ที 030/2560
วันที 24 พฤศจิกายน 2560
เรื อง

ขอแจ้ งมติทประชุ
ี มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีบริษัท พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้จดั ให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560
ในวันศุกร์ ที 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน 5 อาคารเชียร์ (Cheer Tower) ซัมเมอร์เซ็ท เอก
มัย แบงค็อก (Somerset Ekamai Bangkok) เลขที 22/1 เอกมัย ซอย 2 ถนนสุ ขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒ นา
กรุ งเทพมหานคร 10110 บริ ษัทฯ ขอแจ้ งมติทีประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560 ต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
ดังต่อไปนี
1.

มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึงประชุมเมือวันที 25 เมษายน 2560
ผลการลงคะแนน

2.

เห็นด้ วย

3,052,506,238 เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง

คิดเป็ น

0.00 %

งดออกเสียง

0 เสียง

คิดเป็ น

0.00 %

บัตรเสีย

0 เสียง

คิดเป็ น

0.00 %

มีมติอนุมตั ิการเข้ าซือกิจการของกลุ่มบริ ษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากัด (“AMA”) โดยการซือหุ้นใน AMA จํานวน
ทังสิน 268,374,998 หุ้น ซึงคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้ วทังหมด
ของ AMA จากผู้ถือเดิม อันได้ แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร (“คุณสาธิตา”) แวนเทจ พ้ อยท์ แมเนจเม้ นท์ ลิมิเต็ด
(“แวนเทจ พ้ อยท์”) และนายศิริชยั โตวิริยะเวช (“คุณศิริชยั ”) ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับบริ ษัทฯ ในราคาหุ้นละ
ประมาณ 7.4523 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท ซึงจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึง บริษัท
ย่อยที AMA ถือหุ้นทางตรงหรื อทางอ้อมจํานวน 6 บริษัท อันประกอบด้ วย (1) บริษัท พิษณุเวช จํากัด (2) บริษัท
โรงพยาบาลปากนําโพ จํากัด (3) บริษัท สหแพทย์พิจิตร จํากัด (4) บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จํากัด (5)
บริ ษัท พิษณุเวชพัฒ นา จํากัด และ (6) บริ ษัท พี. เอ็น.พี ฮอส ปิ ทอล จํ ากัด (รวมเรี ยกบริ ษั ทตาม (1) – (6) ว่า
“บริษัทย่ อยฯ” และกิจการของบริษัทย่อยฯ ทังหมดด้ วย โดยบริ ษัทฯ จะชําระค่าหุ้นข้ างต้ นให้ แก่คุณสาธิตา แวน
เทจ พ้ อยท์ และ คุณศิริชยั ด้ วยเงินสด โดยจะชําระจํานวนกึงหนึงในวันทีซือขายหุ้น และจะชําระในส่วนทีเหลื ออีก
กึงหนึงภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที ทําสัญญาซือขายหุ้น ทังนี หากบริษัทฯ ชําระราคาซือขายหุ้น
ในส่วนทีเหลือดังกล่าวให้ แก่คุณสาธิตา แวนเทจ พ้ อยท์ หรื อ คุณศิริชัย ภายหลังวันทีสินสุดระยะเวลาครบ 6 เดือน
นับแต่วนั ทีทําสัญญาซือขายหุ้น บริ ษัทฯ จะต้ องชําระดอกเบียเป็ นรายเดือนให้ แก่คุณสาธิตา แวนเทจ พ้ อยท์ และ/
หรื อ คุณศิริชัย สําหรับราคาซือขายในส่วนทีผู้ซือยังไม่ได้ ชําระในอัตราเท่ากับดอกเบียเงินกู้ของธนาคารกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน) ประเภท MLR ลบ 2 เปอร์ เซ็นต์ (MLR-2%) ณ วันทีถัดจากวันสินสุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแต่
วันทีทําสัญญาซือขายหุ้น (“วันเริมต้ นดอกเบีย”) โดยเริ มคํานวณตังแต่วนั เริมต้ นดอกเบีย จนถึงวันทีบริ ษัทฯ ชําระ
ราคาซือขายครบถ้ วน (โดยไม่มีการคิดดอกเบียทบต้ น)
1

ผลการลงคะแนน

3.

เห็นด้ วย

107,495,124 เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง

คิดเป็ น

0.00 %

งดออกเสียง

0 เสียง

คิดเป็ น

0.00 %

บัตรเสีย

0 เสียง

คิดเป็ น

0.00 %

มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารแก้ ไขเพิ มเติ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องบริ ษั ท ฯ และแก้ ไขเพิ มเติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 3 (วัตถุประสงค์) เพือรองรับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของบริ ษัทฯ โดยให้ เพิมวัตถุประสงค์ข้อ 39
ดังนี
“ข้ อ 39 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับตรวจและรักษาคนไข้ และผู้ป่วยเจ็บ และรับทําการ
ฝึ กสอนและอบรมทางด้ านวิชาการเกียวกับการแพทย์ การอนามัย”
พร้ อมทังแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 3 (วัตถุประสงค์) เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมเติมวัตถุประสงค์
ข้ างต้ น โดยมีข้อความทีได้ แก้ ไขแล้ วเป็ นดังนี
“ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจาํ นวน 39 ข้ อ”
โดยให้ บุคคลทีคณะกรรมการของบริ ษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไ ขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒ นา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคําหรื อดําเนินการใด ๆ เพือให้ เป็ นไปตามคําสังของ
นายทะเบียนทุกประการ
ผลการลงคะแนน

4.

เห็นด้ วย

3,053,210,467 เสียง คิดเป็ น

100.00 %

ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง คิดเป็ น

0.00 %

งดออกเสียง

0 เสียง คิดเป็น

0.00 %

บัตรเสีย

0 เสียง คิดเป็ น

0.00 %

พิจารณาวาระอืน ๆ
- ไม่มี จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงลายมือชือ
(นางสาวชยาภรณ์ เลือนนภาวรรณ)
เลขานุการบริ ษัท
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