รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563
ณ ห้ องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท (“เลขานุการบริ ษัท”) ได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่ าปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียน
ทัง้ สิ น้ 3,564,096,272 บาท (สามพัน ห้ า ร้ อยหกสิ บ สี่ ล้ า นเก้ า หมื่ น หกพัน สองร้ อยเจ็ ด สิ บ สองบาท) โดย ณ วัน ปิ ด สมุด ทะเบี ย น วัน ที่
10 กรกฎาคม 2563 บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว จานวน 3,462,336,820 บาท (สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้ านสามแสนสามหมื่นหกพัน
แปดร้ อยยี่สิบบาท) ซึง่ ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 3,462,336,820 หุ้น (สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้ านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้ อยยี่สิบ
หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 มีผ้ ูถือหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเองจานวน 31 ราย และมี
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจานวน 87 ราย รวมทัง้ หมด 118 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นทัง้ สิ ้น 3,265,702,065 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
94.3208 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จานวน 3,462,336,820 หุ้น (สามพันสี่ร้อย
หกสิบ สองล้ า นสามแสนสามหมื่น หกพัน แปดร้ อยยี่สิบ หุ้น ) ซึ่งเกิน กว่ า หนึ่ งในสามของจานวนหุ้นที่ จาหน่ า ยได้ ทัง้ หมด ตามมาตรา 103
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ถือได้ ว่าครบเป็ นองค์ประชุม
และเนื่องจากนายจอห์น ลี โกะชุน ประธานคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ไม่สามารถเดินทางมาทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในครัง้ นีไ้ ด้ เนื่องจากยังไม่สามารถเดินทางเข้ า มาในประเทศไทยได้ ในช่ว งการระบาดของโควิ ด -19 แต่จะมาร่ ว ม
ในที่ประชุมผ่านระบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่นับว่าเข้ าร่ วมการประชุมหรื อเป็ น องค์ประชุม นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ รองประธาน
กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จึงทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ (“ประธานที่ประชุม”) กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้ เข้ าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ สละเวลามาร่วม
ประชุมสามัญประจาปี ของบริษัทฯ ทังที
้ ่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอือ้ ต่อการเดินทาง และต้ องขออภัยหากการจัดประชุมในครัง้ นี ้ไม่สะดวกเหมือน
ทุกครัง้ ที่ผ่านมา ทางบริ ษัทฯ ได้ จัดประชุมเพี่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาสได้ รับทราบข้ อมูลของบริ ษัทฯ อย่างเต็มที่ และกล่าวเปิ ดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) อย่างเป็ นทางการ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม
ลาดับต่อไป ประธานที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท เป็ นผู้ดาเนินการประชุม
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท กล่าวว่า ตามที่ประธานที่ประชุมได้ เรี ยนแจ้ งข้ างต้ นว่าการจัดประชุมในปี นีม้ ีความ
แตกต่างจากทุกๆ ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึน้ ทัว่ โลก รวมทัง้ ในประเทศไทย บริ ษัทฯ มีความกังวลถึงความ
ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดที่เกิดขึ ้น จึงได้ กาหนดมาตรการด้ านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ตามข้ อกาหนดและประกาศของกรมควบคุมโรค รวมถึง
ข้ อกาหนดที่ออกตามพระราชกาหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548
การประชุมครัง้ นี ้ จะให้ ผ้ ูถือหุ้น ที่อยู่ในห้ องประชุมคอนเฟอร์ เรนซ์ 2 สอบถามโดยวิธีเขียนคาถามลงในกระดาษที่จัดเตรี ยมไว้
เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่อยู่ร่วมกันในห้ องประชุม โดยจะมีเจ้ าหน้ าที่รับและส่งคาถามให้ กบั กรรมการบริษัทในห้ องประชุมออดิธอเรี ยม
การตอบคาถามจะกระทาให้ มากที่สุด หากคาถามที่ยงั ไม่ได้ รับการตอบครบถ้ วนในที่ประชุมครัง้ นี ้ จะมีการตอบทุกคาถามและแจ้ งผู้ถือหุ้น
ผ่านบนเว็บไซต์ของบริ ษัท ฯ โดยเร็ วและจะไม่มีการพิจารณาระเบียบวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ แจ้ งล่วงหน้ า และขอแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกท่า นทราบ
ตามที่บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ สาหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ นัน้ ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและ
รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ าแต่อย่างใด
ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนาคณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้
ให้ ที่ประชุมทราบ พร้ อมทังแนะน
้
าวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมทราบ
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คณะกรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 7 ท่ าน (คิดเป็ นร้ อยละ 87.50 ของกรรมการทัง้ หมด)
1. นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร
ประธานกิตติมศักดิ์
2.นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.สาธิต วิทยากร
กรรมการบริษัท กรรมการผู้จดั การ ประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และ รักษาการ Chief Financial Officer
7. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายลงทุน
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุมผ่ านระบบสื่ออิเลคโทรนิคส์
นายจอห์น ลี โกะชุน
ประธานคณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ
ผู้อานวยการฝ่ ายบริการงานบัญชีสว่ นกลาง
ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ
ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จากัด
นางสาวกานติมา คงสมยุติ
ที่ปรึกษาด้ านกฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด
1. นางสาวณิชยา วณีสอน และ
2. นางสาวภัทริยา สินธวาชีวะ
ที่ปรึกษาด้ านกฎหมายจากบริษัท สานักงานกฎหมายสากลธีรคุปต์ จากัด
นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร
ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
นายภาสิน ภาวศุทธิกลุ
ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท เซจ แคปปิ ตอล จากัด
1. นายศิต ตันศิริ และ
2. นางสาวณัฐธยาน์ เหล่ายิ่งเจริญ และ
3. นางสาววันทนี ธาดาพิสิฐ
เลขานุการบริษัท ได้ กล่าวแนะนา นายประพาส บุญชื่น อาสาพิทกั ษ์สิทธิผ้ ถู ือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุน
ไทยซึง่ เข้ าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ เพื่อให้ การนับคะแนนเสียงของที่ประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใส และยุติธรรม ขอเรียนเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้น จานวน 1 ราย เพื่อทา
หน้ าที่เป็ นอาสาสมัครและสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึง่ มี นางสาวสุนี ลีวิวิธนนท์ ผู้รับมอบฉันทะ จากนางสาวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล
รับอาสาเป็ นตัวแทนดังกล่าว
ลาดับถัดไป เลขานุการบริษัท ได้ ชี ้แจงถึงวิธีปฏิบตั ิสาหรับการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี ้
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- สาหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 12 จะถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- สาหรับวาระที่ 2 เป็ นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง
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- สาหรับการลงมติในวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่น้อยกว่าสองในสามของ จานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
- การลงมติในวาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 10 และวาระที่ 11 จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
้ ้ การลงคะแนนในวาระที่ 9 จะไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย อันได้ แก่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

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

นอกจากนี ้ เนื่องด้ วยวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) และ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้
ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระดังกล่าว ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไข
ซึง่ กันและกัน โดยหากวาระใดไม่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าอีกวาระหนึ่ง แม้ ได้ รับอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิกไปด้ วย
- ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในแต่ละวาระลงมติในใบลงคะแนนในวาระ
ดังกล่าว และให้ ยกมือขึ ้น เพื่อที่เจ้ าหน้ าที่ จะเดินเข้ าไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน กรณีที่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นยกมือ ขึ ้น จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้ วย
กับข้ อเสนอของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ จะทาการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบในแต่ละวาระ
- หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จ ะซักถาม หรื อมีข้อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุม ในวาระใดๆ ก็ดี ขอให้ เขียน
คาถาม และ กรุณา ระบุชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็ นผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะมาจาก
ผู้ถือหุ้นรายใด ลงในกระดาษที่ได้ เตรี ยมไว้ และยกมือขึน้ ให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรคาถาม เพื่อบริ ษัทฯ จะได้ ทาการชีแ้ จงในประเด็ นต่างๆ ที่
สอบถาม และบันทึกไว้ เป็ นข้ อมูลสาหรับการประชุมในครัง้ นี ้ได้ อย่างถูกต้ อง
- กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้ สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้ อยแล้ ว ตังแต่
้ ขนตอนการลงทะเบี
ั้
ยนบริษัทฯ จะ
นับคะแนนเสียงตามที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ และสาหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วมประชุม ขอให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะตรวจสอบคาสัง่ ของ
ผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ ถกู ต้ องตรงตามที่ผ้ มู อบฉันทะกาหนดไว้
- กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมิได้ คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงแก่เจ้ าหน้ าที่ ก่อนที่
ประธานที่ประชุมจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนัน้ ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้ วย
- จานวนผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะและจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะเข้ ามาเพิ่มเติม
- ในแต่ละวาระกรณีการนับคะแนนยังไม่เรี ยบร้ อย บริ ษัทฯ จะขอดาเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เมื่อการรวบรวมคะแนน
เรียบร้ อย จะแจ้ งผลการลงคะแนนให้ ทราบต่อไป
ต่อจากนัน้ เลขานุการบริษัท ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562

เลขานุการบริ ษัท ได้ ข อให้ ที่ ป ระชุม พิจารณารั บ รองรายงานการประชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วัน ที่
5 กันยายน 2562 โดยมีสาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ซึง่ บริษัทฯ ได้ แนบไปพร้ อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ ว นอกจากนี ้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้ จัดทาขึน้ แล้ วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น และนาส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด พร้ อมทัง้ เผยแพร่ สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตัง้ แต่วันที่ 18 กันยายน
2562
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม หรือ แก้ ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
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ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรือ ขอแก้ ไขใดๆ
ประธานที่ประชุม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการรับรอง เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นทีล่ งทะเบียนเข้ าประชุมในวาระนี ้เพิ่มเติม จานวน 2,571,020 หุ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้ อยละ
วาระที่ 2

