าเนินกิจการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ และต้องการให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่า บริษัท พริน้ซิเพิล  แคปิตอล 
จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจการแพทย์อย่างเต็มตวั โดย PRINC จะปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วน ได้แก่ กิจการโรงแรม
และเซอร์วิส  อพาร์ทเม้นท์ ภายใต้ชื่อ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ (“Marriott”) ให้แก่บริษัทย่อย 

 นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอน
กิจการบางส่วน ( Partial Business Transfer : PBT) ดงันี ้

  1. อนมุตัิการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT) ซึง่ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม
และเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ภายใต้ชื่อ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ (“Marriott”) รวมถึงทรัพย์สินและหนีส้ิน
ทัง้หมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ สญัญาใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรที่เกี่ยว ข้องกับธุรกิจดงักล่าวทัง้หมดให้แก่บริษัท
ย่อยที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่เพ่ือรับโอนกิจการดงักล่าว 

  ทัง้นี ้การโอนกิจการ Marriott (กิจการบางส่วนของ PRINC) ให้ VMEA เป็นการโอนกิจการของบริษัทบางส่วนที่ส าคญัให้แก่
นิติบุคคลอ่ืน ตามมาตรา 102 (2)(ก) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ดงันัน้ PRINC จะต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชมุผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/
หรือ บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ มีอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 

   1) ด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัท
ย่อยได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงวนัโอนกิจการ การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคาซือ้ขายกิจการ
บางส่วน การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด เพื่อการยกเว้นรัษฎากร รวมถึง
ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร  

   2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขัน้ตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จ าเป็นและสมควร เพ่ือให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกบัการด าเนินการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท หรือเพื่อให้การ
ด าเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคล่องตวั รวมทัง้ มีอ านาจในการพิจารณายกเลิกแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส าคญั 

   3) จดัท า เจรจา และ/หรือ ลงนามสญัญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ สญัญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการปรับ
โครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจัดท าและลงนามในค าขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการ
บางส่วน รวมทัง้การติดต่อ จดัท าค าขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นค าขอ และ/หรือเอกสารดงักล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   4) ด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกบัการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการส าเร็จลลุ่วง  
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   5) อนุมตัิให้จัดตัง้บริษัทย่อยเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน โดยให้บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด (บริษัทย่อยซึ่ง
บริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100) ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทย่อย และให้บริษัทย่อยมีทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก
จ านวน 1,000,000 บาท 
   6) อนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นผู้ รับรองบญัชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน และ
เป็นผู้ รับรองผลการประกอบกิจการ และการเป็นบริษัทในเครือเดียวกันระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยที่จัดตัง้ขึน้เพื่อรับโอนกิจการบางส่วน 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 7 ที่ก าหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ ผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ กล่าวว่าเห็นด้วยและสนบัสนนุเป็นอย่างยิ่งในการปรับโครงสร้างของบริษัท 
โดยการโอนกิจการบางส่วน หากนายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศกัดิ์ จ าได้ตอนที่บริษัทฯ ซือ้บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี ้
จ ากัด (มหาชน) เข้ามา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) และได้เข้าซือ้หุ้นของบริษัทฯ ในระยะแรกๆ และ
หลังจากที่ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสกั 2-3 ครัง้ ได้ประชุมที่สุขุมวิท ได้เรียนเสนอว่าด้วยประสบการณ์และช่ือเสียงของ นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ 
วิทยากร ไปท าธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ท าไม และท าไมถึงไม่ท าธุรกิจ Healthcare ตัง้แต่วนันัน้ถึงวนันี ้คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการ ณ วนันี ้
บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจโรงพยาบาล 80% การที่บริษัทฯ ปรับโครงสร้างกิจการ เช่ือว่ารายได้ของโรงพยาบาลจะเพิ่มขึน้เป็น 85% ขึน้ไปเร่ือยๆ 
และรายได้ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์จะลดลงเร่ือยๆ จะท าให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เห็นว่าบริษัทฯ คือ Healthcare เต็มตวั และตามที่           
ดร.สาธิต วิทยากร กล่าวไว้ในวาระที่ 2 ว่าบริษัทฯ ได้ร่วมทนุกบักลุ่ม Nihon Keiei Group (NKG) เพ่ือด าเนินธุรกิจการดแูลผู้สงูอาย ุก็เห็นด้วย
อย่างยิ่ง และขอสอบถามว่าสิ่งที่ขออนุมตัิจากผู้ถือหุ้น เพื่อเตรียมการเผื่อไว้ส าหรับในอนาคต เผื่อจะมีพนัธมิตรทางธุรกิจที่ จะเข้ามาร่วมด้วย 
เช่น เม่ือปลายปี 2562 บริษัทฯ มี IFC เข้ามาสนับสนุนเร่ืองทุนเข้ามาถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งได้เห็นศกัยภาพและ Potential ของบริษัทฯ ยงัมี
แนวคิดเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไร เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นวิสยัทศัน์ 

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดัการ ได้ตอบข้อสอบถามว่าตามที่ผู้ถือหุ้นได้กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ ต้องการปรับโครงสร้างกิจการ 
และในการประชุมครัง้นีมี้วาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 เกี่ยวกับเร่ืองพิจารณาเพิ่มทุน เพื่อให้นักลงทุนเห็นว่าบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 
Healthcare อย่างเต็มตวั และเป็นบริษัท Healthcare 100%  

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานที่ประชมุ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

คะแนนเสียงส าหรับการอนมุตัิ  วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 อนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วน 
(Partial Business Transfer : PBT) ของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ภายใต้ชื่อ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ 
สาทร วิสต้า– กรุงเทพฯ (“โรงแรมแมริออท”) รวมถึง ทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้หมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดงักล่าว สญัญา 
ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดงักล่าวทัง้หมด (“โอนกิจการ”) ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตัง้ขึน้ใหม่เพื่อรับโอนกิจการ
ดงักล่าว (“บริษัทย่อย”) โดยบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (บริษัทย่อยซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100) จะถือหุ้นในสดัส่วนร้อย
ละ 100 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทย่อยดงักล่าว รวมถึง อนมุตัิการจดัตัง้บริษัทย่อยเพ่ือรับโอนกิจการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ให้
มีอ านาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกนั ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดัตัง้ขึน้เพ่ือรับโอนกิจการบางส่วน และการมอบอ านาจการ
ด าเนนิการตามรายละเอียดที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,271,286,685 0 0 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเกี่ยว
 โยงกันของบริษัทฯ 

 นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าก่อนจะพิจารณาวาระนี ้เนื่องจากเป็นวาระที่พิจารณา
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมก่อน คือ นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ดร.สาธิต 
วิทยากร และนางสาวธนธรณ์ วิทยากร  

 ล าดบัต่อไป เลขานุการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ  
แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึง่เป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ ดงัต่อไปนี ้

 ลักษณะของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 

 บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด (“VB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PRINC จะท าการขายสินทรัพย์ให้แก่ นางสาว สาธิตา 
วิทยากร (“นางสาวสาธิตา”)  ซึง่เป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัท ดงันี ้ 

  1. หุ้นสามญัทัง้หมดที่ถือครองใน บริษัท วี 33 จ ากดั (“V33”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยที่ VB ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 
  2. หุ้นสามัญทัง้หมดที่ถือครองใน บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ากัด (“UBD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ VB ถือหุ้นในอัตรา                         
ร้อยละ 99.99 

  3. ที่ดินเปล่าใน จ.อ่างทอง  
  4. ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง จ.สระบรีุ 