เห็นด้ วย
3,046,023,785
100.0000

ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000

งดออกเสียง
222,249,300
-

บัตรเสีย
0
0.0000

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2562

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2562 และข้ อมูลที่สาคัญให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รับทราบ ดังนี ้
เหตุการณ์ และการพัฒนาที่สาคัญ
ปี 2543 ก่อตังบริ
้ ษัท ชื่อบริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
ปี 2556 การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็ นครอบครัววิทยากร
ปี 2560 เข้ าซื ้อกิจการของกลุ่มบริษัทอลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จากัด (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด”)
ปี 2561 Acquisition, Setup and Construction
- เข้ าซื ้อโรงพยาบาลปิ ยะมินทร์ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ น “โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ”)
- จัดตังบริ
้ ษัทย่อย ชื่อ บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จากัด
- จัดตังบริ
้ ษัทย่อย ชื่อ บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลาพูน จากัด
- อยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้ างโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
ปี 2562 การปรับย้ ายหมวดธุรกิจ ได้ ปรับย้ ายหมวดธุรกิจจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้ าง หมวดธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มาอยู่ในกลุ่มบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์
วิสัยทัศน์
พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จะเป็ นองค์กรที่ม่งุ เน้ นการขยายกิจการในธุรกิจด้ านสุขภาพ และจะเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการบริ หารธุ รกิจ
โรงพยาบาลที่ได้ รับการยอมรับในการนาเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพการให้ บริ การและการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงจะใช้ ประโยชน์ จาก
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียทังหมด
้
กลยุทธ์ ทางธุรกิจ
- จะเป็ นส่วนหนึ่งในการการขับเคลื่อนและยกระดับการดูแลสุขภาพในชุมชน และขยายเครือข่ายธุรกิจโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
- จะระดับการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยสร้ างโรงพยาบาลในพืน้ ที่ขาดแคลน เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและสังคม เพื่อให้ เกิด
สังคมที่แข็งแรงอย่างยัง่ ยืน
- จะมุ่งมั่น ในการบริ ห ารโรงพยาบาลอย่า งมีป ระสิท ธิ ภาพโดยน าเทคโนโลยีเข้ า มาช่ว ยเพื่อให้ บ รรลุเป้า หมายตามที่ ตัง้ ไว้
ทังผลประกอบการด้
้
านการเงิน คุณภาพการให้ บริ การ และ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
PRINC PURPOSE “องค์กรที่สร้ างคนที่มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม”
จุดเด่ นในการลงทุน
- เป็ นโรงพยาบาลชันน
้ าสาหรับผู้ป่วยรายได้ ปานกลางของประเทศไทย
- ให้ บริการในราคาเข้ าถึงได้ และครอบคลุมในจังหวัดที่ไม่มีโรงพยาบาลเอกชน หรือขาดแคลนการบริการทางการแพทย์
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- ให้ บริการทางการแพทย์ ด้ วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบวงจร
แผนการขยายธุรกิจในอนาคต
- ขยายเครือข่ายโรงพยาบาลแห่งใหม่อีก 8 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ของประเทศไทย
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2562
1. การพัฒนาที่สาคัญในรอบปี 2562
• เดือนกุมภาพันธ์ 2562
- ย้ ายกลุ่มอุตสาหกรรมบริษัทฯ โดยได้ รับการอนุมตั ิจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการปรับย้ ายกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้ าง หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไปยังอุตสาหกรรมบริการ ในหมวดธุรกิจการแพทย์ (Health Care Services)
• เดือนมีนาคม 2562
- วันที่ 1 มีนาคม 2562 บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลาพูน จากัด เข้ าทาการรับโอนกิจการทัง้ หมด (Entire Business
Transfer – EBT) ของโรงพยาบาลศิริเวช ลาพูน เสร็จสิ ้น
- วันที่ 29 มีนาคม 2562 เปิ ดให้ บริการโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ อย่างเป็ นทางการ
• เดือนกันยายน 2562
- จาหน่ายหุ้นสามัญของบริ ษัท กรุงเทพบริ หาร จากัด (“BG”) จานวน 9,985,998 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของ
จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทัง้ หมดของ BG มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ให้ แก่บริ ษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (VMSD) ซึ่ง
เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ ในราคาหุ้นละ 133.08632 บาท คิดเป็ นราคาซือ้ ขายทัง้ สิน้ ประมาณ 1,328.99 ล้ านบาท โดยจะนาเงิน
ที่ได้ รับจากการจาหน่ายหุ้นในครัง้ นีไ้ ปใช้ เป็ นเงินทุนหมุน เวียน และขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้ บริการทางการแพทย์ตามนโยบายการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป
• เดือนพฤศจิกายน 2562
- วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เปิ ดให้ บริการโรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทยั ธานี อย่างเป็ นทางการ
- วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัดจานวน 1 ราย
คือ International Finance Corporation (“IFC”) ซึ่งเป็ นนักลงทุนสถาบันเป็ นบริ ษัทในกลุ่มของ World Bank โดยเงินเพิ่มทุนที่ได้ รับประมาณ
909 ล้ านบาท จะนาไปใช้ สนับสนุนแผนการลงทุนขยายกิจการด้ านโรงพยาบาลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทังการเข้
้
าซื ้อกิจการหรือการหาพันธมิตร
ทางธุรกิจเพื่อร่วมกันสร้ างโรงพยาบาลในเครื อข่ายเพิ่มขึน้ โดยบริ ษัทฯ ได้ ทาการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วจากเดิม 3,240,087,520 บาท
เป็ นจานวน 3,462,336,820 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
- โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ปากนา้ โพ ได้ รับการรับรองมาตรฐาน EMRAM Stage7 จาก HIMMS Analytics ซึ่งเป็ นขัน้ สูงสุดของ
มาตรฐานนี ้ และเป็ นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย และแห่งที่ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้ รับรางวัลนี ้
- วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ลงนามในสัญญาร่ วมทุนระหว่างบริ ษัทฯ กับ บริ ษัท ศรี สะเกษ เมดิเทค จากัด และจัดตัง้
บริ ษัทย่อยแห่งใหม่ ภายใต้ ชื่อบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ -ศรี สะเกษ จากัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาด 60 เตียง ในจังหวัด
ศรีสะเกษ
• เดือนธันวาคม 2562
- วันที่18 ธันวาคม 2562 ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับกลุ่ม Nihon Keiei Group (NKG) เพื่อดาเนินธุรกิจการดูแลผู้สงู อายุ
และได้ จดั ตังบริ
้ ษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ ชื่อบริษัท พริน้ ซิเพิล เอ็นเคจี จากัด
- วันที่18 ธันวาคม 2562 ได้ ลงนามในสัญญาโอนกิจการร่วมกับบริ ษัท โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จากัด และจัดตังบริ
้ ษัทย่อย
แห่งใหม่ภายใต้ ชื่อบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ -ชุมพร จากัด ซึ่งการโอนกิจการสถานพยาบาลทัง้ หมด (Entire Business Transfer) อันรวมถึง
ทรัพย์สิน หนี ้สิน ใบอนุญาตต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการประกอบกิจการสถานพยาบาล ตลอดจนสิทธิหน้ าที่และภาระผูกพันตามสัญญาของบริษัท
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จากัด แล้ วเสร็จในวันที่ 2 มีนาคม 2563
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- วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เปิ ดให้ บริการโรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ อย่างเป็ นทางการ
- โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ ลงนามกับบริ ษัท บารุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จากัด เพื่อเปิ ดโมเดลธุรกิจใหม่จัดตัง้ “ศูนย์
กระดูกสันหลังและข้ อ” ที่โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ เพื่อให้ บริ การทางการแพทย์ด้านกระดูกสันหลังและข้ อเป็ นต้ นแบบแห่งแรกในการ
ทางานภายใต้ โมเดลธุรกิจใหม่
2. ข้ อมูลบริษัทฯ
ปั จจุบนั ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ คือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริ หารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ตังแต่
้ ปี 2560 - 2562 บริ ษัทฯ
ได้ มีการขยายโรงพยาบาลเครื อข่ายเป็ น 10 แห่ง ได้ แก่ (1) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ (2) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ปากน ้าโพ 1 (3) โรงพยาบาล
พริ น้ ซ์ ปากนา้ โพ 2 (4) โรงพยาบาลพิษณุเวช (5) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร (6) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ (7) โรงพยาบาลพริ น้ ซ์
อุทยั ธานี (8) โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ลาพูน (9) โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ และ (10) โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ศรี สะเกษ และเมื่อกลางปี 2563 บริ ษัทฯ ได้ มี
การขยายโรงพยาบาลเครื อข่ายในพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มอีก 1 แห่ง โดยได้ เข้ าซื ้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาลทังหมด
้
(Entire
Business Transfer) ของบริ ษัท รวมแพทย์สรรพสิทธิ์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ ชื่อ “โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์
อินเตอร์ ” ตังอยู
้ ่ในจังหวัดอุบลราชธานี ทาให้ ปัจจุบนั บริษัทฯ มีจานวนโรงพยาบาลในเครือข่ายเพิ่มขึ ้นเป็ น 11 แห่ง
สาหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทฯ ยังคงดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อเช่าในรูปแบบของโรงแรมและเซอร์ วิส
อพาร์ ทเม้ นท์ และอาคารสานักงานให้ เช่าแบบครบวงจร คือ โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า - กรุงเทพฯ, ซัมเมอร์ เซ็ท
เอกมัย แบงค็อก และอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
3. สรุปผลการดาเนินงานและข้ อมูลทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 14,620.0 ล้ านบาท เป็ นผลมาจากจากที่บริษัทฯ ได้ ทาการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนบริ ษัท มีพาร์ ทเนอร์ เช่น บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) มาร่วมลงทุน และทาการ
จาหน่ายที่ดินของบริ ษัทฯ จานวน 1 แปลง โดยแบ่งออกเป็ นสัดส่วนจากเงินกู้ จานวน 4,908.8 ล้ านบาท และส่วนของเจ้ าของ จานวน 9,711
ล้ านบาท จะเห็นได้ ว่าอัตราส่วนของหนีส้ ินต่อส่วนของเจ้ าของไม่ต่างกันมากนัก รายได้ รวมของบริ ษัทฯ อยู่ที่ 2,871 ล้ านบาท แบ่งเป็ นรายได้
จากกิจการโรงพยาบาล จานวน 2,296 ล้ านบาท (คิดเป็ น 90% ของรายได้ รวม) และรายได้ จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 575 ล้ านบาท
โดยมีกาไรขัน้ ต้ น (EBITDA) อยู่ที่ 22% เป็ น ผลมาจากการลงทุน ด้ านทรั พยากรบุค คล เครื่ องมือและอุป กรณ์ท างการแพทย์ใ นการขยาย
โรงพยาบาลเครือข่ายแห่งใหม่ในปี 2562 อันได้ แก่ โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ลาพูน, โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทยั ธานี
อย่างไรก็ตาม หากกิจการโรงพยาบาลของบริษัทฯ สามารถเติบโตและมีผลประกอบการที่ดี จะส่งผลให้ มีกาไรขันต้
้ น (EBITDA) เพิ่มขึ ้นตามมา
นอกจากนี ้ การขยายกิจการโรงพยาบาลจะมีหนีส้ ินที่เกิดจากการกู้ยืม เงินและค่าเสื่อมราคา ซึ่งในปี 2562 บริ ษัทฯ ขาดทุนสุทธิ ที่ 155.5
ล้ านบาท (โดยจะนาเสนอในวาระที่ 3) และการขยายธุรกิจโรงพยาบาลจะประสบความสาเร็จมากน้ อยเพียงใด จาเป็ นต้ องพิจารณาอัตราส่วน
หนี ้สินต่อส่วนของเจ้ าของ โดยปัจจุบนั อยู่ที่ 0.56 เท่า ซึง่ ยังพอมีความสามารถที่จะขยายธุรกิจโรงพยาบาลต่อไปในอนาคตได้ ทังนี
้ ้ บริษัทฯ จะ
มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลให้ มี Economies of Scale ที่เหมาะสม โดยอาจต้ องพึ่งพาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนอื่น หรื อจาหน่ายออกซึ่ง
ทรัพย์สินในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ เช่า เพื่อนาเงินมาลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ จะดาเนินการต่อในอนาคต
4. ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
ในปี 2562 โรงพยาบาลในเครือข่าย มีจานวนเตียงจดทะเบียนรวม 815 เตียง และบริษัทฯ ได้ รับโอนกิจการสถานพยาบาลทังหมด
้
ของโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ซึ่งมีจานวนเตียงจดทะเบียน 100 เตียง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ส่งผลให้ ในไตรมาสที่ 1/2563 มีจานวนเตียง
จดทะเบียนรวม 915 เตียง และมีรายได้ หลักมาจากโรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก แต่เนื่องจากภาพรวมของการใช้ บริการ (utilization)
ยังน้ อย จึงเป็ นความท้ าทายของกรรมการและผู้บริ หารที่จะต้ องหาแนวทางในการเพิ่มการใช้ บริ การจากผู้รับบริ การให้ มากขึน้ เพื่อให้ การ
ดาเนินการธุรกิจเกิดประสิทธิภาพที่ดี
ปัจจุบนั บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครื อข่าย ดังนี ้
(1) โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ปากนา้ โพ 1 และโรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ปากนา้ โพ 2 ซึ่งตัง้ อยู่ในอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดย
แต่ละแห่งเป็ นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง บริ ษัทฯ ได้ ปรับปรุงโรงพยาบาลให้ มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ ้น สร้ างความไว้ วางใจในการรักษาพยาบาล
แก่ผ้ รู ับบริการ พัฒนาคุณภาพการบริการให้ ดีขึ ้น และนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาใช้ ในระบบสุขภาพภายในโรงพยาบาลจนได้ รับการรับรอง
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มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ขันที
้ ่ 7 (HIMSS Analytics stage 7) นับเป็ นโรงพยาบาลแรกและโรงพยาบาลเดียวในประเทศไทย
ที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานนี ้
(2) โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็ นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ตังอยู
้ ่ในจังหวัดพิษณุโลก เป็ นโรงพยาบาลที่ ได้ รับการรั บรอง
มาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) เทียบเท่ากับโรงพยาบาลชันน
้ าในกรุงเทพฯ และเป็ นโรงพยาบาลที่เป็ นสถานประกอบ
กิจการดีเด่นด้ านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2558-2562) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน
(3) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร (เดิมชื่อโรงพยาบาลสหเวช พิจิตร) เป็ นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ตังอยู
้ ่ในจังหวัดพิจิตร
บริ ษัทฯ ได้ เข้ าไปปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพในการให้ บริ การ โดยได้ รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขัน้ ที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)
(4) โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ เป็ นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ตัง้ อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ บริ ษัทฯ ได้ ปรับปรุ ง
โรงพยาบาลให้ มีภาพลักษณ์ ที่ ดี ขึน้ อีกทัง้ เพิ่มศักยภาพการดูแ ลรั กษาผู้ป่ วยให้ รอบด้ าน และเปิ ด ให้ บ ริ การอย่า งเป็ น ทางการเมื่อวันที่
2 ธันวาคม 2562 นอกจากนี ้ ได้ ร่วมกับ พันธมิตร บริ ษัท บารุ งราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จากัด ในกลุ่มบริ ษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด
(มหาชน) เปิ ด “ศูนย์ให้ บริการทางการแพทย์ด้านกระดูกสันหลังและข้ อ Spine & Joint” ที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ โดยเสนอบริการที่เป็ น
เลิศภายใต้ มาตรฐานการรักษาโดยทีมแพทย์ผ้ ชู านาญการจากโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ ทังนี
้ ้ โรงพยาบาลยังได้ รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
HA ขันที
้ ่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)
(5) โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ลาพูน เป็ นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 59 เตียง ตังอยู
้ ่ในจังหวัดลาพูน ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เข้ ารับโอนกิจการ
ทัง้ หมดของโรงพยาบาลศิริเวช ลาพูนเสร็ จสิน้ ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 และทาการปรับปรุ งภาพลักษณ์ภายในโรงพยาบาล พร้ อมทัง้ เพิ่ม
ศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ ดีขึ ้น และปัจจุบนั โรงพยาบาลฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้ างอาคารโรงพยาบาลใหม่ คาดว่าจะแล้ วเสร็จ
และเปิ ดให้ บริการได้ ภายในไตรมาส 1/2564
(6) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เป็ นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวของจังหวัด มีขนาด 57 เตียง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเปิ ด
ให้ บริ การอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 และได้ รับเกียรติบตั รจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่ามีระบบการจัดการด้ าน
ยาเสพติดในสถานประกอบการตามโครงการการโรงงานสีขาว ระดับ 2 และได้ รับเกียรติบตั รโรงพยาบาลคุณธรรมธรรมาภิบาลสูง ราคาและ
ค่าบริการโปร่งใส เป็ นธรรม จากกรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์
(7) โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ อุทัยธานี เป็ น โรงพยาบาลขนาด 59 เตี ยง ตัง้ อยู่ใ นจังหวัดอุทัยธานี โดยเปิ ดให้ บริ การอย่างเป็ น
ทางการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิก ายน 2562 มุ่งเน้ น ศักยภาพการดูแ ลผู้ป่ วยฉุกเฉิ น วิ กฤตด้ ว ยศูน ย์ อุบัติ เหตุฉุกเฉิ น ให้ บ ริ การด้ ว ยที มแพทย์
เวชศาสตร์ ฉกุ เฉินและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้ อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนั สมัยและครบถ้ วน
(8) โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เป็ นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ตังอยู
้ ่ในจังหวัดชุมพร ซึง่ บริษัทฯ ได้ ลงนามในสัญญาโอนกิจการ
ร่วมกับบริ ษัท โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จากัด และจัดตังบริ
้ ษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชุมพร จากัด ในวันที่ 18 ธันวาคม
2562 และได้ เข้ ารับโอนกิจการทังหมดเสร็
้
จสิ ้น ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ซึง่ ถือเป็ นโรงพยาบาลชันน
้ าของจังหวัดชุมพร
(9) บริษัทฯ ได้ จดั ตังบริ
้ ษัทย่อย ชื่อ บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จากัด ทุนจดทะเบียน 250 ล้ านบาท เพื่อประกอบ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด ศรี สะเกษ ซึ่งถือเป็ นโรงพยาบาลในเครื อข่ายแห่งแรกที่มีที่ตงอยู
ั ้ ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปั จจุบนั
อยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้ าง คาดว่าจะแล้ วเสร็จและเปิ ดให้ บริการได้ ภายในไตรมาส 1/2564
5. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(1) อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ (BBC) ปี 2562 มี Rent/Sq.m. เท่ากับ 579 บาท Occupancy Rate 85% มีรายได้ 132
ล้ านบาท EBITDA 60 ล้ านบาท และ Net Profit 25 ล้ านบาท
(2) แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า –กรุงเทพฯ มี Average Daily Rate เท่ากับ 4,093 บาท Occupancy
Rate 87% REVPAR เท่ากับ 3,553 บาท มีรายได้ 235 ล้ านบาท EBITDA 100 ล้ านบาท และ Net Profit 55 ล้ านบาท
(3) ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็ อก มี Average Daily Rate เท่ า กับ 2,529 บาท Occupancy Rate 78% REVPAR เท่ า กับ
1,973 บาท มีรายได้ 205 ล้ านบาท EBITDA 79 ล้ านบาท และ Net Profit ติดลบ 20 ล้ านบาท
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6. รายงานการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักดีว่าการที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตได้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนนัน้ ปัจจัยหนึ่งที่สาคัญคือการสร้ างสมดุล
ของกาไรเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ นอกจากความมุ่งมัน่ ในการขยายกิจการให้ ได้ ตามเป้าหมายแล้ ว บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนด
ให้ มีสร้ างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่องมากขึน้ โดยเน้ นการสร้ างรากฐานของความเข้ าใจและรับรู้ร่วมกันให้ เกิดขึน้
ในองค์กรเป็ นลาดับแรก เมื่อหน่วยย่อยขององค์กรเข้ าใจแล้ ว จึงจะเกิดการสร้ างสรรค์ได้ อย่างต่อเนื่องตามที่คาดหวังไว้
โดยมี 7 หัวข้ อหลักตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กาหนดขึน้ และ ISO
26000 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี ้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิต่อพนักงาน
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. สิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย
6. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
7. การให้ ความสาคัญกับการสร้ างความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษัท ฯ มีค วามตัง้ ใจที่ จะพัฒนาการรั บผิดชอบต่อสังคมให้ เกิดความยั่งยืน จึงได้ เริ่ มให้ ค วามส าคัญ กับ การจัดท ารายงาน
ความยัง่ ยืน (Sustainability Report) ขึน้ เพื่อประกาศจุดยืนของบริ ษัทฯ และเพื่อให้ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของการสร้ างความยัง่ ยืนอย่างสมดุลให้ กับ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริ ษัท และขอแสดงความยินดีที่สามารถ
ดาเนินการเพิ่มจานวนโรงพยาบาล ซึ่งในปี 2562 ได้ เคยแถลงไว้ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าจะมีประมาณ 1,000 เตียง และสอบถามว่าในปี 2563
ผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลต่อธุรกิจของบริ ษัท มากน้ อยเพียงใด เนื่องจากมีโรงพยาบาลบางแห่งที่รายได้ ของโรงพยาบาลขึน้ อยู่กับลูกค้ า
ต่างประเทศ และปัจจุบนั กลุ่มลูกค้ าเหล่านันไม่
้ สามารถเดินทางเข้ ามายังประเทศไทยได้ ส่งผลให้ ผลประกอบการในไตรมาส 2/2563 มีรายได้
ลดลง 40% และกาไรลดลง 94% แต่ ส าหรั บกรณีของบริ ษัท ฯ มีกลุ่มลูกค้ า ส่วนใหญ่ เป็ น คนไทย และเป็ นกลุ่มที่ มี รายได้ ระดับปานกลาง
ถือเป็ น Road Map ที่ถกู ต้ อง แต่ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ของโควิด-19 นี ้จะส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ผ้ บู ริหารได้ วางแผนไว้ มากน้ อยเพียงใด
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าในไตรมาส 1/2563 แต่ละโรงพยาบาลได้ รับผลกระทบพอสมควร
ถึงแม้ ว่าโรงพยาบาลไม่มีลูกค้ าต่างประเทศ แต่ผ้ ูคนทางานที่บ้าน สวมใส่หน้ ากากอนามัย และไม่ต้องการเข้ ามาใช้ บริ การที่โรงพยาบาล
เนื่องจากกังวลว่าจะติดโควิด-19 สาหรับโรงพยาบาลเดิมของเครื อข่ายได้ รับผลกระทบต่อรายได้ ประมาณ 10%-15% แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ มี
โรงพยาบาลเปิ ดใหม่ ส่งผลให้ Growth รวมกับโรงพยาบาลที่ เปิ ดใหม่เที ยบกับปี 2561 ประมาณ 5% ส่วนโรงพยาบาลเปิ ดใหม่ จะได้ รับ
ผลกระทบในด้ านรายได้ ที่ไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และจานวนผู้รับบริ การได้ รับผลกระทบประมาณ 10%-15% เนื่องจากผู้รับบริการกลุ่ม
เด็กและกลุ่มอุบตั ิเหตุลดน้ อยลง กลุ่มผู้รับบริ การทัว่ ไปมีพฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนไป สวมใส่หน้ ากากอนามัยและดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ ้น
ส่งผลให้ ผ้ รู ับบริการในกลุ่มนี ้ลดน้ อยลงเช่นกัน
นายประพาส บุญชื่น อาสาพิทักษ์ สิทธิผ้ ูถือหุ้น สอบถามเรื่ องนโยบายการต่อต้ านทุจริ ต บริ ษัทฯ มี นโยบายหรื อมี จุดยืนเรื่ อง
ดังกล่าวอย่างไร
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าบริษัทฯ ได้ เข้ าเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้ านการทุจริ ต และได้ ปฏิบตั ิตามแนวทางของโครงการอย่างเคร่งครัด ประกาศจุดยืน พร้ อมทัง้ จัดอบรมให้ กับพนักงานเพื่อรับทราบ
และกาชับให้ หน่วยงานที่ตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
เลขานุการบริษัท ได้ ตอบข้ อสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้ เข้ าร่วมเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ได้ ประกาศเจตนารมณ์ และได้ มีการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐาน และข้ อแนะนาจากโครงการดังกล่าวเรียบร้ อยแล้ ว
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นายประพาส บุญ ชื่น อาสาพิทักษ์ สิท ธิ ผ้ ู ถือหุ้น กล่า วว่ า ในปี 2564 ขอให้ เพิ่มหัว ข้ อ นโยบายการต่ อต้ า นทุจริ ต ในวาระที่ 2
ประกอบการประชุมด้ วย
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความยินดีกบั บริษัทฯ ซึง่ โรงพยาบาลแต่ละแห่งมีคณ
ุ ภาพตามที่ผ้ บู ริหารตังใจ
้
ในการทางาน และขอสอบถามตัวเลขในรายงานประจาปี 2562 กับ ตัวเลขที่รายงานในห้ องประชุม ไม่ตรงกัน ดังนี ้
1. จากข้ อมูลในสารจากกรรมการผู้จัดการ หน้ า 5 ระบุว่า “ทาง IFC จึงได้ ตดั สินใจเข้ าร่วมทุนด้ วยเม็ดเงิน 909 ล้ านบาท หรือคิด
เป็ นประมาณ 7% ของเงินลงทุนทังหมด”
้
แต่ในที่ประชุมได้ กล่าวไว้ คือ “หรือคิดเป็ น 6.42 ขอทราบตัวเลขที่แน่นอน
2. จากข้ อมูล โครงสร้ า งรายได้ หน้ า 20 รายได้ ของธุรกิจโรงพยาบาลมีทงั ้ หมด 6 โรงพยาบาล แต่ในที่ประชุมได้ กล่าวไว้ คือ
“รายได้ ของธุรกิจโรงพยาบาลมีทงั ้ หมด 7 โรงพยาบาล” ทาให้ สบั สนว่าบริษัทฯ ได้ ดาเนินการถึงขันตอนใด
้
มีโรงพยาบาลในปี 2562 กีแ่ ห่ง และ
มี Ratio เท่าใด
3. ขอทราบการนาเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหุ้นของบริ ษัท กรุงเทพบริ หาร จากัด จานวน 1,328.99 บาท บริ ษัทฯ ได้ มีแผนนา
เงินไปซื ้อกิจการโรงพยาบาล หรือปรับปรุงโรงพยาบาลได้ กี่แห่ง และตามที่ฝ่ายบริหารเคยแจ้ งไว้ ว่าจะมีโรงพยาบาล 20 แห่ง ตังใจไว้
้ ถึงปี ใด
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ ได้ ตอบข้ อสอบถาม ดังนี ้
1. IFC เข้ ามาถือหุ้น 6.42% ซึง่ ในที่ประชุมได้ กล่าวไว้ ว่า 6%-7% อาจทาให้ ตวั เลขคลาดเคลื่อนไป
2. ณ สิ น้ ปี 2562 มี จ านวนโรงพยาบาล 10 แห่ ง ซึ่ง มี โ รงพยาบาลเปิ ด ใหม่ ท าให้ ผ ลประกอบการรั บ รู้ รายได้ ไ ม่ เ ต็ ม ปี คื อ
(1) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทยั ธานี เปิ ดให้ บริการเดือนพฤศจิกายน 2562 (2) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ เปิ ดให้ บริการอย่างเป็ นทางการเดือน
ธันวาคม 2562 (3) โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ได้ ลงนามในสัญญาโอนกิจการเมื่ อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 แต่ได้ รับโอนกิจการของโรงพยาบาล
วิรัชศิลป์ เสร็ จสิ ้นและเริ่ มรับรู้รายได้ ของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 และ (4) โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ศรี สะเกษ อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง
ดัง นัน้ โรงพยาบาลที่ ท ารายได้ ใ ห้ กับ บริ ษัท ฯ ในปี 2562 มี 6 แห่ ง คื อ (1) โรงพยาบาลพิ ษ ณุเ วช (2) โรงพยาบาลพิ ษ ณุเ วช พิ จิ ต ร (3)
โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ล าพูน (4) โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ อุทัยธานี (5) โรงพยาบาลพิษ ณุเวชอุต รติด ถ์ (6) โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ปากน า้ โพ 1 และ
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ปากน ้าโพ 2
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าโรงพยาบาลที่เปิ ดในปลายปี 2562 ก็ยงั Operate อยู่ โดยเนือ้ แท้ ในข้ อมูลควร
ระบุว่าบริษัทฯ มีโรงพยาบาลทังหมดกี
้
่โรงพยาบาล และเนื ้อหาด้ านในก็ขอให้ อธิบายเพิ่มเติมอีกครัง้
ประธานที่ประชุม กล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ คาแนะนา ซึ่งเป็ นสิ่งที่ฝ่ายจัดการควรนาไปอัพเดทข้ อมูลให้ ชัดเจน ควรแยก
ให้ เห็นชัดว่า บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือข่ายจานวนกี่แห่ง โรงพยาบาลแต่ละแห่งอยู่ระหว่างการดาเนินการใดบ้ าง รวมถึงมีโรงพยาบาลที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้ างกี่แห่ง
นายอดิเรก พิพฒ
ั น์ปัทมา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าตามที่บริษัทฯ ได้ ย้ายหมวดธุรกิจเป็ นธุรกิจการแพทย์ และปณิธานของผู้บริหาร คือ
ทาโรงพยาบาลเพื่อช่ว ยเหลือสังคม ในขณะเดี ยวกัน ในมุมของนักลงทุน ก็ต้องการผลกาไรสูงสุด (maximize profit) ซึ่งเป็ น ลักษณะของ
ผลประโยชน์ขดั แย้ งกัน (conflict of interest) และสอบถามว่าในการซื ้อกิจการโรงพยาบาลในแต่ละที่ นโยบายตังราคา
้
ใช้ ราคาค่าบริการเก่าที่
โรงพยาบาลใช้ อยู่เดิม หรือปรับราคาขึ ้นอย่างไร ในขณะเดียวกันแต่ละพื ้นที่มีการแข่งขันอย่างไร หากเทียบกับบริษัทฯ นโยบายในการตังราคา
้
ได้ ตงราคาเท่
ั้
ากับคู่แข่งในบริเวณนัน้ หรือต่ากว่าเพื่อช่วยเหลือชุมชน ขอทราบนโยบายหรือแนวทางเป็ นอย่างไร
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบข้ อสอบถามว่า เนื่องจากโรงพยาบาลของเครื อข่ายในแต่ละจังหวัดมีสิ่งแวดล้ อม
ที่ แ ตกต่ างกัน นโยบายการตัง้ ราคาค่าบริ การจะอยู่ในระดับ ที่ผ้ ูรับบริ การเข้ าถึงได้ และอาจตัง้ ราคาค่ าบริ การให้ ต่ าลงในพืน้ ที่ ที่ ห่างไกล
จากชุมชน เช่น โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ลาพูน ที่เน้ นการให้ บริการกับกลุ่มผู้ใช้ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสาหนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.) เป็ นหลัก ส่วนโรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ปากนา้ โพ จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก จะตัง้ ราคาเทียบเท่า
หรื อต่ากว่าโรงพยาบาลคู่แข่งเล็กน้ อย เป็ นต้ น ซึ่งการช่วยเหลือชุมชนกับการคิดค่าบริ การกับผู้รับบริ การจะขึน้ อยู่กับศักยภาพการให้ บริ การ
ของโรงพยาบาลและพิจารณาจากข้ อมูล OPD Billing per visit ของโรงพยาบาลนัน้ ๆ เช่น โรงพยาบาลพิษณุโลก จะมี OPD Billing per visit
เฉลี่ย 2,683 บาท/visit เนื่ องจากเป็ น โรงพยาบาลระดับ ตติ ย ภูมิที่ มีที มแพทย์ ผ้ ูเ ชี่ยวชาญและมีศักยภาพการบริ การที่ ห ลากหลาย ส่ว น
โรงพยาบาล พริ น้ ซ์ ลาพูน จะมี OPD Billing per visit เฉลี่ย 941 บาท/visit ซึ่งโรงพยาบาลชัน้ นาในประเทศไทย จะมี OPD Billing per visit
เฉลี่ยประมาณ 4,000 กว่าบาท/visit ดังนัน้ นโยบายการตังราคาค่
้
าบริ การของกลุ่มโรงพยาบาลจะอยู่ระหว่าง 1,200-1,500 บาท/visit ส่วน
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IPD Billing/patient days จะอยู่ที่ ป ระมาณ 12,000 บาท/patient days ซึ่งโรงพยาบาลชัน้ น าในกรุ งเทพฯ จะอยู่ที่ ป ระมาณ 40,000 กว่ า
บาท/patient days จะเห็นได้ ว่าหากเปรี ยบเทียบราคาค่าบริ การของบริ ษัทฯ กับโรงพยาบาลเอกชนทัว่ ไป ราคาค่าบริการจะไม่สงู มากนักและ
อยู่ในระดับที่ผ้ รู ับบริ การเข้ าถึงได้ ทัง้ นี ้ ในการดูแลคน สังคม และสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการในด้ านอื่นๆ ร่วมด้ วย ซึ่งไม่ได้ ดูแลเฉพาะ
ด้ านราคาเพียงอย่างเดียว
ประธานที่ประชุมฯ ได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า กลยุทธ์ ในการกาหนดราคาเป็ นไปตามสิ่งที่บริ ษัทฯ ตระหนักถึง นั่นคือ การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ในระยะยาว ดังนัน้ การกาหนดนโยบายด้ า นราคาจะเป็ น สิ่งที่ บ ริ ษัท ฯ ประเมิน แล้ ว ว่ า สมเหตุส มผลกับ กลุ่มเป้า หมายของแต่ ล ะ
โรงพยาบาล ตามความแตกต่างของ Customer Segment และบริบทของโรงพยาบาลนันๆ
้ ส่วนการทาประโยชน์เพื่อสังคมที่นอกเหนือจากการ
กาหนดราคาค่าบริ การ บริ ษัทฯ ได้ มีการทาประโยชน์อื่นๆ ที่คานึงถึงประโยชน์ต่อบริษัทฯ ให้ สามารถพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและเป็ นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่ องมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้ ามารักษาพยาบาลยามวิกาล หากเกิด
กรณีมีเหตุทะเลาะวิวาทและทาร้ ายร่างกายในโรงพยาบาล บริ ษัทฯ ได้ มีการฝึ กซ้ อมอย่างไร และสามารถเรี ยกเจ้ าหน้ าที่ตารวจ เข้ ามาระงับ
เหตุการณ์ได้ ภายในกี่นาที เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั คนไข้ โดยเฉพาะโรงพยาบาลในต่างจังหวัด
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบข้ อสอบถามว่า จากกรณีเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุบกุ เข้ าไปทาร้ าย
ร่างกายแพทย์หญิงและพยาบาล รวมถึงเจ้ าหน้ าที่ภายในห้ องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวิภารามชัยปราการ ถนนปู่เจ้ าสมิงพราย และก่อเหตุ
ทาร้ ายร่ างกายคู่อริ ภายในห้ องฉุกเฉิ นของโรงพยาบาลเมืองสมุท รปู่ เจ้ า จังหวัดสมุทรปราการนัน้ โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ หนึ่งใน
โรงพยาบาลในเครื อข่ายที่ตงอยู
ั ้ ่ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ รับเกียรติเป็ นโรงพยาบาลที่ ฝึกซ้ อมแผนปฏิบตั ิการเผชิญเหตุการณ์ ป้องกัน และ
แก้ ปัญหาทะเลาะวิวาทในสถานพยาบาล โดยการนาของสถานี ตารวจภูธรบางแก้ ว จั งหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ที่ผ่านมา ซึ่งหากมีเหตุการณ์ดงั กล่าว ทางโรงพยาบาลมีแผนรองรับ และเตรี ยมความพร้ อมในการจัดการเป็ นอย่างดี ทัง้ นี ้ ด้ วยบริ ษัทฯ ได้
คานึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริ การจึงได้ มีการออกแบบประตูกัน้ 2 ชัน้ เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ไว้ อยู่แล้ ว สาหรับโรงพยาบาลใน
ต่างจังหวัด ได้ มีการร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ เช่น ตารวจในพื ้นที่ ทาการฝึ กซ้ อมแผนรับมือกับเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ ว และได้ กาหนดให้
เป็ นแผนที่โรงพยาบาลต้ องฝึ กซ้ อมเป็ นประจาปี ทกุ ปี ต่อไป
ผู้ถือหุ้น จากห้ องประชุมคอนเฟอร์ เรสซ์ 2 สอบถามว่า โรงพยาบาลมีแพทย์เพียงพอกับปริ มาณคนไข้ หรื อไม่ และโรงพยาบาลมี
สัญญารับแพทย์จากที่ไหน และได้ ทราบมาว่ามีแพทย์ไม่เพียงพอ
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ ได้ ตอบข้ อสอบถามว่า ด้ านความพร้ อมของทีมแพทย์ บริษัทฯ มีทีมแพทย์ที่เพียงพอ สาหรับ
โรงพยาบาลที่เปิ ดใหม่ เช่น โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ศรี สะเกษ จะเปิ ดให้ บริ การภายในไตรมาส 1/2564 และโรงพยาบาลสรรพประสิทธิ์ อินเตอร์
จังหวัดอุบลราชธานี ก็ได้ มีการเตรี ยมพร้ อมเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ในปั จจุบนั อาจยังเปิ ดรับสมัครแพทย์เพิ่มเติมอยู่ เนื่องจากกลยุทธ์การ
ให้ บริการและเป็ นโอกาสให้ แพทย์ที่มีอดุ มการณ์เดียวกัน ได้ มาร่วมงาน ทังนี
้ ้ บริษัทฯ มีการจัดทาสัญญาร่วมให้ บริการกับทางทีมแพทย์ทุกท่าน
และค่าตอบแทนอยู่ในระดับของราคาตลาด
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
คะแนนเสียงสาหรับการรับทราบ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามในวาระนีเ้ พิ่มเติมอีก เลขานุการบริ ษัท ได้ เสนอให้ ที่ ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ในปี ที่ผ่านมา และ รายงานประจาปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้ นาเสนอ และเนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ
จึงไม่ต้องมีการลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2562 และรายงานประจาปี 2562 ของคณะกรรมการ
บริษัท
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจาปี 2562 สิน้ สุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2562

นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อานวยการฝ่ ายบริ การงานบัญชีส่วนกลาง ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทฯ ได้ จัดทางบแสดง
ฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้ วเสร็จโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในรายงานประจาปี
2562 ซึง่ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึง่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ ว
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรง 4 บริษัท และถือหุ้นทางอ้ อม 15 บริษัท สรุปดังนี ้
1. งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
- รายได้ รวม 516 ล้ านบาท สูงขึ ้นกว่าปี 2561 ร้ อยละ 5 จากรายได้ ของโรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ ที่เพิ่มเข้ ามาในปี
ในส่วนธุรกิจพัฒนาและให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ ใกล้ เคียงกับปี ที่ผ่านมา
- ต้ น ทุน รวม 390 ล้ า นบาท สูงขึน้ กว่ า ปี 2561 ร้ อยละ16 เนื่ องจากต้ น ทุน ของโรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุว รรณภูมิ ที่ มี
ค่าแพทย์และค่าบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ ้น เพื่อรองรับการเปิ ดให้ บริการอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 และมีค่าเสื่อมราคา
อาคารที่เกิดจากการปรับปรุงอาคารแล้ วเสร็จ ในส่วนธุรกิจพัฒนาและให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้ นทุนลดลง ร้ อยละ 15
- กาไรขันต้
้ น 127 ล้ านบาท ลดลงจากปี ที่ผ่านมา ร้ อยละ 21 เนื่องจากต้ นทุนธุรกิจโรงพยาบาลสูงขึ ้น
- รายได้ อื่นๆ จานวน 31 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากรายได้ ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมจากบริษัทย่อย
- ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 45 ล้ านบาท คือ การจาหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิส
เทมส์ จากัด
- ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายและบริ ห าร 271 ล้ า นบาท สู ง ขึ น้ กว่ า ปี 2561 ร้ อยละ 18 จากค่ า ใช้ จ่ า ยการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของโรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ และค่าใช้ จ่ายที่ปรึ กษาทางการเงิน และค่าใช้ จ่ายที่ปรึ กษาทาง
กฎหมายที่เพิ่มขึ ้น
- ต้ นทุนทางการเงิน 101 ล้ านบาท สูงขึน้ กว่าปี 2561 ร้ อยละ 35 จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึน้ และเงิน
กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ อง ส่งผลให้ งบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลขาดทุนสุทธิ 254 ล้ านบาท
งบการเงินรวม
- รายได้ รวม 2,871 ล้ านบาท สูงขึน้ กว่าปี ที่ผ่านมาร้ อยละ 8 โดยรายได้ หลักของบริ ษัท ฯ มาจากธุรกิจโรงพยาบาล
ซึง่ เติบโตขึ ้นร้ อยละ 10 จากรายได้ ของทุกโรงพยาบาลและรายได้ ของโรงพยาบาล 3 แห่ง ที่เปิ ดใหม่ในปี 2562 ได้ แก่ โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ลาพูน
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทยั ธานี ที่เพิ่มเข้ ามาในระหว่างปี
- ธุรกิจพัฒนาและให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ ใกล้ เคียงกับปี ที่ผ่านมา
- ต้ นทุนรวม 2,233 ล้ านบาท สูงขึน้ กว่าปี 2561 ร้ อยละ 14 จากธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องจากต้ นทุนของโรงพยาบาลที่
เปิ ดใหม่ในปี 2562 และโรงพยาบาลมีรายการปรับปรุงเกิดขึ ้นในปี นนั ้
- กาไรขันต้
้ น 639 ล้ านบาท ลดลงจากปี ที่ผ่านมา ร้ อยละ 9
- รายได้ อื่นๆ จานวน 47 ล้ านบาท
- กาไรจากการจาหน่ายเงิน ลงทุนในบริ ษัทย่อย 240 ล้ านบาท จากการจาหน่ายเงินลงทุนของบริ ษัท กรุงเทพบริ หาร
จากัด และ บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด
- ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายและบริ ห าร 926 ล้ า นบาท สูง ขึ น้ กว่ า ปี 2561 ร้ อยละ 15 จากค่ า ใช้ จ่ า ยการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของโรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ และค่าใช้ จ่ายที่ปรึ กษาทางการเงิน และค่าใช้ จ่ายที่ปรึ กษาทาง
กฎหมาย และในระหว่างปี มีค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากมติพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานฉบับใหม่ที่ให้ ลูกจ้ างมีสิทธิได้ รับค่าชดเชยจากเดิ ม
ไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย 300 วัน เป็ น 400 วัน
- ต้ น ทุน ทางการเงิน อยู่ที่ 153 ล้ า นบาท สูงขึน้ กว่ าปี 2561 ร้ อยละ 22 จากเงิน กู้ยืมจากสถาบัน การเงิน ที่เพิ่มขึน้
หลังจากหักค่าใช้ จ่ายทางภาษี และขาดทุนสาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิกแล้ ว ส่งผลให้ งบการเงินรวม ขาดทุนสุทธิ 187 ล้ านบาท
หากพิจารณาถึง EBITDA ในปี 2562 จะเห็นได้ ว่า EBITDA ของบริ ษัทฯ เพิ่มขึน้ จากปี ที่ผ่านมาจาก 458.4 ล้ านบาท เป็ น
472.5 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3 หรื อ มี %EBITDA 16.5 ในส่วนของต้ นทุนทางการเงินและค่าเสื่อมราคาสูงขึน้ กว่าปี ที่ผ่านมา เกิดจากการ
ขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาล ทังที
้ ่โรงพยาบาลที่เปิ ดใหม่และโรงพยาบาลที่มีการปรับปรุง ทาให้ มีการลงทุนเพิ่มขึ ้น
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2. งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
- สินทรัพย์หมุนเวียน 2,005 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา จากเงินลงทุนระยะสันที
้ ่เพิ่มขึ ้น และเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
แก่บริษัทย่อย
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,012 ล้ านบาท
- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 13,017 ล้ านบาท
- หนีส้ ินหมุนเวียน 2,663 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากเงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เพิ่มขึ ้น และส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
- หนี ้สินไม่หมุนเวียน 1,749 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- บริษัทฯ มีหนี ้สินรวม 4,413 ล้ านบาท
- ส่วนของเจ้ าของ เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา จากการได้ รับชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนจาก IFC
- บริษัทฯ มีหนี ้สินและส่วนของเจ้ าของ รวม 13,017 ล้ านบาท
งบการเงินรวม
- สินทรัพย์หมุนเวียน 1,313 ล้ านบาท สูงขึ ้นจากเงินลงทุนระยะสันของบริ
้
ษัทฯ
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,307 ล้ านบาท
- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 14,620 ล้ านบาท
- หนีส้ ินหมุนเวียน 1,918 ล้ านบาท ลดลงจากปี ที่ผ่านมา เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน และเงินกู้ยืม
ระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องลดลง
- หนีส้ ินไม่หมุนเวียน 2,990 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนีส้ ินตามสัญญาเช่า
ทางการเงินที่เพิ่มขึ ้น
- บริษัทฯ มีส่วนของหนี ้สินและส่วนของเจ้ าของ รวม 14,620 ล้ านบาท
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและการเงินเฉพาะกิจการ ข้ อ 8 เงินทุนระยะสัน้
จานวน 525 ล้ านบาท เงินส่วนนี ้มาจากไหน เนื่องจากในปี 2561 ไม่มีรายการนี ้
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าเงินลงทุนระยะสัน้ จานวน 525 ล้ านบาท มาจาก
ได้ รับชาระค่าหุ้นจาก IFC โดยบริษัทฯ ได้ นาเงินไปฝากเป็ นเงินลงทุนระยะสัน้ และกระบวนการของ IFC ได้ เสร็จสิ ้นเมื่อต้ นเดือนธันวาคม 2562
ทาให้ เงินไปค้ างอยู่ที่เงินลงทุนระยะสัน้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและการเงิ นเฉพาะกิจการ ข้ อ 30
รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ยวข้ องกัน 1,355 ล้ านบาท ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 มีเงิน 521 ล้ านบาท เงินให้ ก้ ูเพิ่มระหว่ างปี 1,253
ล้ านบาท เงินให้ ก้ ูรับชาระคืนระหว่างปี ติดลบ 0.40 ล้ านบาท จัดประเภทใหม่เป็ นเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการอื่น ติดลบ 0.039 ล้ านบาท
สอบถามว่ารายการจัดประเภทใหม่เป็ นเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการอื่น คือกิจการใด
นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยา ผู้อานวยการฝ่ ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง ได้ ตอบข้ อสอบถามว่ารายการจัดประเภทใหม่เป็ นเงิน
ให้ ก้ ูยืมระยะสันแก่
้ กิจการอื่น เป็ น เงินให้ ก้ ูยืมระยะสันของบริ
้
ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด เนื่องจากในระหว่างปี ได้ มีการจาหน่ายเงิน
ลงทุนออกไป เมื่อต้ นปี 2562 บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท หลังจากที่จาหน่ายเงินลงทุนออกไปแล้ ว ถือว่า
บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด เป็ นกิจการอื่น
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อการลงทุน ปี 2561 จานวน 2,700 ล้ านบาท ปี 2562
จานวน 1,500 ล้ านบาท ภายหลังจากวาระนีแ้ ล้ ว มูลค่าสุทธิ ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจะเหลือสุทธิเท่าใด หลังจากที่ได้ ขายทรัพย์สิน
อื่นไปแล้ ว
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นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ ตอบข้ อสอบถามว่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้ วย อาคาร
บางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ (BBC) และที่ดินว่างเปล่า 5 แปลงในต่างจังหวัด ซึ่ง จะนาเสนอในวาระที่ 9 ที่จะเสนอขายที่ดินต่างจังหวัด คื น
4 แปลง สาเหตุที่ลดลง 1,000 กว่าล้ านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ ขายที่ดินที่สขุ มุ วิทซอย 29 ออกไปแล้ ว
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า จากรายงานงบกาไรขาดทุน มีต้นทุนทางการเงิน 153 ล้ านบาท เป็ นไปได้ หรื อไม่ว่า
ในอนาคตบริ ษัทฯ ควรลดต้ นทุนทางการเงินให้ มากกว่านี ้ เนื่องจากซื ้อกิจการและก่อสร้ าง อาจทาให้ เกิดค่าใช้ จ่ายมากและยังไม่มีกาไร และ
ในปี 2562 บริ ษัทฯ มีกาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย 240 ล้ านบาท หากไม่มีรายการนี ้ จะทาให้ บริ ษัทฯ ขาดทุนมากกว่านี ้ จึงขอ
เสนอแนะให้ ผ้ บู ริหารพิจารณาในเรื่องดังกล่าว เพื่อบริษัทฯ จะได้ มีกาไร
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer กล่าวรับทราบเรื่องต้ นทุนทางการเงิน และเนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงการ
ขยายธุรกิจโรงพยาบาล โดยบริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดรวมทัง้ สิน้ 6,000 กว่าล้ านบาท ซึ่งหาก
สามารถนามาเปลี่ยนเป็ นทุน สินทรัพย์เหล่านี ้ก็จะหมดไป และปัจจุบนั ต้ นทุนการกู้ยืมเงินค่อนข้ างถูก เช่น อาคาร BBC มีผลตอบแทนจากการ
ลงทุนปล่อยเช่า (yield) อยู่ที่ 6-7% ในขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมเงินน้ อยกว่า 3% ดังนัน้ เมื่อพิจารณาแล้ วจะเห็นได้ ว่ามีความคุ้มค่า แม้ ว่าบริษัทฯ
ต้ องรับภาระดอกเบี ้ย แต่ในขณะเดียวกันบริษัทฯ พิจารณาแล้ ว เห็นว่าจะไม่ระดมทุนโดยการจัดสรรหุ้นให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering: RO) แต่ เห็ น ควรให้ ระดมทุน ผ่านการจัดสรรให้ กับบุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP) และในปี 2562 ที่ ผ่า นมา
บริ ษัทฯ ประสบความสาเร็ จโดยมีบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) มาร่วมลงทุน ดังนัน้ ในปี 2563
บริษัทฯ จะยังคงรูปแบบการจัดสรรให้ กบั บุคคลในวงจากัดต่อไป เพื่อหา Strategic Partner และลดการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ ได้ รับเงินจาก IFC เป็ นจานวนเท่าใด
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าข้ อตกลงที่ทาร่วมกับ IFC ได้ ลงทุนเป็ นเงินจานวน
30 ล้ านเหรี ยญ ซึ่งเป็ นการเจรจากับ IFC เมื่อปลายปี 2561 และในขณะนัน้ มีอตั ราแลกเปลี่ยน อยู่ที่ 30 กว่าบาท คิดเป็ นจานวนเงินประมาณ
1,000 - 1,200 ล้ านบาท แต่ในวันที่ตกลงทารายการ อัตราแลกเปลี่ยนลดต่ากว่า 30 บาท ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้ รับเงินทังสิ
้ ้น 909 ล้ านบาท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
ประธานที่ประชุม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงส าหรั บ การอนุมัติ วาระนีต้ ้ องได้ รับ การอนุมัติ ด้ วยคะแนนเสียงข้ า งมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศว่ามี ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมในวาระนี ้เพิ่มเติม จานวน 3,013,400 หุ้น
ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติ อนุมัติ งบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ ประจาปี 2562 สิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้

ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้ อยละ

เห็นด้ วย
3,049,037,185
100.0000

ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000

งดออกเสียง
222,249,300
-

บัตรเสีย
0
0.0000

วาระที่ 4 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง ดการจั ด สรรเงิ น กาไรเพื่ อ เป็ นทุ นส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ ายเงิ น ปั น ผลส าหรั บ ผลกา ร
ดาเนินงาน ประจาปี 2562
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้ วยมาตรา 115 ของพ.ร.บ.บริ ษัทมหาชน กาหนดให้
บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ของพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนได้ กาหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วน
หนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรหลังหักภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล เงินสารองตามกฎหมาย และเงิ นสารองอื่นๆ ทัง้ นี ้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กบั ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งเมื่อพิจารณาผลประกอบการของบริ ษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่าน
มาแล้ วพบว่าบริษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนจานวน 253,121,907 บาท
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จึงขอเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงดการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปัน
ผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
คะแนนเสียงส าหรั บ การอนุมัติ วาระนีต้ ้ องได้ รับ การอนุมัติ ด้ ว ยคะแนนเสียงข้ า งมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศว่ามี ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมในวาระนี ้เพิ่มเติม จานวน 200 หุ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงดการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้ อยละ

เห็นด้ วย
3,049,037,385
100.0000

ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000

งดออกเสียง
222,249,300
-

บัตรเสีย
0
0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า ก่อนจะพิจารณาวาระนี ้ จึงขอเรี ยนเชิญคณะกรรมการ
ผู้มีส่วนได้ เสียออกจากที่ประชุมก่อน คือ นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร นายจอห์น ลี โกะชุน และนางสาวธนธรณ์ วิทยากร
ลาดับต่อไป เลขานุการบริ ษัท ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริ ษัทแทนกรรมการบริ ษัทที่ต้องพ้ น
จากตาแหน่งตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครั ง้
กรรมการบริษัท คิดเป็ นจานวนหนึ่งในสาม หรือจานวนใกล้ ที่สดุ กับหนึ่งในสามจะต้ องออกจากตาแหน่งในครัง้ นี ้ กรรมการบริษัทที่ครบกาหนด
ออกตามวาระ 3 ท่าน มีดงั ต่อไปนี ้
1. นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร
2. นายจอห์น ลี โกะชุน
3. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทางานของทัง้ 3 ท่านตามที่ปรากฎบนสไลด์ ได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทที่ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติแล้ วว่าบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวข้ างต้ นทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลักษณะต้ องห้ าม ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และข้ อบังคับบริ ษัทฯ อีกทัง้ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ ซึ่งกรรมการที่ไม่ได้ มีส่ว นได้ ส่วนเสียในวาระนี ้ ได้ พิจารณาถึงความเหมาะสม ตลอดจนประสบการณ์ในการทางานและความรอบรู้ใน
แขนงวิชาต่างๆ ทังการบริ
้
หารจัดการ ด้ าน Healthcare และ Hospitality จึงเชื่อได้ ว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านที่เสนอนี ้จะช่วยให้ องค์กรเจริญเติบโต
อย่างยัง่ ยืน จึงขอเสนอให้ กรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี ้ จะลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ในวาระที่ 5 จะแบ่งเป็ นวาระย่อย 5.1 – 5.3 และให้ ลงคะแนนเลือกตังเป็
้ นรายบุคคลทีละวาระ
คะแนนเสียงส าหรั บ การอนุมัติ วาระนีต้ ้ องได้ รับ การอนุมัติ ด้ ว ยคะแนนเสียงข้ า งมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ประธานที่ประชุม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
วาระที่ 5.1 การลงคะแนนเลือกตัง้ นายแพทย์ พงษ์ ศักดิ์ วิทยากร กรรมการ
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยเสียงข้ างมากอนุมตั ิเลือกตัง้ นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร กลับเข้ าเป็ นกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)
3,048,994,285
43,100
222,249,300
0
ร้ อยละ
99.9985
0.0014
0.0000
วาระที่ 5.2 การลงคะแนนเลือกตัง้ นายจอห์ น ลี โกะชุน กรรมการ
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยเสียงข้ างมากอนุมตั ิเลือกตัง้ นายจอห์น ลี โกะชุน กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)
3,048,994,285
43,100
222,249,300
0
ร้ อยละ
99.9985
0.0014
0.0000
วาระที่ 5.3 การลงคะแนนเลือกตัง้ นางสาวธนธรณ์ วิทยากร กรรมการ
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยเสียงข้ างมากอนุมตั ิเลือกตัง้ นางสาวธนธรณ์ วิทยากร กลับเข้ าเป็ นกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)
3,046,616,185
2,421,200
222,249,300
0
ร้ อยละ
99.9205
0.0794
0.0000
ภายหลังจากเสร็ จสิ ้นการพิจารณาวาระนี ้ เลขานุการบริ ษัท ได้ เชิญให้ นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร นายจอห์น ลี โกะชุน และ
นางสาวธนธรณ์ วิทยากร กลับเข้ ามาในห้ องประชุม เพื่อพิจารณาวาระที่ 6 ต่อไป
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2563

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ดังต่อไปนี ้
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1.1 วงเงินค่าบาเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท สาหรับผลประกอบการปี 2562 โดยบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายปี
2563 (คงเดิมเท่ากับปี 2561 ซึง่ บันทึกเป็ นค่าใช้ จ่าย ปี 2562)
1.2 ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ และการชดใช้ คืนให้ กบั บริษทั ฯ (Directors and Officers Liability
and Company Reimbursement Policy, D&O) สาหรับปี 2563 ค่าเบีย้ ประกันภัย 504,000 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้
จากปี 2562 (ค่าเบี ้ยประกันภัยปี 2562 เท่ากับ 360,000 บาท ทุนประกัน 400,000,000 บาท) เนื่องจากเพิ่มทุนประกันให้ ครอบคลุมกิจการและ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ ้นจากการขยายกิจการโรงพยาบาล
1.3 ค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากปี 2562 ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้ จ่ายในการตรวจสุขภาพประจาปี ของ
กรรมการบริ ษัท และกรรมการบริ ษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% วงเงิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยเข้ ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล
พริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
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1.4 ค่าเบี ้ยประชุมของกรรมการ สาหรับปี 2563 ดังนี ้
ตาแหน่ ง

กรรมการ

ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ตรวจสอบ

ประธาน
คณะกรรมการ
บริหาร

10,000

15,000

10,000

-

-

-

-

5,000

5,000

-

-

-

-

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

-

-

-

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร

-

-

5,000

5,000

ประชุม
คณะกรรมการ

ประธาน
ประธาน
กิตติมศักดิ์ คณะกรรมการ

(หน่วย : บาท)
กรรมการ ประธาน กรรมการ
บริหาร คณะกรรมการ บริหาร
บริหาร
ความ
ความเสี่ยง เสี่ยง

15,000

15,000

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน ซึง่ เป็ นค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากปี 2562
2.1 ให้ ส่วนลด 50% สาหรับค่าใช้ จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริ ษัท
ย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
2.2 ให้ ส่วนลด 30% สาหรับค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตรและบุพ การี ของกรรมการบริ ษัท
ตลอดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน ข้ อ 2.1 คิดเป็ นต่อกรรมการ 1 ท่าน หรื อ คิดเป็ น
กรรมการทังกลุ
้ ่ม
เลขานุการบริษัท ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน ข้ อ 2.1 คิดเป็ นต่อกรรมการ 1 ท่าน ต่อปี
นายศักดิ์ ชัย สกุล ศรี มนตรี ผู้ถื อหุ้น สอบถามเพิ่ มเติ มว่ า ได้ รับ คูป องส่ว นลดสาหรั บ ชุดตรวจสุขภาพ มูล ค่ า 500 บาท ซึ่งได้
หมดอายุแล้ ว บริษัทฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบหรือไม่ว่าสามารถใช้ คปู องได้ หรือไม่ อย่างไร และการใช้ คปู องส่วนลด ใช้ เป็ นส่วนลดรายการเดียว
หรือเป็ นส่วนลดรวมทุกรายการชุดตรวจสุขภาพ
เลขานุการบริษัท ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าคูปองส่วนลดสามารถใช้ เป็ นส่วนลดในการเข้ ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ น้ ซ์
สุวรรณภูมิ หากเลือกใช้ บริการที่แผนกใด สามารถใช้ คปู องส่วนลดมูลค่า 500 บาทนี ้ แทนเงินสด ทังนี
้ ้ คูปองส่วนลดสาหรับชุดตรวจสุขภาพได้
ขยายระยะเวลาให้ สามารถใช้ ได้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยประกาศบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบขณะลงทะเบียน
ก่อนเข้ าห้ องประชุม
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าคูปองส่วนลดสาหรับชุดตรวจสุขภาพ ได้ จัดทาก่อนเดือนเมษายน 2563 ต่อมา
บริ ษัทฯ ได้ มีการเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ออกไป เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จึงได้ มีการประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน ข้ อ 2.2 มีกาหนดวงเงินขันต
้ ่า หรือวงเงินสะสม
การใช้ หรือไม่อย่างไร
เลขานุก ารบริ ษั ท ได้ ต อบข้ อ สอบถามว่ า หากคู่ส มรส บุต รและบุพ การี ข องกรรมการบริ ษั ท เข้ า รั บการรั ก ษาพยาบาลที่
โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ ใช้ วงเงินเท่าใดก็ตามจะได้ รับส่วนลด 30% ไม่มีขนั ้ ต่า และไม่มีการกาหนดวงเงินสะสมการใช้ โดยในปี 2563
มีผ้ ถู ือหุ้น 2,000 กว่าราย และบริษัทฯ ได้ มอบคูปองส่วนลดสาหรับชุดตรวจสุขภาพ มูลค่า 500 บาท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ประธานที่ประชุม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนีต้ ้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทัง้ หมดอนุมัติให้ กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจาปี 2563 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้ อยละ
วาระที่ 7

เห็นด้ วย
3,049,037,385
93.2060

ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000

งดออกเสียง
222,249,300
6.7939

บัตรเสีย
0
0.0000

พิจารณาแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2563

นายญาณศัก ดิ์ มโนมัย พิ บูล ย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ แ ถลงให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่ า คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ พิจารณาคัดเลือกสานักงานสอบบัญชีประจาปี 2563 และมีความเห็นให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์
คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ซึ่งได้ รับการแต่งตังเป็
้ นสานักงานสอบบัญชีประจาปี 2562 เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยอีก
19 แห่ง ประจาปี 2563 เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็ นอิสระ ซึง่ จะทาให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
เป็ นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัทฯ นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบ
บัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ วเห็นว่าบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด มีค่า ตอบแทนผู้สอบบัญชีอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม
ดังนันจึ
้ งนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 แต่งตังให้
้
1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
2. นายไพบูล ตันกูล
3. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้สอบบัญชี ที่มีคุณสมบัติสอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง ข้ างต้ นเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฎิบตั งิ านได้ ให้ บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
สาหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2563 ได้ เสนอค่าตอบแทน (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
3,350,000 บาท (เทียบเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในปี 2562) ตามรายละเอียดที่ปรากฎบนสไลด์
ตารางเปรียบเทียบ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็ นดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ

รอบปี บัญชี 2563
(ปี ที่เสนอ)
3,350,000

รอบปี บัญชี 2562
3,350,000

เปลี่ยนแปลง
(คิดเป็ นร้ อยละ)
คงเดิมเท่ากับปี 2562

นอกจากนี ้ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูล ย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ เรี ย นให้ ที่ ป ระชุมทราบเพิ่ มเติ มว่ า ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ กาหนดให้ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซงึ่ มีห้ นุ เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้ มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรายใดปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ วเจ็ด
รอบปี บญ
ั ชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรื อไม่ โดยบริษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายนันเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อยห้ ารอบปี
บัญชีติดต่อกัน โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เคยได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2562
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 6 ปี นายไพบูล ตันกูล เคยได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2562 ทัง้ นีไ้ ม่เคยเป็ นผู้แสดงความเห็นต่ องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย นางสาวสินสิริ
ทังสมบัติ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2563 ทัง้ นีไ้ ม่เคยเป็ นผู้แสดงความเห็นต่ องบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี
2563 ตามเสนอ
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอขอบคุณบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ที่
ไม่ได้ ขึ ้นค่าสอบบัญชี
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2563 เฉพาะของบริ ษัท ฯ
3,350,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็ นจานวนเงินเท่าใด
นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อานวยการฝ่ ายบริ การงานบัญชีส่วนกลาง ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าบริ ษัทย่อย (19 บริ ษัท) มี
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2563 จานวน 10.88 ล้ านบาท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนีต้ ้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิให้ แต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2563 ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้ อยละ
วาระที่ 8

เห็นด้ วย
3,049,037,385
100.0000

ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000

งดออกเสียง
222,249,300
-

บัตรเสีย
0
0.0000

พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่ วน (Partial Business Transfer : PBT)

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่าจากวาระที่ 3 จะเห็นได้ ว่างบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ มีอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล และส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ในบริษัทฯ ยังมีสินทรัพย์อีก 1 รายการ คือ
แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า - กรุงเทพฯ (MEA) อยู่ในงบการเงิน ซึ่งฝ่ ายจัดการ และความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริษัท ได้ พิจารณาแล้ วเพือ่ ให้ งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินมีความชัดเจน ในการที่บริษัทฯ ได้ ย้ายหมวดเป็ นหมวดธุรกิจการแพทย์
จึงมีความประสงค์ที่จะย้ าย MEA ออกมาให้ อยู่ภายใต้ บริ ษัทย่อย และทาให้ มีความชัดเจนในการแสดงผลการดาเนินงาน รวมทัง้ ในการหา
พันธมิตรร่วมทุนให้ มีความชัดเจนมากขึ ้น โดยมีกลุ่มธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์อยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม ซึง่ จะง่ายขึ ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนิน
กิจการในอนาคต และการบริ หารงานองค์กรให้ เหมาะสม ซึ่งหากได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะไม่ได้ รับผลกระทบ
โดยมี Operation ยังคงอยู่คือ โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
แผนภาพแสดงโครงสร้ างกลุ่มบริษัทก่อนและภายหลังการปรับโครงสร้ างกิจการ
โครงสร้ างปัจจุบนั (ก่อนการปรับปรุงโครงสร้ าง)
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โครงสร้ างภายหลังการปรับโครงสร้ างกิจการ

ธุรกรรมการปรับโครงสร้ าง

ขัน้ ตอนดาเนินการ
1. จัดตังบริ
้ ษัทย่อย (VMEA) ขึ ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน โดย V Brilliant จะถือหุ้น 100% ใน VMEA
2. เพิ่มทุนจดทะเบียน VMEA ให้ เท่ากับราคาซื ้อขาย (โดยต้ องไม่น้อยกว่าทรัพย์สินสุทธิที่จะรับโอนในวันที่รับโอนกิจการบางส่วน)
ทังนี
้ ้ บริษัทอาจยื่นขอยกเว้ นภาษีที่เกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการ ภายใต้ หลักเกณฑ์ การโอนกิจการบางส่วนให้ แก่กัน
ของบริษัทมหาชนจากัด หรือบริษัทจากัดเพื่อการยกเว้ นรัษฎากร ของกรมสรรพากร
3. ดาเนินกระบวนการโอนกิจการ Marriott รวมถึงทรัพย์สินและหนีส้ ินทัง้ หมดที่เกี่ยวข้ องและที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว
สัญญา ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ อง และบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจดังกล่าวทังหมดให้
้
แก่ VMEA
ทังนี
้ ้ การปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่บริษัทย่อย คาดว่าจะเริ่มและดาเนินการเสร็จสิ ้น ภายในปี 2563
ข้ อดีของการทารายการ
1. มีโครงสร้ างธุรกิจแยกจากกันอย่างชัดเจนสาหรับธุรกิจ Health Care และ Property ทาให้ เกิดความยืดหยุ่นในการหาพันธมิตร
หรือขายธุรกิจในอนาคต
2. ปรับต้ นทุนของ Marriott ที่สะท้ อนกับมูลค่าปั จจุบนั เนื่องจากผู้รับโอนต้ องบันทึกมูลค่าสินทรัพย์ที่รับโอนในราคาซื ้อขายเป็ น
ต้ นทุนในการขายธุรกิจในอนาคต
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรให้ เหมาะสม
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ผลกระทบของการปรับโครงสร้ างต่ อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท และต่ อผู้ถือหุ้น
1. ต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
• จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท เนื่องจากเป็ นการโอนกิจการบางส่วนให้ กบั บริษัทย่อย
ที่บริษัทถือหุ้นทางอ้ อม
• ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในงบการเงินรวมของบริ ษัท ภายหลังการปรับโครงสร้ างจะไม่แตกต่างไปจากฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานในงบการเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้ าง ยกเว้ นแต่ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการโอนธุรกิจ
2. ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
• บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ถือหุ้นทางอ้ อมในบริ ษัทย่อยที่จัดตังขึ
้ น้ ใหม่เพื่อรับโอนกิจการ โดยที่โครงสร้ างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใน
บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด การปรับโครงสร้ างกิจการครัง้ นี ้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ดร.สาธิ ต วิ ท ยากร กรรมการผู้จัด การ กล่า วว่ า ตามที่ บ ริ ษัท ฯ ได้ ย้ า ยกลุ่มอุต สาหกรรมบริ ษัท ฯ ได้ รับ การอนุมัติ จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการปรับย้ ายกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้ าง หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปยังอุตสาหกรรม
บริ การ ในหมวดธุรกิจการแพทย์ (Health Care Services) แต่ก็ยงั คงมี MEA อยู่ในงบการเงิน อยู่ในโครงสร้ างของบริ ษัทฯ กรณีที่นักลงทุนมา
เยี่ยมชมบริ ษัทฯ จะกลายว่าบริ ษัทฯ ยังดาเนินกิจการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์อยู่ และต้ องการให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าใจว่า บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการแพทย์อย่างเต็มตัว โดย PRINC จะปรับโครงสร้ างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วน ได้ แก่ กิจการโรงแรม
และเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ ภายใต้ ชื่อ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า - กรุงเทพฯ (“Marriott”) ให้ แก่บริษัทย่อย
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอน
กิจการบางส่วน ( Partial Business Transfer : PBT) ดังนี ้
1. อนุมตั ิการปรับโครงสร้ างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT) ซึง่ ได้ แก่ ธุรกิจโรงแรม
และเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ ภายใต้ ชื่อ แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า - กรุงเทพฯ (“Marriott”) รวมถึงทรัพย์สินและหนี ้สิน
ทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องและที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ สัญญาใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ อง และบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจดังกล่าวทังหมดให้
้
แก่บริษัท
ย่อยที่จะจัดตังขึ
้ ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการดังกล่าว
ทัง้ นี ้ การโอนกิจการ Marriott (กิจการบางส่วนของ PRINC) ให้ VMEA เป็ นการโอนกิจการของบริษัทบางส่วนที่สาคัญให้ แก่
นิติบุคคลอื่น ตามมาตรา 102 (2)(ก) แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ดังนัน้ PRINC จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/
หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
1) ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ นเกี่ยวกั บการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่บ ริ ษัท
ย่อยได้ ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงราคาซื ้อขายกิจการ
บางส่วน การกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริ ษัทย่อย ให้ สอดคล้ องกับมูลค่ากิจ การที่โอนเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่กันของบริ ษัทมหาชนจากัด หรื อบริ ษัทจากัด เพื่อการยกเว้ นรัษฎากร รวมถึง
ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องของกรมสรรพากร
2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขันตอนการปรั
้
บโครงสร้ างกิจการตามที่จาเป็ นและสมควร เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการดาเนินการปรับโครงสร้ างกิจการของบริษัท หรื อเพื่อให้ การ
ดาเนินการปรับโครงสร้ างกิจการมีความคล่องตัว รวมทัง้ มีอานาจในการพิจารณายกเลิกแผนการปรับโครงสร้ างกิจการของบริษัท โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
3) จัดทา เจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการปรับ
โครงสร้ างกิจการ ตลอดจนการจัดทาและลงนามในคาขอ และ/หรื อ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกั บการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการ
บางส่วน รวมทังการติ
้
ดต่อ จัดทาคาขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นคาขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
4) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้ างกิจการ เพื่อให้ การปรับโครงสร้ างกิจการสาเร็จลุล่วง
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5) อนุมตั ิให้ จัดตังบริ
้ ษัทย่อยเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน โดยให้ บริ ษัท วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด (บริ ษัทย่อยซึ่ง
บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100) ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย และให้ บริษัทย่อยมีทนุ จดทะเบียนเริ่ มแรก
จานวน 1,000,000 บาท
6) อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท เป็ นผู้รับรองบัญชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่กัน และ
เป็ นผู้รับรองผลการประกอบกิ จการ และการเป็ นบริ ษัทในเครื อเดียวกันระหว่างบริ ษัท และบริ ษัทย่อยที่จัดตังขึ
้ น้ เพื่อรับโอนกิจการบางส่วน
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 7 ที่กาหนดไว้ ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้ อง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่าเห็นด้ วยและสนับสนุน เป็ นอย่างยิ่งในการปรับโครงสร้ างของบริ ษัท
โดยการโอนกิจการบางส่วน หากนายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ จาได้ ตอนที่บริ ษัทฯ ซื ้อบริ ษัท เมโทรสตาร์ พร็ อพเพอร์ ตี ้
จากัด (มหาชน) เข้ ามา ต่อมาได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) และได้ เข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ ในระยะแรกๆ และ
หลังจากที่ได้ มีการประชุม ผู้ถือหุ้นสัก 2-3 ครั ง้ ได้ ประชุมที่สุขุมวิท ได้ เรี ยนเสนอว่าด้ วยประสบการณ์ และชื่อเสียงของ นายแพทย์ พงษ์ ศกั ดิ์
วิทยากร ไปทาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทาไม และทาไมถึงไม่ทาธุรกิจ Healthcare ตังแต่
้ วนั นันถึ
้ งวันนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้ ดาเนินการ ณ วันนี ้
บริษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจโรงพยาบาล 80% การที่บริษัทฯ ปรับโครงสร้ างกิจการ เชื่อว่ารายได้ ของโรงพยาบาลจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 85% ขึ ้นไปเรื่อยๆ
และรายได้ ของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์จะลดลงเรื่ อยๆ จะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เห็นว่าบริษัทฯ คือ Healthcare เต็มตัว และตามที่
ดร.สาธิต วิทยากร กล่าวไว้ ในวาระที่ 2 ว่าบริษัทฯ ได้ ร่วมทุนกับกลุ่ม Nihon Keiei Group (NKG) เพื่อดาเนินธุรกิจการดูแลผู้สงู อายุ ก็เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง และขอสอบถามว่าสิ่งที่ขออนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น เพื่อเตรี ยมการเผื่อไว้ สาหรับในอนาคต เผื่อจะมีพนั ธมิตรทางธุรกิจที่ จะเข้ ามาร่วมด้ วย
เช่น เมื่อปลายปี 2562 บริ ษัทฯ มี IFC เข้ ามาสนับสนุนเรื่ องทุนเข้ ามาถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งได้ เห็นศักยภาพและ Potential ของบริ ษัทฯ ยังมี
แนวคิดเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไร เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เห็นวิสยั ทัศน์
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าตามที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น บริษัทฯ ต้ องการปรับโครงสร้ างกิจการ
และในการประชุมครัง้ นีม้ ีวาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 เกี่ยวกับเรื่ องพิจารณาเพิ่มทุน เพื่อให้ นักลงทุนเห็นว่าบริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจ
Healthcare อย่างเต็มตัว และเป็ นบริษัท Healthcare 100%
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
ประธานที่ประชุม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 อนุมัติการปรับโครงสร้ างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วน
(Partial Business Transfer : PBT) ของบริษัทฯ ได้ แก่ ธุรกิจโรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ ภายใต้ ชื่อ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์
สาทร วิสต้ า– กรุ งเทพฯ (“โรงแรมแมริ ออท”) รวมถึง ทรัพย์สินและหนีส้ ินทัง้ หมดที่เกี่ยวข้ องและที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญา
ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ อง และบุค ลากรที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจดังกล่าวทัง้ หมด (“โอนกิจการ”) ให้ แก่บริ ษัทย่อยที่จะจัดตังขึ
้ น้ ใหม่เพื่อรับโอนกิจการ
ดังกล่าว (“บริษัทย่อย”) โดยบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด (บริษัทย่อยซึง่ บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100) จะถือหุ้นในสัดส่วนร้ อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่าว รวมถึง อนุมตั ิการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยเพื่อรับโอนกิจการ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้
มีอานาจรับรองความเป็ นบริษัทในเครื อเดียวกัน ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน และการมอบอานาจการ
ดาเนินการตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้ อยละ

เห็นด้ วย
3,271,286,685
100.0000

ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000

งดออกเสียง
0
0.0000

บัตรเสีย
0
0.0000
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจาหน่ ายทรั พย์ สินของบริษัทย่ อยของบริษัทฯ ให้ แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัทฯ

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่าก่อนจะพิจารณาวาระนี ้ เนื่องจากเป็ นวาระที่พิจารณา
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน จึงขอเรี ยนเชิญคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียออกจากที่ประชุมก่อน คือ นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ดร.สาธิต
วิทยากร และนางสาวธนธรณ์ วิทยากร
ลาดับต่อไป เลขานุการบริ ษัท ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายทรัพย์สินของบริ ษัทย่อยของบริษัทฯ
แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
ลักษณะของรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้ แก่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษัท วี บริ ล เลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิ ง้ จากัด (“VB”) ซึ่งเป็ น บริ ษัท ย่อยของ PRINC จะท าการขายสิน ทรั พย์ใ ห้ แก่ นางสาว สาธิตา
วิทยากร (“นางสาวสาธิตา”) ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ดังนี ้
1. หุ้นสามัญทังหมดที
้
่ถือครองใน บริษัท วี 33 จากัด (“V33”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่ VB ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 99.99
2. หุ้นสามัญทัง้ หมดที่ถือครองใน บริ ษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริ คท์ จากัด (“UBD”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่ VB ถือหุ้นในอัตรา
ร้ อยละ 99.99
3. ที่ดินเปล่าใน จ.อ่างทอง
4. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง จ.สระบุรี
ความสัมพันธ์
นางสาวสาธิตา เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท และเป็ นบุตรและบุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (Concert Party) ของดร.สาธิต
วิทยากร (“ดร. สาธิต”) ซึง่ เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
ลักษณะของรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน

การขายสินทรัพย์ข้างต้ น ถือเป็ นการใช้ สิทธิของบริษัทฯ ในการขายคืนที่ดินเปล่าให้ แก่นางสาวสาธิตา ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
ซื ้อขายหุ้น สาหรับหุ้นของ VB ระหว่างนางสาวสาธิตา (ผู้ขายในขณะนัน)
้ และบริ ษัท (ผู้ซื ้อในขณะนัน้ ) ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 ตามที่ได้ รับ
การอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ให้ ทาการซื ้อหุ้นสามัญของ VB โดยการได้ มาซึ่งหุ้นสามัญ
ของ VB ดังกล่าว ได้ รวมถึงที่ดินเปล่าจานวน 5 แปลง ซึง่ ประกอบด้ วย
1) ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
2) ที่ดินจังหวัดอ่างทอง
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3) ที่ดินจังหวัดสระบุรี
4) ที่ดินจังหวัดอุดรธานี
5) ที่ดินจังหวัดระยอง (ซึง่ บริษัทฯ มิได้ ใช้ สิทธิในการขายคืนทีด่ ินจังหวัดระยองแก่นางสาวสาธิตาในครัง้ นี ้)
และบริ ษัทฯ ได้ ทาการออกตัว๋ สัญญาใช้ เงินจานวน 5 ฉบับ สาหรับที่ดินทัง้ 5 แปลง มีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.75 ต่อปี และจะครบ
กาหนดใช้ เงินในวันที่ครบ 3 ปี (10 ตุลาคม 2562) นับแต่วนั ที่ออกตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
สาหรับที่ดินจังหวัดระยอง ซึ่งบริ ษัทฯ มิได้ ใช้ สิทธิในการขายคืนที่ดินจังหวัดระยองแก่นางสาวสาธิตา เนื่องจากที่ดินดังกล่าวมี
ศักยภาพที่จะพัฒนาเป็ นโรงพยาบาล ราคาต้ นทุนที่บริ ษัทซื ้อจากนางสาวสาธิตา 120,441,750 บาท ราคาหากขายคืนให้ แก่นางสาวสาธิตา
(ต้ นทุนที่ดินรวมต้ นทุนในการถือครอง) 128,825,166.12 บาท มูลค่าตัว๋ สัญญาใช้ เงินรวมดอกเบี ้ยที่ต้องชาระแก่นางสาวสาธิตาเพื่อชาระค่า
สินทรัพย์ 128,825,166.12 บาท และหากเปรี ยบเทียบราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) ณ เดือน
กุมภาพันธ์ 2563 ราคาประเมิน 200,700,000 บาท
ซึ่งข้ อตกลงว่าด้ วยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปล่าให้ แก่นางสาวสาธิตา ระบุว่าภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่ซื ้อขายหุ้น VB เมื่อ
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 หากบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ประสงค์จะพัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่าแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทังหมด
้
บริษัทฯ มี
สิทธิที่จะดาเนินการให้ บริ ษัท ฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยขายที่ดินแปลงดังกล่าวคืนให้ แก่นางสาวสาธิตา โดยนางสาวสาธิตา จะซือ้ ที่ดินแปลง
ดังกล่าวในราคาต้ นทุนที่บริษัทฯ ซื ้อมาจากนางสาวสาธิตา บวกด้ วยต้ นทุนในการถือครองที่ดินเปล่าแปลงนัน้ (Carrying Cost) ในอัตราร้ อยละ
1.75 ต่อปี ตลอดระยะเวลานับแต่วนั ที่ซื ้อขายหุ้น จนถึงวันที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าว
โดยเมื่อบริ ษัทฯ ได้ ใช้ สิทธิเรี ยกให้ นางสาวสาธิตาซื ้อคืนที่ดินเปล่าแปลงใดแล้ ว บริ ษัท ฯ จะชาระคืนหนีต้ ามตัว๋ สัญญาใช้ เงินฉบับ
สาหรับที่ดินแปลงนันๆ
้ พร้ อมดอกเบี ้ยให้ แก่นางสาวสาธิตา ภายในวันเดียวกับวันที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ เพื่อให้ นางสาวสาธิตานา
เงินจานวนดังกล่าวมาชาระค่าที่ดินแปลงดังกล่าว โดยนางสาวสาธิตา ตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
และภาระภาษีของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ที่เกิดขึ ้นจากการขายคืนที่ดินเปล่าดังกล่าว (ถ้ า
มี) แต่เพียงผู้เดียว
ต่อมาในวันที่ 6 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ ได้ ทาการขอขยายระยะเวลาการใช้ สิทธิขายคืนที่ดินเปล่า 5 แปลงข้ างต้ น และต่ออายุตวั๋
สัญญาใช้ เงินออกไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และในวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษัทฯ ได้ ทาการขอขยายระยะเวลาการใช้ สิทธิขายคืน
ที่ดินเปล่า 5 แปลงข้ างต้ น และต่ออายุตวั๋ สัญญาใช้ เงินออกไปอีกครัง้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
โดยในการจาหน่ายสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ บริ ษัท ฯ และนางสาวสาธิตา ตกลงที่จะทาการจาหน่ายคืนที่ดินจังหวัดอุดรธานี และที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ วิธีขายหุ้นสามัญของ UBD และหุ้นสามัญของ V33 ตามลาดับ ซึง่ ปัจจุบนั UBD และ V33 นัน้ มิได้ มีการดาเนินงานเพื่อ
ก่อให้ เกิดรายได้ เชิงพาณิชย์แต่อย่างใด โดย V33 มีรายได้ จากดอกเบีย้ เงินกู้ยืมซึ่งให้ VB ทาการกู้ยืม โดย VB ได้ ทาการชาระคืนเงินกู้ยืม
ดังกล่าวและดอกเบีย้ คงค้ างทัง้ หมดให้ แก่ V33 แล้ ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยราคาในการจาหน่ายหุ้นสามัญของ V33 ซึ่งเท่ากับ
176,955,771.44 บาท นัน้ ประกอบด้ วยราคาขายคืนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ระบุในเงื่อนไขว่าด้ วยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปล่าข้ า งต้ น
มูลค่า 160,480,945.04 บาท และเงินสดคงเหลือของ V33 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 16,474,826.40 บาท
เกณฑ์ ท่ใี ช้ ในการกาหนดราคา
เกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็ นไปตามเงื่อนไขการใช้ สิทธิของบริ ษัท ฯ ในการขายคืนที่ดินเปล่าให้ แก่นางสาวสาธิตา
(โดยที่ดินจังหวัดเชียงใหม่บริ ษัท ฯ จะดาเนินการให้ มีการจาหน่ายไปโดยใช้ วิธีการจาหน่ายหุ้น V33 และที่ดินจังหวัดอุดรธานี บริ ษัทฯ จะ
ดาเนินการให้ มีการจาหน่ายไปโดยใช้ วิธีการจาหน่ายหุ้น UBD) ตามที่ระบุในสัญญาซื ้อขายหุ้น สาหรับหุ้นของ VB ระหว่างนางสาวสาธิตา
(ผู้ขายในขณะนัน)
้ และบริ ษัท (ผู้ซื ้อในขณะนัน้ ) ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 ตามที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ให้ ทาการซื ้อหุ้นสามัญของ VB โดยหากบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ประสงค์จะพัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่า
แปลงใดแปลงหนึ่งหรื อทังหมด
้
บริ ษัท ฯ มีสิทธิที่จะดาเนินการให้ บริ ษัทฯ และ/หรือ บริ ษัทย่อยขายที่ดินแปลงดังกล่าวคืนให้ แก่นางสาวสาธิตา
โดยนางสาวสาธิตา จะซื ้อที่ดินแปลงดังกล่าวในราคาต้ นทุนที่บริ ษัทฯ ซื ้อมาจากนางสาวสาธิตา (ตามที่ระบุในตารางข้ างต้ น) บวกด้ วยต้ นทุน
ในการถือครองที่ดินเปล่าแปลงนัน้ (Carrying Cost) ในอัตราร้ อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดระยะเวลานับแต่วนั ที่ซื ้อขายหุ้น (วันที่ 10 ตุลาคม 2559)
จนถึงวันที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าว โดยรายละเอียดของการราคาต้ นทุนของที่ดินแต่ละแปลงที่บริ ษัทฯ ได้ มา
และตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่เกี่ยวข้ องกับที่ดินแต่ละแปลง เป็ นดังนี ้
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ราคาขายคืนที่ดิน 4 แปลง จานวน 417,219,010.70 บาท รวมกับเงินสดคงเหลือของ V33 จานวน 16,474,826.40 บาท รวมเป็ น
ราคาซื ้อขายทรัพย์สิน ทังสิ
้ ้น 433,693,837.10 บาท
หมายเหตุ : /1 คานวณต้ นทุนในการถือครองจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
/2
คานวณดอกเบี ้ยตัว๋ สัญญาใช้ เงินจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
/3
บริษัทจะดาเนินการให้ มีการจาหน่ายที่ดินจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ วิธีการจาหน่ายหุ้น V33
/4
บริษัทจะดาเนินการให้ มีการจาหน่ายที่ดินจังหวัดอุดรธานีโดยใช้ วิธีการจาหน่ายหุ้น UBD
รายละเอียดทรัพย์ สินที่จะจาหน่ าย
1. หุ้นสามัญของ V33
จานวนหุ้นที่จะขาย :
28,124,998 หุ้น
คิดเป็ นมูลค่ารวม
:
176,955,771.44 บาท หรือ ราคาหุ้นละ 6.29176 บาท
ประกอบด้ วยราคาขายคืนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ระบุในเงื่อนไขของสัญญาจานวน 160,480,945.04 บาท และเงินสด
คงเหลือของ V33 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 16,474,826.40 บาท ปั จจุบนั V33 เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ลักษณะทรัพย์สิน ที่ดินเสมือนว่างเปล่า
จานวน 1 โฉนด พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างประเภทอาคารพักอาศัย 2 ชัน้ และอาคารอื่นๆ จานวนรวม 5 หลัง
2. ที่ดินจังหวัดอ่างทอง ทรัพย์สินที่จะจาหน่าย คือที่ดินจังหวัดอ่างทอง โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์เป็ นดังนี ้
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
:
VB
ราคาที่จะขาย
:
87,274,038.28 บาท
ลักษณะทรัพย์สิน
:
ที่ดินว่างเปล่า จานวน 4 โฉนดติดต่อกัน
3. ที่ดินจังหวัดสระบุรี สินทรัพย์ที่จะจาหน่าย คือที่ดินจังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์เป็ นดังนี ้
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
:
VB
ราคาที่จะขาย
:
32,088,166.97 บาท
ลักษณะทรัพย์สิน
:
ที่ดินเสมือนว่างเปล่าจานวน 2 โฉนด พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างประเภทบ้ านพักอาศัย
ชันเดี
้ ยว จานวน 1 หลัง
4. หุ้นสามัญของ UBD สินทรัพย์ที่จะจาหน่าย คือหุ้นสามัญของบริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จากัด (UBD) โดย UBD มี
รายละเอียดของลักษณะการประกอบธุรกิจและมีสินทรัพย์หลัก เป็ นดังนี ้
จานวนหุ้นที่จะขาย :
12,899,998 หุ้น
คิดเป็ นมูลค่ารวม
:
137,375,860.42 บาท หรือ ราคาหุ้นละ 10.64929 บาท
ลักษณะทรัพย์สิน
:
ที่ดินว่างเปล่าจานวน 17 โฉนด
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ประเภทและขนาดของรายการ
รายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
การเข้ าทารายการข้ างต้ นเข้ าข่ายเป็ นการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551
เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม (รวมเรี ยกว่า “ประกาศได้ มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญ”) โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
จากการค านวณขนาดรายการข้ า งต้ น ตามเกณฑ์ ต่ า ง ๆ ภายใต้ ป ระกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ า ยไปซึ่งทรั พย์ สินที่มี
นัยสาคัญ โดยคานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ประจางวด 3 เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้ วพบว่าการเข้ าทา
รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคานวณรายการตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 4.57
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง
6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทารายการนี ้ การเข้ าทารายการดังกล่าวจึงเข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมลู ค่าต่ากว่าร้ อยละ
15 ซึ่งรายการดังกล่าวอยู่ใ นอานาจอนุมัติข องที่ป ระชุมคณะกรรมการ บริ ษัทฯ ไม่มีหน้ าที่ในการจัดท าและเปิ ด เผยสารสนเทศต่ อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หรือนาเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
เนื่องจากนางสาวสาธิตา เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็ นบุตรและบุคคลที่กระทาการร่วมกัน (Concert Party) ของ
ดร. สาธิต วิทยากร (“ดร. สาธิต”) ซึ่งเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษั ท ทาให้ การเข้ าทารายการในครัง้ นีเ้ ข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เมื่อพิจารณาขนาดรายการของธุรกรรมการจาหน่ายหุ้นในครัง้ นีภ้ ายใต้ ประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยคานวณจากงบ
การเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ประจางวด 3 เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้ วพบว่ามีขนาดรายการคิดเป็ นร้ อยละ 6.42 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ซึง่ เกินกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยว
โยงกันที่เกิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทารายการนี ้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่จัดทาและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อนาเสนอต่อผู้ ถือหุ้น และ
จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว โดยบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท เซจแคปปิ ตอล จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์อนั เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อผู้ถือหุ้น
แม้ ธุรกรรมการจาหน่ายสินทรัพย์ ในครัง้ นีจ้ ะเข้ าข่ ายรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ากว่าร้ อยละ 15 ซึ่งอยู่ในอานาจ
อนุมัติของคณะกรรมการบริ ษัทฯ แต่เนื่องจากการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ เข้ าข่ายเป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งบริ ษัทมีหน้ าที่จัดทา
สารสนเทศเกี่ยวกับการทารายการเกี่ยวโยง พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ขออนุมตั ิตามเกณฑ์การทารายการเกี่ยวโยงกันอยู่แล้ ว ดังนัน้ บริ ษัทจึงเห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิราย การ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และเปิ ดเผยข้ อมูลเช่นเดี ยวกับการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่มีนยั สาคัญ พร้ อมกับการพิจารณาอนุมตั ิรายการเกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ด้ วย
ทัง้ นี ้ ในการพิจารณาการเข้ าทารายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสาคัญ หรื อการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันใน
อนาคต บริษัทจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง โดยหากจะมีการดาเนินการประการใดเพิ่มเติม บริษัทจะพิจารณา
ตามความเหมาะสมในแต่ละครัง้ ไป
นอกจากนี ้ เพื่อให้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ ให้ ความเห็นต่อการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน ให้ ท่านผู้ถือ
หุ้นทราบ ขอเรียนเชิญ นายศิต ตันศิริ ตัวแทนจากบริษัท เซจ แคปปิ ตอล จากัด นาเสนอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สรุปดังนี ้
ในการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี ้ ซึง่ ได้ แก่
1. หุ้นสามัญทังหมดของ
้
V33 ที่ถือครองโดย VB
2. ที่ดินจังหวัดอ่างทอง
3. ที่ดินจังหวัดสระบุรี และ
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4. หุ้นสามัญทังหมดของ
้
UBD ที่ถือครองโดย VB
มีข้อดีข้อด้ อยของการเข้ าทารายการ ข้ อดีและข้ อด้ อยของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และความเสี่ยงของการเข้ าทา
รายการและไม่เข้ าทารายการ โดยสรุป ดังนี ้
1. ข้ อดีและข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการ
ข้ อดีของการเข้ าทารายการ
• เป็ นการปรับโครงสร้ างทรัพย์สินในบริษัทให้ เหมาะสมตามนโยบายการดาเนินธุรกิจ
• เป็ นการจาหน่ายสินทรัพย์ที่มีศกั ยภาพต่าในการพัฒนาในธุรกิจการแพทย์
• บริษัทฯ สามารถนาเงินที่มิต้องนาไปใช้ ชาระตัว๋ สัญญาใช้ เงินนาไปลงทุนในธุรกิจการแพทย์ หรือนาไปชาระหนี ้ หรือ
ทาการลงทุนอื่นที่ได้ รับผลตอบแทนที่ดีกว่า
• ราคาจาหน่ายสินทรัพย์แต่ละรายการในการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
ข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการ -ไม่มีข้ อดีของการเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน สามารถจาหน่ายสินทรัพย์แต่ละรายการได้ สงู กว่าราคายุติธรรม สินทรัพย์
บางรายการมีมูลค่าการทารายการสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมจากการประเมินอย่างมีนัยสาคัญ โดยเมื่อรวมสินทรัพย์ทกุ รายการ จะมีมูลค่าการทา
รายการรวมสูงกว่ามูลค่าจากวิธีการประเมินรวมทัง้ สิ ้น 96.90 ล้ านบาทหรื อสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมจากการประเมินคิดเป็ นร้ อยละ 22.34 ของ
มูลค่าการทารายการ ซึง่ หากบริษัทฯ ทาการจาหน่ายสินทรัพย์ดงั กล่าวกับบุคคลภายนอก อาจจะมีโอกาสที่จะจาหน่ายสินทรัพย์ดงั กล่าวได้ ใน
ราคาต่ากว่าราคาที่จาหน่ายให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้
ข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีภาระค่าใช้ จ่ายและระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการเปิ ดเผยข้ อมูลและ
ปฏิบตั ิตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยง
2. ความเสี่ยงของการเข้ าทารายการและไม่ เข้ าทารายการ
ความเสี่ยงของการเข้ าทารายการ -ไม่มีความเสี่ยงของการไม่เข้ าทารายการ การจาหน่ายสินทรัพย์อาจเกิดความล่าช้ าและเสียโอกาสในการนาเงินที่ได้ รับไปทาการ
ลงทุนหรือชาระหนี ้ และอาจจะไม่สามารถจาหน่ายสินทรัพย์ได้ ในราคาสูงเท่ากับราคาตามเงื่อนใขการซื ้อคืนที่ดิน
3. การประเมินมูลค่ าหุ้นและสินทรัพย์
(1) การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญทังหมดของ
้
V33

* หมายเหตุ: /1 มูลค่าจากการประเมินตามวิธี มูลค่าตามบัญชีและวิ ธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชีข องหุ้นสามัญของ V33 คานวณ
จากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ V33 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 หักด้ วยเงินปั นผลจ่าย ตามมติคณะกรรมการบริษัท
ของ V33 ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2563 ซึง่ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกาไรสะสม ณ
วัน ที่ 31 พฤษภาคม 2563 จ านวนทัง้ สิ น้ 11,812,500 บาท ซึ่ง V33 ได้ ท าการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลแล้ ว เมื่ อ วัน ที่ 15
มิถนุ ายน 2563
/2
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระไม่ เ ลือ กใช้ วิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิ น สด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่ อ งจาก
ปัจจุบนั V33 มิได้ มีการดาเนินการเพื่อให้ ก่อเกิดรายได้ เชิงพาณิชย์
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/3

ที่ ป รึ กษาทางการเงิน อิส ระไม่เลือกใช้ วิ ธี เปรี ยบเที ยบกับบริ ษัท ในอุต สาหกรรมเดี ยวกัน ( Market Comparable
Approach) ในการประเมิน มูลค่ าหุ้น สามัญ ของ V33 เนื่ องมาจากปั จจุบัน V33 ถือครองสิน ทรัพย์ ห ลักเพียง 1
รายการ คือ ที่ดินจังหวัด เชียงใหม่ และมิได้ มีการดาเนินการเพื่อให้ ก่อเกิดรายได้ เชิงพาณิชย์แต่อย่างใด ซึ่ง V33 มี
ลักษณะการประกอบธุรกิจที่แตกต่างจากบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่สามารถหาบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการดาเนินธุรกิจในลักษณะใกล้ เคียงกันมาใช้ ในการเปรียบเทียบกันได้