 ความสัมพันธ์ 

 นางสาวสาธิตา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นบุตรและบุคคลที่กระท าการร่วมกัน (Concert Party) ของดร.สาธิต 
วิทยากร (“ดร. สาธิต”) ซึง่เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 

ลกัษณะของรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ให้แก่บคุคลที่เกี่ยวโยงกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
การขายสินทรัพย์ข้างต้น ถือเป็นการใช้สิทธิของบริษัทฯ ในการขายคืนที่ดินเปล่าให้แก่นางสาวสาธิตา ตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญา

ซือ้ขายหุ้น ส าหรับหุ้นของ VB ระหว่างนางสาวสาธิตา (ผู้ขายในขณะนัน้) และบริษัท (ผู้ซือ้ในขณะนัน้) ลงวนัที่ 8 กันยายน 2559 ตามที่ได้รับ
การอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 เม่ือวนัที่ 28 กันยายน 2559 ให้ท าการซือ้หุ้นสามญัของ VB โดยการได้มาซึ่งหุ้นสามญั
ของ VB ดงักล่าว ได้รวมถึงที่ดินเปล่าจ านวน 5 แปลง ซึง่ประกอบด้วย 

1) ที่ดินจงัหวดัเชียงใหม่  
2) ที่ดินจงัหวดัอ่างทอง  
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3) ที่ดินจงัหวดัสระบรีุ  
4) ที่ดินจงัหวดัอดุรธานี  
5) ที่ดินจงัหวดัระยอง (ซึง่บริษัทฯ มิได้ใช้สิทธิในการขายคืนทีด่ินจงัหวดัระยองแก่นางสาวสาธิตาในครัง้นี)้  

และบริษัทฯ ได้ท าการออกตัว๋สญัญาใช้เงินจ านวน 5 ฉบบั ส าหรับที่ดินทัง้ 5 แปลง มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.75 ต่อปี และจะครบ
ก าหนดใช้เงินในวนัที่ครบ 3 ปี (10 ตลุาคม 2562) นบัแต่วนัที่ออกตัว๋สญัญาใช้เงิน 

ส าหรับที่ดินจังหวัดระยอง ซึ่งบริษัทฯ มิได้ใช้สิทธิในการขายคืนที่ดินจังหวัดระยองแก่นางสาวสาธิตา เนื่องจากที่ดินดังกล่าวมี
ศกัยภาพที่จะพฒันาเป็นโรงพยาบาล ราคาต้นทุนที่บริษัทซือ้จากนางสาวสาธิตา 120,441,750 บาท ราคาหากขายคืนให้แก่นางสาวสาธิตา 
(ต้นทุนที่ดินรวมต้นทุนในการถือครอง) 128,825,166.12 บาท มูลค่าตัว๋สญัญาใช้เงินรวมดอกเบีย้ที่ต้องช าระแก่นางสาวสาธิตาเพื่อช าระค่า
สินทรัพย์ 128,825,166.12 บาท และหากเปรียบเทียบราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) ณ เดือน
กมุภาพนัธ์ 2563 ราคาประเมิน 200,700,000 บาท 

ซึ่งข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปล่าให้แก่นางสาวสาธิตา ระบุว่าภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนัที่ซือ้ขายหุ้น VB เม่ือ
วนัที่ 10 ตลุาคม 2559 หากบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ประสงค์จะพฒันาโครงการบนที่ดินเปล่าแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทัง้หมด บริษัทฯ มี
สิทธิที่จะด าเนินการให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยขายที่ดินแปลงดงักล่าวคืนให้แก่นางสาวสาธิตา โดยนางสาวสาธิตา จะซือ้ที่ดินแปลง
ดงักล่าวในราคาต้นทนุที่บริษัทฯ ซือ้มาจากนางสาวสาธิตา บวกด้วยต้นทนุในการถือครองที่ดินเปล่าแปลงนัน้ (Carrying Cost) ในอตัราร้อยละ 
1.75 ต่อปี ตลอดระยะเวลานบัแต่วนัที่ซือ้ขายหุ้น จนถึงวนัที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินแปลงดงักล่าว 

โดยเม่ือบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิเรียกให้นางสาวสาธิตาซือ้คืนที่ดินเปล่าแปลงใดแล้ว บริษัทฯ จะช าระคืนหนีต้ามตัว๋สญัญาใช้เงินฉบบั
ส าหรับที่ดินแปลงนัน้ๆ พร้อมดอกเบีย้ให้แก่นางสาวสาธิตา ภายในวนัเดียวกับวนัที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ เพื่อให้นางสาวสาธิตาน า
เงินจ านวนดงักล่าวมาช าระค่าที่ดินแปลงดงักล่าว โดยนางสาวสาธิตา ตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้หมด และภาระภาษีของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ที่เกิดขึน้จากการขายคืนที่ดินเปล่าดงักล่าว (ถ้า
มี) แต่เพียงผู้ เดียว 

ต่อมาในวนัที่ 6 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้ท าการขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิขายคืนที่ดินเปล่า 5 แปลงข้างต้น และต่ออายตุัว๋
สญัญาใช้เงินออกไป จนถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2563 และในวนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้ท าการขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิขายคืน
ที่ดินเปล่า 5 แปลงข้างต้น และต่ออายตุัว๋สญัญาใช้เงินออกไปอีกครัง้ จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

โดยในการจ าหน่ายสินทรัพย์ในครัง้นี ้บริษัทฯ และนางสาวสาธิตา ตกลงที่จะท าการจ าหน่ายคืนที่ดินจังหวดัอุดรธานี และที่ดิน
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้วิธีขายหุ้นสามญัของ UBD และหุ้นสามญัของ V33 ตามล าดบั ซึง่ปัจจบุนั UBD และ V33 นัน้ มิได้มีการด าเนินงานเพ่ือ
ก่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์แต่อย่างใด โดย V33 มีรายได้จากดอกเบีย้เงินกู้ยืมซึ่งให้ VB ท าการกู้ยืม โดย VB ได้ท าการช าระคืนเงินกู้ยืม
ดังกล่าวและดอกเบีย้คงค้างทัง้หมดให้แก่ V33 แล้ว เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยราคาในการจ าหน่ายหุ้นสามัญของ V33 ซึ่งเท่ากับ 
176,955,771.44 บาท นัน้ ประกอบด้วยราคาขายคืนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ระบุในเงื่อนไขว่าด้วยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปล่าข้างต้น
มลูค่า 160,480,945.04 บาท และเงินสดคงเหลือของ V33 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 16,474,826.40 บาท 

 เกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดราคา  

 เกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้สิทธิของบริษัทฯ ในการขายคืนที่ดินเปล่าให้แก่นางสาวสาธิตา 
(โดยที่ดินจังหวัดเชียงใหม่บริษัทฯ จะด าเนินการให้มีการจ าหน่ายไปโดยใช้วิธีการจ าหน่ายหุ้น V33 และที่ดินจังหวัดอุดรธานี บริษัทฯ จะ
ด าเนินการให้มีการจ าหน่ายไปโดยใช้วิธีการจ าหน่ายหุ้น UBD) ตามที่ระบุในสญัญาซือ้ขายหุ้น ส าหรับหุ้นของ VB ระหว่างนางสาวสาธิตา 
(ผู้ขายในขณะนัน้) และบริษัท (ผู้ซือ้ในขณะนัน้) ลงวนัที่ 8 กันยายน 2559 ตามที่ได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 
เม่ือวนัที่ 28 กนัยายน 2559 ให้ท าการซือ้หุ้นสามญัของ VB โดยหากบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ประสงค์จะพฒันาโครงการบนที่ดินเปล่า
แปลงใดแปลงหนึ่งหรือทัง้หมด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะด าเนินการให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยขายที่ดินแปลงดงักล่าวคืนให้แก่นางสาวสาธิตา 
โดยนางสาวสาธิตา จะซือ้ที่ดินแปลงดงักล่าวในราคาต้นทุนที่บริษัทฯ ซือ้มาจากนางสาวสาธิตา (ตามที่ระบใุนตารางข้างต้น) บวกด้วยต้นทนุ
ในการถือครองที่ดินเปล่าแปลงนัน้ (Carrying Cost) ในอตัราร้อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดระยะเวลานบัแต่วนัที่ซือ้ขายหุ้น (วนัที่ 10 ตลุาคม 2559)
จนถึงวนัที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินแปลงดงักล่าว โดยรายละเอียดของการราคาต้นทนุของที่ดินแต่ละแปลงที่บริษัทฯ ได้มา 
และตัว๋สญัญาใช้เงินที่เกี่ยวข้องกบัที่ดินแต่ละแปลง เป็นดงันี ้
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ราคาขายคืนที่ดิน 4 แปลง จ านวน 417,219,010.70 บาท รวมกับเงินสดคงเหลือของ V33 จ านวน 16,474,826.40 บาท รวมเป็น
ราคาซือ้ขายทรัพย์สิน ทัง้สิน้  433,693,837.10 บาท 

 หมายเหต ุ:  /1 ค านวณต้นทนุในการถือครองจนถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2563 
    /2 ค านวณดอกเบีย้ตัว๋สญัญาใช้เงินจนถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2563 
    /3 บริษัทจะด าเนินการให้มีการจ าหน่ายที่ดินจงัหวดัเชียงใหม่โดยใช้วิธีการจ าหน่ายหุ้น V33 
    /4 บริษัทจะด าเนินการให้มีการจ าหน่ายที่ดินจงัหวดัอดุรธานีโดยใช้วิธีการจ าหน่ายหุ้น UBD 

 รายละเอียดทรัพย์สินท่ีจะจ าหน่าย 

 1.  หุ้นสามญัของ V33 
      จ านวนหุ้นที่จะขาย : 28,124,998 หุ้น 
      คิดเป็นมลูค่ารวม : 176,955,771.44 บาท  หรือ ราคาหุ้นละ 6.29176 บาท 
     ประกอบด้วยราคาขายคืนที่ดินจังหวดัเชียงใหม่ตามที่ระบุในเงื่อนไขของสญัญาจ านวน 160,480,945.04 บาท และเงินสด
คงเหลือของ V33 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 16,474,826.40 บาท ปัจจุบนั V33 เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ดิน ลกัษณะทรัพย์สิน ที่ดินเสมือนว่างเปล่า
จ านวน 1 โฉนด พร้อมสิ่งปลกูสร้างประเภทอาคารพกัอาศยั 2 ชัน้ และอาคารอื่นๆ จ านวนรวม 5 หลงั 

 2.  ที่ดินจงัหวดัอ่างทอง ทรัพย์สินที่จะจ าหน่าย คือที่ดินจงัหวดัอ่างทอง โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์เป็นดงันี ้
      ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ : VB 
      ราคาที่จะขาย : 87,274,038.28 บาท 
      ลกัษณะทรัพย์สิน :          ที่ดินว่างเปล่า จ านวน 4 โฉนดตดิต่อกนั 

 3.  ที่ดินจงัหวดัสระบรีุ สินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย คือที่ดินจงัหวดัสระบรีุ โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์เป็นดงันี ้
      ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ : VB 
      ราคาที่จะขาย : 32,088,166.97 บาท 
      ลกัษณะทรัพย์สิน  :         ที่ดินเสมือนว่างเปล่าจ านวน 2 โฉนด พร้อมสิ่งปลกูสร้างประเภทบ้านพกัอาศยั 
      ชัน้เดียว จ านวน 1 หลงั 

 4. หุ้นสามญัของ UBD สินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย คือหุ้นสามญัของบริษัท อดุร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ากดั (UBD) โดย UBD มี
รายละเอียดของลกัษณะการประกอบธุรกิจและมีสินทรัพย์หลกั เป็นดงันี ้
     จ านวนหุ้นที่จะขาย : 12,899,998 หุ้น 
      คิดเป็นมลูค่ารวม : 137,375,860.42 บาท  หรือ ราคาหุ้นละ 10.64929 บาท 
      ลกัษณะทรัพย์สิน :  ที่ดินว่างเปล่าจ านวน 17 โฉนด 
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 ประเภทและขนาดของรายการ 

 รายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ 

  การเข้าท ารายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 
เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยัส าคญั”) โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่างๆ                         
ที่เกี่ยวข้อง 

  จากการค านวณขนาดรายการข้างต้นตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มี
นยัส าคญั โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ ประจ างวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วพบว่าการเข้าท า
รายการดงักล่าวมีขนาดของรายการสงูสดุเม่ือค านวณรายการตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 4.57 
ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึน้ในระหว่าง 
6 เดือนก่อนวนัที่มีการตกลงเข้าท ารายการนี ้การเข้าท ารายการดงักล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมลูค่าต ่ากว่าร้อยละ 
15 ซึ่งรายการดังกล่าวอยู่ในอ านาจอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการจัดท าและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) หรือน าเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุผู้ถือหุ้น 

รายการที่เกี่ยวโยงกนั 

  เนื่องจากนางสาวสาธิตา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบตุรและบคุคลที่กระท าการร่วมกนั (Concert Party) ของ 
ดร. สาธิต วิทยากร (“ดร. สาธิต”) ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ท าให้การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยง
กนัตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั  

 เม่ือพิจารณาขนาดรายการของธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้นในครัง้นีภ้ายใต้ประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยค านวณจากงบ
การเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ ประจ างวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วพบว่ามีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 6.42 ของ
มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ซึง่เกินกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิตามงบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยว
โยงกันที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าท ารายการนี ้ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดท าและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลกัทรัพย์ฯ พร้อมทัง้จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัเพื่อน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้น และ
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิการเข้าท ารายการดงักล่าว โดยบริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท เซจแคปปิตอล จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์อนัเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัต่อผู้ถือหุ้น 

 แม้ธุรกรรมการจ าหน่ายสินทรัพย์ ในครัง้นีจ้ะเข้าข่ายรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต ่ากว่าร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในอ านาจ
อนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่เนื่องจากการเข้าท ารายการในครัง้นี ้เข้าข่ายเป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งบริษัทมีหน้าที่จัดท า
สารสนเทศเกี่ยวกบัการท ารายการเกี่ยวโยง พร้อมทัง้จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น และจดัประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือ
ขออนุมตัิตามเกณฑ์การท ารายการเกี่ยวโยงกันอยู่แล้ว ดงันัน้ บริษัทจึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิราย การ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ที่มีนยัสาคญั พร้อมกบัการพิจารณาอนมุตัิรายการเกี่ยวโยงกนัในครัง้นีด้้วย 

 ทัง้นี ้ในการพิจารณาการเข้าท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยส าคัญ  หรือการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันใน
อนาคต บริษัทจะด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยหากจะมีการด าเนินการประการใดเพ่ิมเติม บริษัทจะพิจารณา
ตามความเหมาะสมในแต่ละครัง้ไป 

 นอกจากนี ้ เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ให้ความเห็นต่อการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บคุคลที่เกี่ยวโยงกัน ให้ท่านผู้ถือ
หุ้นทราบ ขอเรียนเชิญ นายศิต ตนัศิริ ตวัแทนจากบริษัท เซจ แคปปิตอล จ ากดั น าเสนอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สรุปดงันี  ้

 ในการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ในครัง้นี ้ซึง่ได้แก่  

  1. หุ้นสามญัทัง้หมดของ V33 ที่ถือครองโดย VB  
  2. ที่ดินจงัหวดัอ่างทอง  
  3. ที่ดินจงัหวดัสระบรีุ และ  
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  4. หุ้นสามญัทัง้หมดของ UBD ที่ถือครองโดย VB  

 มีข้อดีข้อด้อยของการเข้าท ารายการ ข้อดีและข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และความเสี่ยงของการเข้าท า
รายการและไม่เข้าท ารายการ โดยสรุป ดงันี ้

 1. ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

  ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

• เป็นการปรับโครงสร้างทรัพย์สินในบริษัทให้เหมาะสมตามนโยบายการด าเนินธุรกิจ 
• เป็นการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่มีศกัยภาพต ่าในการพฒันาในธุรกิจการแพทย์ 
• บริษัทฯ สามารถน าเงินที่มิต้องน าไปใช้ช าระตัว๋สญัญาใช้เงินน าไปลงทนุในธุรกิจการแพทย์ หรือน าไปช าระหนี ้หรือ

ท าการลงทนุอ่ืนที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า 
• ราคาจ าหน่ายสินทรัพย์แต่ละรายการในการเข้าท ารายการในครัง้นีส้งูกว่ามลูค่ายตุิธรรม 

   ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ  -ไม่มี- 

  ข้อดีของการเข้าท ารายการกบับคุคลที่เกี่ยวโยงกนั สามารถจ าหน่ายสินทรัพย์แต่ละรายการได้สงูกว่าราคายตุิธรรม สินทรัพย์
บางรายการมีมูลค่าการท ารายการสูงกว่ามูลค่ายตุิธรรมจากการประเมินอย่างมีนัยส าคญั โดยเม่ือรวมสินทรัพย์ทกุรายการ จะมีมูลค่าการท า
รายการรวมสูงกว่ามูลค่าจากวิธีการประเมินรวมทัง้สิน้ 96.90 ล้านบาทหรือสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมจากการประเมินคิดเป็นร้อยละ 22.34 ของ
มลูค่าการท ารายการ ซึง่หากบริษัทฯ ท าการจ าหน่ายสินทรัพย์ดงักล่าวกบับคุคลภายนอก อาจจะมีโอกาสที่จะจ าหน่ายสินทรัพย์ดงักล่าวได้ใน
ราคาต ่ากว่าราคาที่จ าหน่ายให้แก่บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัในครัง้นี ้

  ข้อด้อยของการเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเปิดเผยข้อมูลและ
ปฏิบตัิตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยง 

2. ความเส่ียงของการเข้าท ารายการและไม่เข้าท ารายการ 

  ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ  -ไม่มี- 

  ความเสี่ยงของการไม่เข้าท ารายการ  การจ าหน่ายสินทรัพย์อาจเกิดความล่าช้าและเสียโอกาสในการน าเงินที่ได้รับไปท าการ
ลงทนุหรือช าระหนี ้และอาจจะไม่สามารถจ าหน่ายสินทรัพย์ได้ในราคาสงูเท่ากบัราคาตามเงื่อนใขการซือ้คืนที่ดิน 

3.  การประเมินมูลค่าหุ้นและสินทรัพย์ 

  (1)  การประเมินมลูค่าหุ้นสามญัทัง้หมดของ V33 

 
 * หมายเหตุ: /1  มูลค่าจากการประเมินตามวิธีมูลค่าตามบัญชีและวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของหุ้นสามัญของ V33 ค านวณ
   จากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ V33 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 หกัด้วยเงินปันผลจ่าย ตามมติคณะกรรมการบริษัท
   ของ V33 ครัง้ที่ 3/2563 เม่ือ วนัที่ 8 มิถนุายน 2563 ซึง่มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากก าไรสะสม ณ 
   วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จ านวนทัง้สิน้ 11,812,500 บาท ซึ่ง V33 ได้ท าการจ่ายเงินปันผลแล้วเม่ือวันที่ 15 
   มิถนุายน 2563 
   /2   ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจาก
    ปัจจบุนั V33  มิได้มีการด าเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์ 
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   /3  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable 
    Approach)  ในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ V33 เนื่องมาจากปัจจุบัน V33 ถือครองสินทรัพย์หลักเพียง 1 
    รายการ คือ ที่ดินจังหวดั เชียงใหม่ และมิได้มีการด าเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์แต่อย่างใด ซึ่ง V33 มี
    ลกัษณะการประกอบธุรกิจที่แตกต่างจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จึงไม่สามารถหาบริษัทจดทะเบียน
    ในตลาดหลกัทรัพย์ที่มีการด าเนินธุรกิจในลกัษณะใกล้เคียงกนัมาใช้ในการเปรียบเทียบกนัได้ 

  (2)  การประเมินมลูค่าที่ดินจงัหวดัอ่างทอง 

 
 *หมายเหต:ุ /1   ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากปัจจุบนั
   ที่ดินจงัหวดัอ่างทองมิได้ถกูใช้ในการด าเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์ 
 /2 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable 
  Approach) ในการประเมินมูลค่าที่ดินจงัหวดัอ่างทอง เนื่องจากเป็นการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ดินที่มิได้ถกูใช้ใน
  การด าเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์ 

  (3)  การประเมินมลูค่าที่ดินจงัหวดัสระบรีุ 

 
 *หมายเหต:ุ /1    ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากปัจจบุนั
   ที่ดินจงัหวดัสระบรีุมิได้ถกูใช้ในการด าเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์ 
 /2  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable 
  Approach) ในการประเมินมูลค่าที่ดินจังหวดัสระบุรี เนื่องจากเป็นการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ดินที่มิได้ถูกใช้ใน
  การด าเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์ 

  (4)  การประเมินมลูค่าหุ้นสามญัทัง้หมดของ UBD 
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 *หมายเหต:ุ /1    ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากปัจจบุนั
   UBD มิได้ถกูใช้ในการด าเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์ 
 /2  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable 
  Approach) ในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ UBD เนื่องมาจากปัจจุบัน UBD ถือครองสินทรัพย์หลักเพียง1 
  รายการ คือ ที่ดินจังหวดัอุดรธานี และมิได้มีการด าเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์แต่อย่างใด  ซึ่ง UBD มี
  ลกัษณะการประกอบธุรกิจที่แตกต่างจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จึงไม่สามารถหาบริษัทจดทะเบียน
  ในตลาดหลกัทรัพย์ที่มีการด าเนินธุรกิจในลกัษณะใกล้เคียงกนัมาใช้ในการเปรียบเทียบกนัได้ 

 4.  ความสมเหตุสมผลของการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 

  (1)  วิธีมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

   - ไม่สะท้อนถึงมลูค่ายตุิธรรมหรือมลูค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์และหนีส้ิน 

   - ไม่ได้ค านึงถึงความสามารถในการท าก าไรและผลการด าเนินงานในอนาคต 

        (2)  วิธีปรับปรุงมลูค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 
   - ปรับปรุงมลูค่าตามบญัชีให้สะท้อนมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ิน 
   - ค านึงถึงมลูค่าจากการใช้ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สินของบริษัท 

       (3) วิธีคิดลดกระแสเงินสด 
   - ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากปัจจบุนั
ที่ดินและบริษัทมิได้ถกูใช้ในการด าเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์ 

  (4) วิธีเปรียบเทียบกบับริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั (Market Comparable Approach) ไม่ได้น าวิธีเปรียบเทียบกบับริษัทใน
อตุสาหกรรมเดียวกนัมาใช้ เนื่องจากเหตผุลดงัต่อไปนี ้
   - ไม่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั หรือที่ด าเนินธุรกิจลกัษณะเดียวกนัที่สามารถ
ใช้ในการเปรียบเทียบกบัธุรกิจได้  

   - เป็นการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ที่ดินที่มิได้ถกูใช้ในการด าเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์ 

 การเปรียบเทียบมูลค่าประเมินกับมูลค่าการท ารายการ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

 เงื่อนไขว่าด้วยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปล่าให้แก่นางสาวสาธิตา (“เงื่อนไขการขายคืนที่ดินเปล่า”) เป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งที่ระบใุน
สญัญาซือ้ขายหุ้น ส าหรับหุ้นของ VB ระหว่างนางสาวสาธิตา (ผู้ขายในขณะนัน้) และบริษัท (ผู้ซือ้ในขณะนัน้) ลงวนัที่ 8 กันยายน 2559 มี
สาระส าคญั ดงันี ้
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  1. ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่บริษัทท าการซือ้หุ้น VB มาจากนางสาวสาธิตา (นับแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559) หาก
บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยไม่ประสงค์จะพฒันาโครงการบนที่ดินเปล่าแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทัง้หมด บริษัทมีสิทธิที่จะด าเนินการให้บริษัทฯ 
และ/หรือ บริษัทย่อย ขายที่ดินแปลงดงักล่าวคืนให้แก่นางสาวสาธิตา โดยบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้นางสาวสาธิตา ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั หรือระยะเวลาอื่นใดที่คู่สญัญาจะได้ตกลงร่วมกนั 

  2. นางสาวสาธิตาจะซือ้คืนที่ดินเปล่าในราคาต้นทุนที่บริษัทได้มาซึ่งที่ดินเปล่าแปลงนัน้ บวกด้วยต้นทุนในการถือครองที่ดิน
เปล่าแปลงนัน้ (Carrying Cost) ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดระยะเวลานับแต่วนัที่ซือ้ขายหุ้นของ VB จนถึงวันที่มีการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิในที่ดินแปลงดงักล่าวให้กบันางสาวสาธิตา อย่างสมบรูณ์ 

  3. เง่ือนไขการช าระ เป็นดงันี ้

   - เม่ือบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิเรียกให้นางสาวสาธิตา ซือ้คืนที่ดินแปลงใดข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะท าการช าระคืนหนีต้ามตัว๋
สญัญาใช้เงินฉบบัที่เกี่ยวข้องพร้อมดอกเบีย้ให้แก่ผู้ขาย ภายในวนัเดียวกับวนัที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่
นางสาวสาธิตา เพื่อให้นางสาวสาธิตาน าเงินจ านวนดงักล่าวมาช าระค่าที่ดินแปลงดงักล่าวจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

   - นางสาวสาธิตา ตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องทัง้หมด และภาระของบริษัทที่เกิดขึน้จากการขายคืนที่ดินแปลงดงักล่าว (ถ้ามี) แต่เพียงผู้ เดียว 

   - นางสาวสาธิตา จะท าการช าระราคาซือ้ขายให้แก่ VB ทัง้จ านวนในคราวเดียวภายในวนัเดียวกบัวนัที่มีการโอน และ/
หรือ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินที่ซือ้ขายให้กบันางสาวสาธิตา ด้วยวิธีการสลกัหลงัและส่งมอบตัว๋สญัญาใช้เงินจ านวนทัง้สิน้ 4 ฉบบั
ที่บริษัทฯ ได้เคยออกให้แก่นางสาวสาธิตาภายใต้สัญญาซือ้ขายหุ้น VB ส าหรับที่ดินแต่ละแปลง มูลค่าตามตั๋วสัญญาใช้เงินรวมทัง้สิน้ 
390,068,100 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 1.75 ต่อปี พร้อมทัง้ช าระเงินสดคงเหลือของ V33 จ านวนทัง้สิน้ 16,474,826.40 บาท ให้แก่ 
VB 

  4. เม่ือนางสาวสาธิตาได้ซือ้ที่ดินแปลงใดคืนไปจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ แล้ว นางสาวสาธิตา มีสิทธิที่จะท าประโยชน์บน
ที่ดินเปล่าแปลงดงักล่าวได้เท่าทีไ่ม่เป็นการขดัต่อข้อตกลงและหน้าที่ของนางสาวสาธิตา โดยตลอดระยะเวลาที่นางสาวสาธิตา เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ นางสาวสาธิตา จะไม่ประกอบธุรกิจ หรือกระท าการใดๆ (ซึ่งรวมถึงลงทุนในสดัส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนทัง้หมดของ
กิจการใดๆ) อนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์อ่ืนที่อาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ที่ดี
ที่สดุของกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 5.  ความเหมาะสมของการเข้าท ารายการและความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกบัการเข้าท ารายการดงักล่าว  

   - เป็นการเข้าท ารายการเป็นไปตามเงื่อนไขว่าด้วยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปล่าให้แก่นางสาวสาธิตา ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ส่วนหนึ่งที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายหุ้น ส าหรับหุ้นของ VB โดยมีการระบวุิธีการค านวณราคา และเง่ือนไขการช าระที่ชดัเจน 

   - โดยเสมือนเป็นการหกักลบลบหนีร้ะหว่างมูลค่าที่ดินที่ท าการขายคืนให้แก่นางสาวสาธิตา รวมต้นทนุในการถือครอง
กบัตัว๋สญัญาใช้เงินส าหรับที่ดินที่ละแปลงซึง่บริษัทฯ ออกให้แก่นางสาวสาธิตารวมดอกเบีย้ของตัว๋สญัญาใช้เงินดงักล่าว  

   - รวมถึงมีการระบุเงื่อนไขเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างนางสาวสา ธิตา กับบริษัทฯ ที่อาจจะ
เกิดขึน้ในอนาคต  

   - อีกทัง้ยงัมีการระบวุ่าหากการใช้สิทธิในการขายคืนที่ดิน เม่ือค านวณขนาดรายการแล้ว จะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่
ประชมุกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่านัน้ ซึง่เป็นเง่ือนไขที่เหมาะสมส าหรับบริษัทซึง่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

   - ในการจ าหน่ายหุ้ นสามัญของ V33 และ UBD แทนการขายคืนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และทีดินจังหวัดอุดรธานี 
ตามล าดบั ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วว่า วิธีดงักล่าวมิได้ส่งผลเสียกบับริษัท เนื่องจากปัจจุบนั V33 และ UBD มิได้มีการประกอบ
กิจการเชิงพาณิชย์ใด อีกทัง้ ยงัมีการปรับราคาหุ้นสามญัของ V33 โดยให้ช าระค่าหุ้นสามญัของ V33 เพิ่มเติมตามเงินสดคงเหลือของ V33 
เพ่ือให้การขายหุ้นสามญัของ V33 ใกล้เคียงกบัการขายหุ้นของบริษัทที่มีสินทรัพย์หลกัคือที่ดินจงัหวดัเชียงใหม่เท่านัน้ 
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 ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเงื่อนไขในการท ารายการมีความเหมาะสม 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้บริษัทท ารายการดังกล่าว 

 ประธานที่ประชมุ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 

 นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่
นบัส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 6 ท่าน คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมดเท่าใด 

 เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามว่า จ านวนหุ้นของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ 6 ท่าน รวมกันประมาณ 80% ตามรายละเอียดใน
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 5 หน้าที่ 55 ของหนงัสือเชิญประชมุฯ  