(2) การประเมินมูลค่าที่ดินจังหวัดอ่างทอง

*หมายเหตุ: /1 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้ วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากปัจจุบนั
ที่ดินจังหวัดอ่างทองมิได้ ถกู ใช้ ในการดาเนินการเพื่อให้ ก่อเกิดรายได้ เชิงพาณิชย์
/2
ที่ ป รึ กษาทางการเงิน อิส ระไม่เลือกใช้ วิ ธี เปรี ยบเที ยบกับบริ ษัท ในอุต สาหกรรมเดี ยวกัน ( Market Comparable
Approach) ในการประเมินมูลค่าที่ดินจังหวัดอ่างทอง เนื่องจากเป็ นการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ดินที่มิได้ ถกู ใช้ ใน
การดาเนินการเพื่อให้ ก่อเกิดรายได้ เชิงพาณิชย์
(3) การประเมินมูลค่าที่ดินจังหวัดสระบุรี

*หมายเหตุ: /1 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้ วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากปัจจุบนั
ที่ดินจังหวัดสระบุรีมิได้ ถกู ใช้ ในการดาเนินการเพื่อให้ ก่อเกิดรายได้ เชิงพาณิชย์
/2
ที่ ป รึ กษาทางการเงิน อิส ระไม่เลือกใช้ วิ ธี เปรี ยบเที ยบกับ บริ ษัท ในอุต สาหกรรมเดี ยวกัน ( Market Comparable
Approach) ในการประเมินมูลค่าที่ดินจังหวัดสระบุรี เนื่องจากเป็ นการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ดินที่มิได้ ถูกใช้ ใน
การดาเนินการเพื่อให้ ก่อเกิดรายได้ เชิงพาณิชย์
(4) การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญทังหมดของ
้
UBD
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*หมายเหตุ: /1 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้ วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากปัจจุบนั
UBD มิได้ ถกู ใช้ ในการดาเนินการเพื่อให้ ก่อเกิดรายได้ เชิงพาณิชย์
/2
ที่ ป รึ กษาทางการเงิน อิส ระไม่เลือกใช้ วิ ธี เปรี ยบเที ยบกับ บริ ษัท ในอุต สาหกรรมเดี ยวกัน (Market Comparable
Approach) ในการประเมินมูลค่า หุ้นสามัญของ UBD เนื่ องมาจากปั จจุบัน UBD ถือครองสิน ทรั พย์หลักเพี ยง1
รายการ คือ ที่ดินจังหวัดอุดรธานี และมิได้ มีการดาเนินการเพื่อให้ ก่อเกิดรายได้ เชิงพาณิชย์แต่อย่างใด ซึ่ง UBD มี
ลักษณะการประกอบธุรกิจที่แตกต่างจากบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่สามารถหาบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการดาเนินธุรกิจในลักษณะใกล้ เคียงกันมาใช้ ในการเปรียบเทียบกันได้
4. ความสมเหตุสมผลของการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้ แก่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
(1) วิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
- ไม่สะท้ อนถึงมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์และหนี ้สิน
- ไม่ได้ คานึงถึงความสามารถในการทากาไรและผลการดาเนินงานในอนาคต
(2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
- ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีให้ สะท้ อนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สิน
- คานึงถึงมูลค่าจากการใช้ ประโยชน์สงู สุดของทรัพย์สินของบริษัท
(3) วิธีคิดลดกระแสเงินสด
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้ วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากปัจจุบนั
ที่ดินและบริษัทมิได้ ถกู ใช้ ในการดาเนินการเพื่อให้ ก่อเกิดรายได้ เชิงพาณิชย์
(4) วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) ไม่ได้ นาวิธีเปรียบเทียบกับบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกันมาใช้ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี ้
- ไม่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือที่ดาเนินธุรกิจลักษณะเดียวกันที่สามารถ
ใช้ ในการเปรียบเทียบกับธุรกิจได้
- เป็ นการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ดินที่มิได้ ถกู ใช้ ในการดาเนินการเพื่อให้ ก่อเกิดรายได้ เชิงพาณิชย์
การเปรียบเทียบมูลค่ าประเมินกับมูลค่ าการทารายการ

ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
เงื่อนไขว่าด้ วยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปล่าให้ แก่นางสาวสาธิตา (“เงื่อนไขการขายคืนที่ดินเปล่า”) เป็ นเงื่อนไขส่วนหนึ่งที่ระบุใน
สัญญาซื ้อขายหุ้น สาหรับหุ้นของ VB ระหว่างนางสาวสาธิตา (ผู้ขายในขณะนัน้ ) และบริ ษัท (ผู้ซื ้อในขณะนัน้ ) ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 มี
สาระสาคัญ ดังนี ้
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1. ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่บริ ษัททาการซือ้ หุ้น VB มาจากนางสาวสาธิตา (นับแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559) หาก
บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยไม่ประสงค์จะพัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่าแปลงใดแปลงหนึ่งหรื อทังหมด
้
บริษัทมีสิทธิที่จะดาเนินการให้ บริษั ทฯ
และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ขายที่ดินแปลงดังกล่าวคืนให้ แก่นางสาวสาธิตา โดยบริ ษัทฯ จะต้ องแจ้ งให้ นางสาวสาธิตา ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดที่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่วมกัน
2. นางสาวสาธิตาจะซื ้อคืนที่ดินเปล่าในราคาต้ นทุนที่บริษัท ได้ มาซึ่งที่ดินเปล่าแปลงนัน้ บวกด้ วยต้ นทุนในการถือครองที่ดิน
เปล่าแปลงนัน้ (Carrying Cost) ในอัตราร้ อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดระยะเวลานับแต่วนั ที่ซือ้ ขายหุ้นของ VB จนถึงวันที่มีการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวให้ กบั นางสาวสาธิตา อย่างสมบูรณ์
3. เงือ่ นไขการชาระ เป็ นดังนี ้
- เมื่อบริ ษัทฯ ได้ ใช้ สิทธิเรี ยกให้ นางสาวสาธิตา ซื ้อคืนที่ดินแปลงใดข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัท ฯ จะทาการชาระคืนหนี ้ตามตัว๋
สัญญาใช้ เงินฉบับที่เกี่ยวข้ องพร้ อมดอกเบีย้ ให้ แก่ผ้ ขู าย ภายในวันเดียวกับวันที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวให้ แก่
นางสาวสาธิตา เพื่อให้ นางสาวสาธิตานาเงินจานวนดังกล่าวมาชาระค่าที่ดินแปลงดังกล่าวจากบริษัทย่อยของบริษัท ฯ
- นางสาวสาธิตา ตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้ องทังหมด
้
และภาระของบริษัทที่เกิดขึ ้นจากการขายคืนที่ดินแปลงดังกล่าว (ถ้ ามี) แต่เพียงผู้เดียว
- นางสาวสาธิตา จะทาการชาระราคาซื ้อขายให้ แก่ VB ทังจ
้ านวนในคราวเดียวภายในวันเดียวกับวันที่มีการโอน และ/
หรือ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื ้อขายให้ กบั นางสาวสาธิตา ด้ วยวิธีการสลักหลังและส่งมอบตัว๋ สัญญาใช้ เงินจานวนทังสิ
้ ้น 4 ฉบับ
ที่บ ริ ษัทฯ ได้ เคยออกให้ แ ก่น างสาวสาธิ ตาภายใต้ สัญญาซือ้ ขายหุ้น VB ส าหรั บ ที่ ดิ น แต่ ละแปลง มูล ค่ า ตามตั๋ว สัญ ญาใช้ เงิน รวมทัง้ สิ ้น
390,068,100 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 1.75 ต่อปี พร้ อมทังช
้ าระเงินสดคงเหลือของ V33 จานวนทังสิ
้ ้น 16,474,826.40 บาท ให้ แก่
VB
4. เมื่อนางสาวสาธิตาได้ ซื ้อที่ดินแปลงใดคืนไปจากบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ แล้ ว นางสาวสาธิตา มีสิทธิที่จะทาประโยชน์บน
ที่ดินเปล่าแปลงดังกล่าวได้ เท่าทีไ่ ม่เป็ นการขัดต่อข้ อตกลงและหน้ าที่ของนางสาวสาธิตา โดยตลอดระยะเวลาที่นางสาวสาธิตา เป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริ ษัทฯ นางสาวสาธิตา จะไม่ประกอบธุรกิจ หรื อกระทาการใดๆ (ซึ่งรวมถึงลงทุนในสัดส่วนเกินกว่าร้ อยละ 10 ของทุนทัง้ หมดของ
กิจการใดๆ) อันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือก่อให้ เกิด ผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ที่ดี
ที่สดุ ของกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อม
5. ความเหมาะสมของการเข้ าทารายการและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการดังกล่าว
- เป็ นการเข้ าทารายการเป็ นไปตามเงื่อนไขว่าด้ วยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปล่าให้ แก่นางสาวสาธิตา ซึ่งเป็ นเงื่อนไข
ส่วนหนึ่งที่ระบุในสัญญาซื ้อขายหุ้น สาหรับหุ้นของ VB โดยมีการระบุวิธีการคานวณราคา และเงื่อนไขการชาระที่ชดั เจน
- โดยเสมือนเป็ นการหักกลบลบหนี ้ระหว่างมูลค่าที่ดินที่ทาการขายคืนให้ แก่นางสาวสาธิตา รวมต้ นทุนในการถือครอง
กับตัว๋ สัญญาใช้ เงินสาหรับที่ดินที่ละแปลงซึง่ บริษัทฯ ออกให้ แก่นางสาวสาธิตารวมดอกเบี ้ยของตัว๋ สัญญาใช้ เงินดังกล่าว
- รวมถึงมีการระบุเงื่อนไขเพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่า งนางสาวสาธิตา กับบริ ษัท ฯ ที่อาจจะ
เกิดขึ ้นในอนาคต
- อีกทังยั
้ งมีการระบุว่าหากการใช้ สิทธิในการขายคืนที่ดิน เมื่อคานวณขนาดรายการแล้ ว จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่
ประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่านัน้ ซึง่ เป็ นเงื่อนไขที่เหมาะสมสาหรับบริษัทซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ในการจาหน่ า ยหุ้นสามัญ ของ V33 และ UBD แทนการขายคื นที่ ดิ นจังหวัด เชียงใหม่ และที ดิ น จังหวัดอุดรธานี
ตามลาดับ ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้ วว่า วิธีดงั กล่าวมิได้ ส่งผลเสียกับบริษัท เนื่องจากปั จจุบนั V33 และ UBD มิได้ มีการประกอบ
กิจการเชิงพาณิชย์ใด อีกทัง้ ยังมีการปรับราคาหุ้นสามัญของ V33 โดยให้ ชาระค่าหุ้นสามัญของ V33 เพิ่มเติมตามเงินสดคงเหลือของ V33
เพื่อให้ การขายหุ้นสามัญของ V33 ใกล้ เคียงกับการขายหุ้นของบริษัทที่มีสินทรัพย์หลักคือที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เท่านัน้
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ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเงื่อนไขในการทารายการมีความเหมาะสม
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้ บริษัททารายการดังกล่ าว
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่
นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย 6 ท่าน คิดเป็ นจานวนหุ้นทังหมดเท่
้
าใด
เลขานุการบริ ษัท ได้ ตอบข้ อสอบถามว่า จานวนหุ้นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทัง้ 6 ท่าน รวมกันประมาณ 80% ตามรายละเอียดใน
สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5 หน้ าที่ 55 ของหนังสือเชิญประชุมฯ
นายศั ก ดิ์ ชั ย สกุ ล ศรี ม นตรี ผู้ ถื อ หุ้ น สอบถามว่ า เงื่ อ นไขของการจ าหน่ า ยคื น ที่ ดิ น แก่ น างสาวสาธิ ต า เมื่ อ ครบก าหนด
ระยะเวลา 3 ปี หากไม่ทาการจาหน่ายคืนแก่เจ้ าของเดิมสามารถจาหน่ายให้ กับเจ้ าของรายใหม่ได้ หรื อไม่ และเหตุใดนางสาวสาธิตา ซึ่งเป็ น
เจ้ าของที่ดินเดิมต้ องรีบซื ้อคืนที่ดินดังกล่าว
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานที่ประชุม ได้ ตอบข้ อสอบถามว่า เงื่อนไขของการจาหน่ายทรัพย์สินข้ างต้ น ถือเป็ นการใช้
สิทธิของบริษัท ภายใต้ สญ
ั ญาการซื ้อขายหุ้นของ VB ระหว่างคุณสาธิตาและบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 8 กันยายน 2559 ซึง่ ทางบริษัทฯ ได้ พิจารณา
ถึงโอกาสทางธุรกิจของที่ดินทัง้ 5 แปลงแล้ ว และการซื ้อขายในปี 2559 เป็ นการซื ้อโดยออกเป็ นตัว๋ สัญญาใช้ เงิน และมีอตั ราดอกเบี ้ยต่า ตาม
ข้ อกาหนดของสัญญาซื ้อขายหุ้น VB นัน้ หากบริ ษัทฯ สามารถที่จะนาที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาเพื่อสร้ างโอกาสทางธุรกิจ ก็ไม่มีความจาเป็ นที่
ต้ องจะจาหน่ายคืนซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว หรื อหากจะจาหน่ายคืนแก่นางสาวสาธิตาก็สามารถทาได้ และเมื่อระยะเวลา 3 ปี ได้ ครบกาหนดลง
ทางบริ ษัทฯ ก็ได้ ร่วมกันพิจารณาปั จจัยทางธุรกิจ พบว่า ที่ดิน จังหวัดระยองเป็ นที่ดินที่ มีโอกาสสร้ างธุรกิจที่ดี และราคาประเมินสูงกว่าราคา
ต้ นทุน จึงได้ พิจารณารักษาที่ดินแปลงดังกล่าวไว้ เพื่อใช้ ในการพัฒนาธุรกิจต่อไป
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่ดินจานวน 1 แปลง ที่ตงอยู
ั ้ ่จงั หวัดเชียงใหม่ อยู่อาเภอใด เนื่องจากหากจาหน่าย
ออกซึง่ ที่ดินแปลงดังกล่าวและการคมนาคมในอนาคตดีขึ ้น จะเสียโอกาสทางธุรกิจหรือไม่
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานที่ประชุม ได้ ตอบข้ อสอบถามว่า ในการประเมินศักยภาพของทรัพย์สินที่ จะจาหน่ า ย
ได้ พิจารณาปั จจัย ที่เกี่ยวของอย่างถี่ถ้วนและเหมาะสมแล้ ว และการพิจารณาราคาที่ ดินที่จะจาหน่ายคืนแก่นางสาวสาธิตา พบว่า ราคา
ประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ อยู่ที่ 120,000,000.00 บาท แต่ราคาที่ดินจะจาหน่ายคืนแก่นางสาวสาธิตา อยู่ที่ 160,480,945.04 บาท และ
ก่อนหน้ านีไ้ ด้ มีการประกาศขายที่ดิน ทัง้ 4 แปลงแล้ ว พบว่า ไม่มีผ้ ูใดสนใจอย่างจริ งจังและเสนอราคาที่เหมาะสม จึงได้ พิจารณาแล้ วว่ า
หากจาหน่ายออกซึง่ ทรัพย์สินที่มีและนาเงินมาลงทุนในส่วนธุรกิจที่บริษัทจะดาเนินการต่อจะเกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ มากกว่า
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ ตอบข้ อสอบถามเพิ่มเติมว่า บริ ษัทฯ ได้ เปลี่ยนเป้าหมายในการ
ดาเนินการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ เช่า (Property Development) มาเป็ นการดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ (Healthcare) โดยมีแผนที่จะ
หยุดการขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สาหรับโครงการใหม่ๆ และเร่งขยายธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ และเมื่อครบระยะเวลา 3 ปี ตามข้ อตกลง
ในสัญญาซื ้อขายหุ้นของ VB พบว่า ที่ดินจานวน 1 แปลง ตังอยู
้ ่จังหวัดเชียงใหม่ ติดผังเมืองและมีข้อจากัดที่ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้ าง
โรงพยาบาลได้ ทางบริษัทฯ จึงได้ พิจารณาจาหน่ายที่ดินแปลงดังกล่าวคืนแก่นางสาวสาธิตา โดยได้ รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ (Independent Financial Advisor) เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
นายศิ ริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่ า ด้ ว ยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิ ด-19 ในปั จจุบัน
จะเห็นได้ ว่า ผู้ดาเนินการธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ มีการขายออกซึง่ ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พกั และโรงแรมเป็ นจานวนมาก ซึ่ งถือ
ว่าบริ ษัทฯ ได้ ตดั สินใจถูกต้ องแล้ วที่จะจาหน่ายคืนที่ดินแก่นางสาวสาธิตา ด้ วยราคาที่บริ ษัทฯ ได้ นาเสนอข้ างต้ น และด้ วยภาวะเศรษฐกิจ ที่
วิกฤตในปัจจุบนั การขายออกซึง่ ที่ดินเปล่ามีโอกาสน้ อยมากที่จะขายได้ ในราคา 160,480,945.04 บาท
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การย้ ายธุรกิจจากการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ให้ เช่า มาเป็ นธุรกิจเกี่ยวกับ
สุขภาพของบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการมาตัง้ แต่ปี 2560 เหตุใดจึงไม่มีนโยบายขายคืนที่ดินในปี ดังกล่าว และอัตราดอกเบีย้ ร้ อยละ 1.75 ต่อปี
คิดเป็ นจานวนหุ้นเท่าใด
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ ประธานที่ประชุม ได้ ตอบข้ อสอบถามว่า ทรัพย์สินของบริษัทที่เป็ นที่ดินจานวน 5 แปลง คือที่ดินที่มี
เงื่อนไขในปี 2559 ซึ่งปี ดงั กล่าว บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ริเริ่ มดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพอย่างจริ งจัง และด้ วยสถานการณ์ของธุรกิจในช่วง 2-3 ปี
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ที่ผ่า นมา ธุรกิจ พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ มีส ภาพการแข่ งขัน ทางธุ รกิจ ที่ ไม่ค้ ุมค่ า ต่ อการลงทุน จึงได้ พิจารณาหยุด การขยายธุ รกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์สาหรับโครงการใหม่ๆ และจาหน่ายออกซึง่ ทรัพย์สินที่บริษัทฯ ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ เพื่อนามาชาระเงินกู้ของบริษัท ฯ และลงทุนใน
ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพที่บริ ษัท ฯ จะดาเนินการ อีกทัง้ มีผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ ให้ การสนับสนุนการเปลี่ยนย้ ายหมวดธุรกิจสู่ธุรกิจเกี่ยวกับ
สุขภาพโดยใช้ ศกั ยภาพของกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ รวมทัง้ ในการประเมินการซื ้อขายมีราคาการซือ้ ขายอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
และเกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ ตอบข้ อสอบถามเพิ่มเติมว่า การดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
และธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ บางส่วนงานไม่สามารถใช้ ทรัพยากรรวมทัง้ บุคลากรร่วมกันได้ เช่นบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาการต่อยอดโครงการที่ดิน
แปลงที่ตงสุ
ั ้ ขุมวิทซอย 29 พบว่า ถ้ ามีการพัฒนาเป็ น คอนโดมิเนียมตามแผนงาน จะต้ องมีการจัดตังที
้ มบริ การหลังการขาย ซึ่งหากบริ ษัทฯ
ดาเนินธุรกิจควบคู่กนั ไป อาจไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี จึงได้ มีการพิจารณาย้ ายหมวดธุรกิจสู่ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ และหยุดการ
ขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์สาหรับโครงการใหม่ๆ ทัง้ นี ้ อัตราดอกเบีย้ ร้ อยละ 1.75 ต่อปี สาหรับที่ดิน 5 แปลง ได้ มีการชาระเป็ นตัว๋
สัญญาใช้ เงิน ถือเป็ นอัตราดอกเบี ้ยที่อยู่ระดับที่ยอมรับได้ และการจาหน่า ยคืนที่ดินแก่นางสาวสาธิตานี ้ จะคิดราคาจาหน่ายคืนที่ดินเทียบเท่า
กับมูลค่าตามตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่ออกให้ แก่นางสาวสาธิตา บวกกับ Carrying Cost ในอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.75 เช่นกัน และเงินสดคงเหลือใน
บริ ษัทก็จะไม่มีผลกระทบด้ วย โดยนางสาวสาธิตา จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
และภาระภาษีของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่เกิดขึ ้นจากการขายคืนที่ดินเปล่าดังกล่าว (ถ้ า มี) แต่เพียงผู้
เดียว ดังนัน้ บริษัทฯ จะไม่มีเงินจ่ายออกหรือรับเข้ าจากการจาหน่ายคืนที่ดินแก่นางสาวสาธิตา มีเพียงเงินสดคงเหลือที่คืนให้ แก่บริษัทฯ
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อทาการจาหน่ายคืนที่ดินแก่นางสาวสาธิตาแล้ ว บริษัทฯ จะได้ รับเงินเป็ น
จานวนเท่าใด
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ ตอบข้ อสอบถามว่า การจาหน่ายคืนที่ดินแก่นางสาวสาธิตา จานวน
4 แปลง คิดเป็ นเงินจานวน 417,219,010.70 บาท ซึง่ มีราคาต้ นทุนที่บริษัทฯ ซื ้อมาจากนางสาวสาธิตา เป็ นเงินจานวน 390,068,100 บาท และ
จากที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ชีแ้ จงว่า มูลค่าของการทารายการอยู่ที่ 434,182,473.49 บาท นัน้ เป็ นมูลค่าของทรัพย์สินที่คิดรวมที่ดิน
จานวน 2 แปลงที่จาหน่ายออกเป็ น หุ้น และบริ ษัทฯ มีเงินสดคงเหลืออยู่จึงได้ มีนาเงินสดมาคานวณร่ วม ดังนัน้ บริ ษัทฯ จะมีกาไรจากการ
จาหน่ายที่ดินแก่นางสาวสาธิตา ในราคาขายคืนหักลบกับราคาต้ นทุนที่ที่บริษัทฯ ซื ้อมา
นายธีระวรรธน์ ธรรมศรี สวัสดิ์ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวเห็นด้ วยกับการย้ ายหมวดธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่การดาเนินการธุรกิจเกี่ยวกับ
สุขภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปี ตามเงื่อนไขของสัญญาซื ้อขายหุ้นของ VB นัน้ บริ ษัทฯ น่าจะได้ พิจารณาไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้ ว จนถึงช่วง
sell back cost จะเห็นได้ ว่า การจาหน่ายที่ดินแก่นางสาวสาธิตาในปั จจุบนั เป็ นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม และราคาขายคืนอยู่ในเกณฑ์ที่
รั บ ได้ อีกทัง้ การประเมิน มูลค่ าทรั พย์สิน ดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากที่ปรึ กษาทางการเงิน อิสระแล้ ว และมีค วามคิ ดเห็น เช่นเดียวกับ
คุณศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ หนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีเสียงสนับสนุนทุกประการ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนีต้ ้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ มีส่วนได้ เสีย ได้ แก่ ดร.สาธิต วิทยากร, นางสาวสาธิตา
วิทยากร, นางสาวธนธรณ์ วิทยากร, นางสาวพัลลภา วิทยากร, Peak Development Holding Ltd. และ UBS AG HONG KONG BRANCH
ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมในวาระนี ้เพิ่มเติม จานวน 71,000 หุ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย อันได้ แก่ ดร.สาธิต วิทยากร นางสาวสาธิตา วิทยากร นางสาวธนธรณ์ วิทยากร นางสาว
พัลลภา วิทยากร Peak Development Holdings Ltd. และ UBS AG HONG KONG BRANCH อนุมตั ิการจาหน่ายทรัพย์สินของบริ ษัทย่อย
ของบริษัทฯ ให้ แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้ อยละ