 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า เงื่อนไขของการจ าหน่ายคืนที่ดินแก่นางสาวสาธิตา เม่ือครบก าหนด                 
ระยะเวลา 3 ปี หากไม่ท าการจ าหน่ายคืนแก่เจ้าของเดิมสามารถจ าหน่ายให้กับเจ้าของรายใหม่ได้หรือไม่ และเหตุใดนางสาวสาธิตา ซึ่งเป็น
เจ้าของที่ดินเดิมต้องรีบซือ้คืนที่ดินดงักล่าว 

 นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบูลย์ ประธานที่ประชุม ได้ตอบข้อสอบถามว่า เงื่อนไขของการจ าหน่ายทรัพย์สินข้างต้น ถือเป็นการใช้
สิทธิของบริษัท ภายใต้สญัญาการซือ้ขายหุ้นของ VB ระหว่างคณุสาธิตาและบริษัทฯ ฉบบัลงวนัที่ 8 กนัยายน 2559 ซึง่ทางบริษัทฯ ได้พิจารณา
ถึงโอกาสทางธุรกิจของที่ดินทัง้ 5 แปลงแล้ว และการซือ้ขายในปี 2559 เป็นการซือ้โดยออกเป็นตัว๋สญัญาใช้เงินและมีอตัราดอกเบีย้ต ่า ตาม
ข้อก าหนดของสญัญาซือ้ขายหุ้น VB นัน้ หากบริษัทฯ สามารถที่จะน าที่ดินดงักล่าวมาพฒันาเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ก็ไม่มีความจ าเป็นที่
ต้องจะจ าหน่ายคืนซึ่งทรัพย์สินดงักล่าว หรือหากจะจ าหน่ายคืนแก่นางสาวสาธิตาก็สามารถท าได้ และเม่ือระยะเวลา 3 ปี ได้ครบก าหนดลง 
ทางบริษัทฯ ก็ได้ร่วมกันพิจารณาปัจจัยทางธุรกิจ พบว่า ที่ดิน จังหวดัระยองเป็นที่ดินที่มีโอกาสสร้างธุรกิจที่ดี และราคาประเมินสูงกว่าราคา
ต้นทนุ จึงได้พิจารณารักษาที่ดินแปลงดงักล่าวไว้เพ่ือใช้ในการพฒันาธุรกิจต่อไป 

 นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่ดินจ านวน 1 แปลง ที่ตัง้อยู่จงัหวดัเชียงใหม่ อยู่อ าเภอใด เนื่องจากหากจ าหน่าย
ออกซึง่ที่ดินแปลงดงักล่าวและการคมนาคมในอนาคตดีขึน้ จะเสียโอกาสทางธุรกิจหรือไม่ 

 นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานที่ประชุม ได้ตอบข้อสอบถามว่า ในการประเมินศักยภาพของทรัพย์สินที่จะจ าหน่าย                  
ได้พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวของอย่างถี่ถ้วนและเหมาะสมแล้ว และการพิจารณาราคาที่ดินที่จะจ าหน่ายคืนแก่นางสาวสาธิตา พบว่า ราคา
ประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ อยู่ที่ 120,000,000.00 บาท แต่ราคาที่ดินจะจ าหน่ายคืนแก่นางสาวสาธิตา อยู่ที่ 160,480,945.04 บาท และ
ก่อนหน้านีไ้ด้มีการประกาศขายที่ดินทัง้ 4 แปลงแล้ว พบว่า ไม่มีผู้ ใดสนใจอย่างจริงจังและเสนอราคาที่เหมาะสม จึงได้พิจารณาแล้วว่า               
หากจ าหน่ายออกซึง่ทรัพย์สินที่มีและน าเงินมาลงทนุในส่วนธุรกิจที่บริษัทจะด าเนินการต่อจะเกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ มากกว่า  

 นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป้าหมายในการ
ด าเนินการธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่า (Property Development) มาเป็นการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกบัสขุภาพ (Healthcare) โดยมีแผนที่จะ
หยดุการขยายธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับโครงการใหม่ๆ และเร่งขยายธุรกิจเกี่ยวกบัสขุภาพ และเม่ือครบระยะเวลา 3 ปี ตามข้อตกลง
ในสญัญาซือ้ขายหุ้นของ VB พบว่า ที่ดินจ านวน 1 แปลง ตัง้อยู่จังหวดัเชียงใหม่ ติดผังเมืองและมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้าง
โรงพยาบาลได้ ทางบริษัทฯ จึงได้พิจารณาจ าหน่ายที่ดินแปลงดงักล่าวคืนแก่นางสาวสาธิตา โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ (Independent Financial Advisor) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ  กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน              
จะเห็นได้ว่า ผู้ด าเนินการธุรกิจในจังหวดัเชียงใหม่ มีการขายออกซึง่ที่ดิน และอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่พกัและโรงแรมเป็นจ านวนมาก ซึ่ งถือ
ว่าบริษัทฯ ได้ตดัสินใจถูกต้องแล้วที่จะจ าหน่ายคืนที่ดินแก่นางสาวสาธิตา ด้วยราคาที่บริษัทฯ ได้น าเสนอข้างต้น และด้วยภาวะเศรษฐกิจที่
วิกฤตในปัจจบุนั การขายออกซึง่ที่ดินเปล่ามีโอกาสน้อยมากที่จะขายได้ในราคา 160,480,945.04 บาท  

 นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การย้ายธุรกิจจากการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่า มาเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ
สุขภาพของบริษัทฯ ได้ด าเนินการมาตัง้แต่ปี  2560 เหตุใดจึงไม่มีนโยบายขายคืนที่ดินในปีดังกล่าว และอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 1.75 ต่อปี                 
คิดเป็นจ านวนหุ้นเท่าใด 

 นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานที่ประชมุ ได้ตอบข้อสอบถามว่า ทรัพย์สินของบริษัทที่เป็นที่ดินจ านวน 5 แปลง คือที่ดินที่มี
เงื่อนไขในปี 2559 ซึ่งปีดงักล่าว บริษัทฯ ยงัไม่ได้ริเร่ิมด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพอย่างจริงจัง และด้วยสถานการณ์ของธุรกิจในช่วง 2-3 ปี              
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ที่ผ่านมา ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่คุ้ มค่าต่อการลงทุน จึงได้พิจารณาหยุดการขยายธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ส าหรับโครงการใหม่ๆ และจ าหน่ายออกซึง่ทรัพย์สินที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพ่ือน ามาช าระเงินกู้ของบริษัทฯ และลงทนุใน
ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพที่บริษัทฯ จะด าเนินการ อีกทัง้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการเปลี่ยนย้ายหมวดธุรกิจสู่ธุรกิจเกี่ยวกับ
สุขภาพโดยใช้ศกัยภาพของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทัง้ ในการประเมินการซือ้ขายมีราคาการซือ้ขายอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 
และเกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ  