เห็นด้ วย
458,667,242
100.0000

ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000

งดออกเสียง
0
0.0000

บัตรเสีย
0
0.0000
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วาระที่ 10 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 101,759,452 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
3,564,096,272 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่ จานวน 3,462,336,820 บาท โดยการตั ด หุ้นสามัญ ที่ไ ด้ จ ดทะเบียนไว้
แล้ วแต่ ยังมิได้ ออกจาหน่ ายของบริ ษัทฯ จานวน 101,759,452 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท พร้ อมทัง้ การแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริ ษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบ
อานาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ เพื่อเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ตามที่จะได้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไปในวาระที่ 11 นัน้ เนื่องด้ วยมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ได้ กาหนดว่า
บริษัทจะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนได้ ต่อเมื่อหุ้นทัง้ หมดได้ ออกจาหน่ายและได้ รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วน
แล้ ว หรือในกรณีห้ นุ ยังจาหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้ องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น โดยปัจจุบนั
บริษัทฯ มีห้ นุ สามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วแต่ยงั มิได้ จดั สรรและออกจาหน่าย จานวน 101,759,452 หุ้น ซึง่ เป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการเพิ่มทุน
แบบ General Mandate จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 บริ ษัทฯ จึงจาเป็ นต้ องลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 101,759,452
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,564,096,272 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้ จด
ทะเบียนไว้ แล้ วแต่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทฯ จานวน 101,759,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท พร้ อมทัง้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4 เป็ น
ดังนี ้
"ข้ อ4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น

3,462,336,820 บาท
3,462,336,820 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

(สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้ านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้ อยยี่สบิ บาท)
(สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้ านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้ อยยี่สบิ หุ้น)
(หนึ่งบาทถ้ วน)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

3,462,336,820 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

ไม่มี”

(สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้ านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้ อยยี่สบิ หุ้น)

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จานวนหุ้นทีบ่ ริ ษัทฯ จาหน่ายแก่ IFC คิดเป็ นจานวนหุ้นเท่าใด และมีส่วนลดเท่าใด
เลขานุการบริษัท ได้ ตอบข้ อสอบถามว่า บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญแก่ IFC เป็ นจานวน 222,249,300 หุ้น ในราคาเสนอ
ขายตลาดหุ้นละ 4.09 บาท โดยราคาตลาดคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวม 15 วันทาการย้ อนหลังติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยคณะกรรมการบริษัท คือ ระหว่างวันที่ 4
พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ซึง่ เท่ากับหุ้นละ 4.14 บาท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้ อมทังพิ
้ จารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้ อยละ

เห็นด้ วย
3,271,357,685
100.0000

ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000

งดออกเสียง
0
0.0000

บัตรเสีย
0
0.0000
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวน 346,233,682
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็ นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่
ระบุในวาระที่ 10 ข้ างต้ น) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
346,233,682 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เพื่อรองรั บการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ แก่ บุคคลใน
วงจากัด พร้ อมทัง้ การแก้ ไ ขเพิ่มเติ มหนั งสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ การเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริ ษัทฯ มีแผนการลงทุนและขยายกิจการ
ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป ( General Mandate)
เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับรองรับแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตได้ อย่างทันกาล และความคล่องตัวในการหา Strategic Partners
เพื่อมาเสริ มสร้ าง Synergies ให้ กับบริ ษัทฯ ในอนาคตโดยการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ในครัง้ นี ้ จะช่วยให้ บริษัทฯ
สามารถระดมทุนได้ ภายในระยะเวลาอันสัน้ และพร้ อมสาหรับการดาเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริ ษัทฯ ในอนาคต
ได้ อย่างทันกาล และยังช่วยให้ สามารถสรรหานักลงทุนที่เป็ นพันธมิตรมาร่วมลงทุนในบริ ษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริ มสร้ างโอกาสในการสร้ างรายได้
และกาไรให้ แก่บริ ษัทฯ อันจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว อีกทัง้ ยังเป็ นการรักษาระดับอัตราส่วน
หนี ้สินต่อทุน (Debt-to-Equity) ของบริษัทฯ ให้ อยู่ในระดับที่ต่าอีกด้ วย โดยบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจ
ทั่ว ไป (General Mandate) โดยการเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ของบริ ษัท ฯ จานวน 346,233,682 บาท จากทุน จดทะเบียนเดิ มจานวน
3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็ นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในวาระที่ 10 ข้ างต้ น) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน
3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แ ก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
ที่ได้ ส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม พร้ อมทัง้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4 เป็ นดังนี ้
"ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

3,808,570,502 บาท

(สามพันแปดร้ อยแปดล้ านห้ าแสนเจ็ดหมื่นห้ าร้ อยสองบาท)

แบ่งออกเป็ น

3,808,570,502 หุ้น

(สามพันแปดร้ อยแปดล้ านห้ าแสนเจ็ดหมื่นห้ าร้ อยสองหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

(หนึ่งบาทถ้ วน)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

3,808,570,502 หุ้น
ไม่มี”

(สามพันแปดร้ อยแปดล้ านห้ าแสนเจ็ดหมื่นห้ าร้ อยสองหุ้น)

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
นายประพาส บุญชื่น อาสาพิทักษ์ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น กล่าวว่า ทางสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย มีจุดยืนที่จะไม่เห็นด้ วยในการอนุมตั ิ
วาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) มากนัก เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์ของการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนที่ชดั เจน
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่า เนื่องด้ วยการดาเนินการธุรกิจของบริษัทฯ ได้ มีพนั ธมิตรที่ดีเข้ ามามีส่วนร่วมในการ
ลงทุน ดังนัน้ การพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จะเพิ่มความคล่องตัวในการหา Strategic
Partners เพื่อมาเสริ มสร้ าง Synergies ให้ กับ บริ ษัท ฯ และพร้ อมส าหรั บ การดาเนิ น การตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริ ษัทฯ
ในอนาคตได้ อย่างทันกาล อีกทังหากบริ
้
ษัทฯ สามารถมี Strategic Partners ที่ดีได้ จะเป็ นโอกาสในการสร้ าง value แก่ผ้ ถู ือหุ้นและบริษัทฯ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ เนื่องด้ วยวาระที่ 11 และวาระที่ 12 ตามที่จะได้ เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาต่อไปเป็ นเรื่ อง
เกี่ยวข้ องกับ การเพิ่มทุน แบบมอบอานาจทั่ว ไป (General Mandate) และการจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่มทุน แบบมอบอานาจทั่ว ไป (General
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Mandate) เพื่อเสนอขายแก่บคุ คลในวงจากัด ซึง่ มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าว ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
โดยถือว่าวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระที่ 11 นี ้ ไม่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 12 อีกต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทัง้ หมดอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด และอนุมตั ิ
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้ อยละ

เห็นด้ วย
3,049,108,185
93.2061

ไม่เห็นด้ วย
200
0.0000

งดออกเสียง
222,249,300
6.7937

บัตรเสีย
0
0.0000

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่ เกิน
346,233,682 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทฯ แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ในวาระที่ 10 ข้ างต้ น บริ ษัทฯ ประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึง่ คิดเป็ นจานวนไม่เกินร้ อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมัติในวาระนี ้ เพื่อเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด พร้ อมทัง้
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้มีอานาจในการพิจารณาดาเนินการ หรือก่อให้ เกิดการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็ นการเสนอขายทังจ
้ านวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกัน
หรือหลายคราวก็ได้
2. กาหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้ รับการเสนอขาย วิธีการจองซื ้อและชาระเงิน
ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. เจรจา ตกลง เข้ าทา และลงนามในสัญญา และ/หรื อ เอกสารใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว รวมถึงการแก้ ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตังที
้ ่ปรึ กษา
ทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้ บริการอื่นใด (หากมีหรือจาเป็ น)
4. ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้ องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฯ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) และ
5. ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องเพื่อให้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงมอบหมายให้
บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทาการตามข้ อ 3 และข้ อ 4 ข้ างต้ น
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แ ก่บุคคลในวงจากัด โดย (ก) เสนอขายให้ แก่ผ้ ูลงทุนสถาบั น และ/หรื อ ผู้ลงทุน
เฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้ องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ (ข) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบ
มอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจากัดดังกล่าวจะต้ องเป็ นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้
ลงทุนและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึง่ ราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าร้ อยละ 10 ของราคา
ตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่ องการอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจากัด ซึ่งคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่
เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกาหนดราคาเสนอขายหุ้น
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ เนื่องด้ วยวาระที่ 11 ข้ างต้ นและวาระที่ 12 เป็ นเรื่ องเกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุนแบบมอบ
อานาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายแก่บุคคลใน
วงจากัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระดังกล่าว ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 11 และวาระที่ 12
เป็ นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระที่ 12 นี ้ ไม่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระที่ 11 ที่ได้ รับการ
อนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิกไปด้ วย
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น เพื่อ
เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ตามที่เสนอข้ างต้ น ข้ างต้ นด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้ อยละ

เห็นด้ วย
3,049,108,185
99.9999

ไม่เห็นด้ วย
200
0.0000

งดออกเสียง
222,249,300
-

บัตรเสีย
0
0.0000

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่องอื่นซึง่ นอกเหนือจากวาระที่กาหนด รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การพิจารณาขยายโรงพยาบาลเครื อข่าย จานวน 20 แห่ง จะสามารถ
ดาเนินการแล้ วเสร็จตามแผนการขยายโรงพยาบาลภายในปี ใด
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบข้ อสอบถามว่า แผนการขยายโรงพยาบาลเครื อข่ายให้ ได้ 20 แห่ง จะสามารถ
ดาเนินการได้ ภายในปี 2565 ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์และปัจจัยทางเศรษฐกิจร่วมด้ วย และแผนการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายของปี 2563
นีจ้ ะถูกชะลอไว้ เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด -19 แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริ หารจัด การ
โครงการโรงพยาบาลพริน้ ซ์ ศรีสะเกษ และโรงพยาบาลศิริเวช ลาพูน ให้ แล้ วเสร็จตามกาหนดการเดิม
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า ในการประชุมฯ ครัง้ นี ้ เกิดความประทับใจเนื่องจากทางบริ ษัทฯ
ได้ เล็งเห็นความสาคัญของสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมฯ โดยได้ มอบ Face Shield ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันการแพร่ของโควิด -19
ทังนี
้ ้ ขอเสนอแนะให้ ผ้ ถู ือหุ้นท่านอื่น ลองไปใช้ บริ การของโรงพยาบาลในเครื อข่าย สืบเนื่องจากประสบการณ์ของตนและครอบครัวที่ได้ ไปใช้
บริ การที่โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ ที่เป็ น Hub ของโรงพยาบาลในเครื อ พบว่า ได้ รับการบริ การที่ดีทงั ้ จากทีมแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์ เกิ ด เป็ นความประทับใจ และเห็ น ด้ วยอย่า งยิ่งที่ บริ ษัทฯ จะขยายโรงพยาบาลไปยังพืน้ ที่ ต่า งจังหวัด ทาให้ ผ้ ูคนเข้ าถึงบริ การทาง
การแพทย์ได้ ทวั่ ถึง บนความทันสมัยของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดี
ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม หรื อ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าขณะนีว้ าระต่างๆ ได้ รับ
การพิจารณาจากที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นเสร็ จสิน้ แล้ วเพื่อเป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และระเบียบ บริ ษัท ฯ บริ ษัท ฯ จะ
ดาเนินการแจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ภายหลังเสร็จสิ ้นการประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทาการ
ถัดไปและบริ ษัทฯ จะจัดทารายงานการประชุมให้ แล้ วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ.2535 รวมทังน
้ าส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทที่ www.principalcapital.co.th อันจะทา
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้ องได้
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ประธานฯ ได้ ก ล่ า วในนามของคณะกรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษั ท พริ น้ ซิ เ พิ ล แคปิ ต อล จ ากัด (มหาชน)
ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้ องทุกท่าน ที่เข้ าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้ ขณะนีก้ าร ประชุมได้
ดาเนินการครบถ้ วนทุกวาระแล้ ว จึงขอปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ปิ ดประชุมเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ

-ญาณศักดิ์ มโนมัยพิ บูลย์(นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์)

รองประธานกรรมการ และ ประธานทีป่ ระชุม

ลงชื่อ

-ฤติมา จิ ระสุรเดช(นางสาวฤติมา จิระสุรเดช)

เลขานุการบริษัท และ ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
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