 นายวีระ ศรีชนะชยัโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติมว่า การด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
และธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ บางส่วนงานไม่สามารถใช้ทรัพยากรรวมทัง้บุคลากรร่วมกันได้ เช่นบริษัทฯ ได้พิจารณาการต่อยอดโครงการที่ดิน 
แปลงที่ตัง้สุขุมวิทซอย 29 พบว่า ถ้ามีการพฒันาเป็น คอนโดมิเนียมตามแผนงาน จะต้องมีการจัดตัง้ทีมบริการหลงัการขาย ซึ่งหากบริษัทฯ 
ด าเนินธุรกิจควบคู่กนัไป อาจไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี จึงได้มีการพิจารณาย้ายหมวดธุรกิจสู่ธุรกิจเกี่ยวกบัสขุภาพ และหยดุการ
ขยายธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับโครงการใหม่ๆ ทัง้นี ้อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 1.75 ต่อปี ส าหรับที่ดิน 5 แปลง ได้มีการช าระเป็นตัว๋
สญัญาใช้เงิน ถือเป็นอตัราดอกเบีย้ที่อยู่ระดบัที่ยอมรับได้ และการจ าหน่ายคืนที่ดินแก่นางสาวสาธิตานี ้จะคิดราคาจ าหน่ายคืนที่ดินเทียบเท่า
กบัมลูค่าตามตัว๋สญัญาใช้เงินที่ออกให้แก่นางสาวสาธิตา บวกกบั Carrying Cost ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.75 เช่นกนั และเงินสดคงเหลือใน
บริษัทก็จะไม่มีผลกระทบด้วย โดยนางสาวสาธิตา จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้หมด และภาระภาษีของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่เกิดขึน้จากการขายคืนที่ดินเปล่าดงักล่าว (ถ้ามี) แต่เพียงผู้
เดียว ดงันัน้ บริษัทฯ จะไม่มีเงินจ่ายออกหรือรับเข้าจากการจ าหน่ายคืนที่ดินแก่นางสาวสาธิตา มีเพียงเงินสดคงเหลือที่คืนให้แก่บริษัทฯ  

 นางสาวสวุรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เม่ือท าการจ าหน่ายคืนที่ดินแก่นางสาวสาธิตาแล้ว บริษัทฯ จะได้รับเงินเป็น
จ านวนเท่าใด  

 นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามว่า การจ าหน่ายคืนที่ดินแก่นางสาวสาธิตา จ านวน 
4 แปลง คิดเป็นเงินจ านวน 417,219,010.70 บาท ซึง่มีราคาต้นทนุที่บริษัทฯ ซือ้มาจากนางสาวสาธิตา เป็นเงินจ านวน 390,068,100 บาท และ
จากที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ชีแ้จงว่า มูลค่าของการท ารายการอยู่ที่  434,182,473.49 บาท นัน้ เป็นมูลค่าของทรัพย์สินที่คิดรวมที่ดิน
จ านวน 2 แปลงที่จ าหน่ายออกเป็นหุ้น และบริษัทฯ มีเงินสดคงเหลืออยู่จึงได้มีน าเงินสดมาค านวณร่วม ดังนัน้ บริษัทฯ จะมีก าไรจากการ
จ าหน่ายที่ดินแก่นางสาวสาธิตา ในราคาขายคืนหกัลบกบัราคาต้นทนุที่ที่บริษัทฯ ซือ้มา 

 นายธีระวรรธน์ ธรรมศรีสวสัดิ์ ผู้ รับมอบฉนัทะ กล่าวเห็นด้วยกบัการย้ายหมวดธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่การด าเนินการธุรกิจเกี่ยวกบั
สุขภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปีตามเงื่อนไขของสญัญาซือ้ขายหุ้นของ VB นัน้ บริษัทฯ น่าจะได้พิจารณาไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้ว จนถึงช่วง 
sell back cost จะเห็นได้ว่า การจ าหน่ายที่ดินแก่นางสาวสาธิตาในปัจจุบนั เป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม และราคาขายคืนอยู่ในเกณฑ์ที่            
รับได้ อีกทัง้ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้ว และมีความคิดเห็นเช่นเดียวกับ                   
คณุศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ หนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีเสียงสนบัสนนุทกุประการ 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ                
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ดร.สาธิต วิทยากร, นางสาวสาธิตา 
วิทยากร, นางสาวธนธรณ์ วิทยากร, นางสาวพลัลภา วิทยากร, Peak Development Holding Ltd. และ UBS AG HONG KONG BRANCH  

 ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานกุารบริษัท ประกาศจ านวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุในวาระนีเ้พ่ิมเติม จ านวน 71,000 หุ้น 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนัได้แก่ ดร.สาธิต วิทยากร นางสาวสาธิตา วิทยากร นางสาวธนธรณ์ วิทยากร นางสาว
พลัลภา วิทยากร Peak Development Holdings Ltd. และ UBS AG HONG KONG BRANCH อนุมตัิการจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึง่เป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 458,667,242 0 0 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 



 
 

หน้าที่ 32 จาก 36 

 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 101,759,452 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน
 3,564,096,272 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ีได้จดทะเบียนไว้ 
 แล้วแต่ยังมิได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 101,759,452 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้การแก้ไข 
 เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
ตามที่จะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิต่อไปในวาระที่ 11 นัน้ เนื่องด้วยมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ได้ก าหนดว่า 
บริษัทจะเพ่ิมทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทนุได้ต่อเม่ือหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วน
แล้ว หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น โดยปัจจบุนั 
บริษัทฯ มีหุ้นสามญัที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงัมิได้จดัสรรและออกจ าหน่าย จ านวน 101,759,452 หุ้น ซึง่เป็นหุ้นที่ออกเพ่ือรองรับการเพิ่มทุน
แบบ General Mandate จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 101,759,452 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,564,096,272 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,462,336,820 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ได้จด
ทะเบียนไว้แล้วแต่ยงัมิได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 101,759,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้พิจารณาอนุมตัิการแก้ไข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็น
ดงันี ้

   "ข้อ4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 3,462,336,820 บาท (สามพนัสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหม่ืนหกพนัแปดร้อยยี่สบิบาท) 

  แบ่งออกเป็น 3,462,336,820 หุ้น   (สามพนัสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหม่ืนหกพนัแปดร้อยยี่สบิหุ้น) 

  มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

  โดยแบ่งออกเป็น     

  หุ้นสามญั 3,462,336,820 หุ้น   (สามพนัสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหม่ืนหกพนัแปดร้อยยี่สบิหุ้น) 

  หุ้นบริุมสิทธิ ไม่มี”   

 ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 

 นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จ านวนหุ้นทีบ่ริษัทฯ จ าหน่ายแก่ IFC คิดเป็นจ านวนหุ้นเท่าใด และมีส่วนลดเท่าใด 

 เลขานกุารบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามวา่ บริษัทฯ ออกและจดัสรรหุ้นสามญัแก่ IFC เป็นจ านวน 222,249,300 หุ้น ในราคาเสนอ
ขายตลาดหุ้นละ 4.09 บาท โดยราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวม 15 วนัท าการย้อนหลงัติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุโดยคณะกรรมการบริษัท คือ ระหว่างวนัที่ 4 
พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ซึง่เท่ากบัหุ้นละ 4.14  บาท 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม 

 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมตัิ  วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท พร้อมทัง้พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,271,357,685 0 0 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 



 
 

หน้าที่ 33 จาก 36 

 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) จ านวน 346,233,682 
 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามท่ี
 ระบุในวาระท่ี 10 ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
 346,233,682 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใน
 วงจ ากัด พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
 ทะเบียนของบริษัทฯ 

 นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและขยายกิจการ                  
ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)                  
เพ่ือเป็นแหล่งเงินทนุส าหรับรองรับแผนการลงทนุและขยายกิจการในอนาคตได้อย่างทนักาล และความคล่องตวัในการหา Strategic Partners 
เพื่อมาเสริมสร้าง Synergies ให้กับบริษัทฯ ในอนาคตโดยการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในครัง้นี ้จะช่วยให้บริษัทฯ 
สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสัน้และพร้อมส าหรับการด าเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต                   
ได้อย่างทนักาล และยงัช่วยให้สามารถสรรหานักลงทุนที่เป็นพนัธมิตรมาร่วมลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้
และก าไรให้แก่บริษัทฯ อนัจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทัง้ยงัเป็นการรักษาระดบัอตัราส่วน
หนีส้ินต่อทนุ (Debt-to-Equity) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดบัที่ต ่าอีกด้วย โดยบริษัทฯ ประสงค์จะเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในวาระที่ 10 ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)                
ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมทัง้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดงันี ้ 

"ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 3,808,570,502 บาท (สามพนัแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนห้าร้อยสองบาท) 

  แบ่งออกเป็น 3,808,570,502 หุ้น   (สามพนัแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนห้าร้อยสองหุ้น) 

  มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

  โดยแบ่งออกเป็น     

  หุ้นสามญั 3,808,570,502 หุ้น   (สามพนัแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนห้าร้อยสองหุ้น) 

  หุ้นบริุมสิทธิ ไม่มี”   

 ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 

 นายประพาส บุญชื่น อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีจุดยืนที่จะไม่เห็นด้วยในการอนุมตัิ
วาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) มากนัก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีวตัถุประสงค์ของการ
เพ่ิมทนุจดทะเบียนที่ชดัเจน 

 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงว่า เนื่องด้วยการด าเนินการธุรกิจของบริษัทฯ ได้มีพนัธมิตรที่ดีเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ลงทนุ ดงันัน้ การพิจารณาเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะเพิ่มความคล่องตวัในการหา Strategic 
Partners เพื่อมาเสริมสร้าง Synergies ให้กับบริษัทฯ และพร้อมส าหรับการด าเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ                     
ในอนาคตได้อย่างทนักาล อีกทัง้หากบริษัทฯ สามารถมี Strategic Partners ที่ดีได้ จะเป็นโอกาสในการสร้าง value แก่ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ  

 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมตัิ  วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้เนื่องด้วยวาระที่ 11 และวาระที่ 12 ตามที่จะได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไปเป็นเร่ือง
เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
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Mandate) เพ่ือเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่มีความเกี่ยวเนื่องกนั ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุัติวาระดงักล่าว ให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณา
โดยถือว่าวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นเร่ืองที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเง่ือนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระที่ 11 นี ้ไม่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชมุผู้
ถอืหุ้น จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 12 อีกต่อไป 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทัง้หมดอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั และอนมุตัิ
การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,049,108,185 200  222,249,300  0 
ร้อยละ 93.2061 0.0000 6.7937 0.0000 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน
 346,233,682 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชมุทราบว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทฯ ประสงค์ที่จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ  1 บาท ซึง่คิดเป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในวาระนี ้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด พร้อมทัง้
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ มีอ านาจในการพิจารณาด าเนินการ หรือก่อให้เกิดการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวของบริษัทฯ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การด าเนินการดงัต่อไปนี ้

  1. พิจารณาเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ โดยอาจเป็นการเสนอขายทัง้จ านวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกนั
หรือหลายคราวก็ได้ 

  2. ก าหนดวตัถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้รับการเสนอขาย วิธีการจองซือ้และช าระเงิน 
ตลอดจนเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว 

  3. เจรจา ตกลง เข้าท า และลงนามในสญัญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักล่าว รวมถึงการแก้ไขสญัญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตัง้ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอ่ืนใด (หากมีหรือจ าเป็น) 

  4. ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุดงักล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ฯ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) และ 

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

 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด โดย (ก) เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุน
เฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทนุจะต้องไม่เป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.21/2561 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 และ (ข) ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ แบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจ ากัดดงักล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้
ลงทนุและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึง่ราคาเสนอขายดงักล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคา
ตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากัด ซึ่งค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกัน แต่ไม่
เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนดราคาเสนอขายหุ้น 
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 ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมตัิ  วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้เนื่องด้วยวาระที่ 11 ข้างต้นและวาระที่ 12 เป็นเร่ืองเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายแก่บุคคลใน
วงจ ากัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดงันัน้ ในการพิจารณาอนุมตัิวาระดงักล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 11 และวาระที่ 12 
เป็นเร่ืองที่เกี่ยวเนื่องกนัและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกนั โดยหากวาระที่ 12 นี ้ไม่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระที่ 11 ที่ได้รับการ
อนมุตัิแล้วเป็นอนัยกเลิกไปด้วย 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น เพื่อ
เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ตามที่เสนอข้างต้น ข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,049,108,185 200 222,249,300 0 
ร้อยละ 99.9999 0.0000 - 0.0000 

วาระท่ี 13 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนซึง่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนด รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การพิจารณาขยายโรงพยาบาลเครือข่าย จ านวน 20 แห่ง จะสามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนการขยายโรงพยาบาลภายในปีใด 

 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามว่า แผนการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายให้ได้ 20 แห่ง จะสามารถ
ด าเนินการได้ภายในปี 2565 ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสถานการณ์และปัจจยัทางเศรษฐกิจร่วมด้วย และแผนการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายของปี 2563 
นีจ้ะถูกชะลอไว้เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารจัดการ
โครงการโรงพยาบาลพริน้ซ์ ศรีสะเกษ และโรงพยาบาลศิริเวช ล าพนู ให้แล้วเสร็จตามก าหนดการเดิม 

 นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ ผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ กล่าวว่า ในการประชมุฯ ครัง้นี ้เกิดความประทบัใจเนื่องจากทางบริษัทฯ 
ได้เล็งเห็นความส าคญัของสขุภาพของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมฯ โดยได้มอบ Face Shield ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกนัการแพร่ของโควิด -19 
ทัง้นี ้ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นท่านอ่ืน ลองไปใช้บริการของโรงพยาบาลในเครือข่าย สืบเนื่องจากประสบการณ์ของตนและครอบครัวที่ได้ไปใช้
บริการที่โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ ที่เป็น Hub ของโรงพยาบาลในเครือ พบว่า ได้รับการบริการที่ดีทัง้จากทีมแพทย์และบคุลากรทางการ
แพทย์ เกิดเป็นความประทับใจ และเห็นด้วยอย่างยิ่งที่บริษัทฯ จะขยายโรงพยาบาลไปยังพืน้ที่ต่างจังหวัด ท าให้ผู้ คนเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์ได้ทัว่ถึง บนความทนัสมยัของเทคโนโลยีและอปุกรณ์ทางการแพทย์ที่ดี 

 ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนีว้าระต่างๆ ได้รับ
การพิจารณาจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเสร็จสิน้แล้วเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และระเบียบ บริษัทฯ บริษัทฯ จะ
ด าเนินการแจ้งมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ภายหลงัเสร็จสิน้การประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในวนัท าการ
ถัดไปและบริษัทฯ จะจัดท ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมตามมาตรา 96 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ.2535 รวมทัง้น าส่งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทที่  www.principalcapital.co.th อนัจะท า
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชมุและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้  

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


 
 

หน้าที่ 36 จาก 36 

 

 ประธานฯ ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ตวัแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนผู้ มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครัง้นี ้ขณะนีก้ารประชุมได้
ด าเนินการครบถ้วนทกุวาระแล้ว จึงขอปิดการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2563 

 ปิดประชมุเวลา 16.45 น. 

 
 
 
 
  
 ลงช่ือ      -ญาณศกัด์ิ มโนมยัพิบูลย์-             รองประธานกรรมการ และ ประธานทีป่ระชมุ 

                 (นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์) 
 
 
 

 ลงช่ือ          -ฤติมา จิระสรุเดช-                  เลขานกุารบริษัท และ ผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 
                    (นางสาวฤติมา จิระสรุเดช) 
 


