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ที 030/2560 

 

วันที 24 พฤศจกิายน 2560 

 

เรือง ขอแจ้งมติทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครังที 1/2560 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ตามทีบริษัท พรินซเิพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560

ในวนัศกุร์ที 24 พฤศจิกายน  2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิธอเรียม ชนั 5 อาคารเชียร์ (Cheer Tower) ซมัเมอร์เซ็ท     เอก

มัย แบงค็อก (Somerset Ekamai Bangkok) เลขที 22/1 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110 บริษัทฯ ขอแจ้งมติทีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครังที 1/2560 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ดงัตอ่ไปนี 

1. มมีติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซงึประชมุเมือวนัที 25 เมษายน 2560 

ผลการลงคะแนน เหน็ด้วย 3,052,506,238 เสียง คดิเป็น 100.00 % 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คดิเป็น 0.00 % 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น 0.00 % 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็น 0.00 % 

 

2. มมีติอนมุตัิการเข้าซอืกิจการของกลุ่มบริษัท อลิอนัซ ์เมดิคอล เอเชีย จํากดั (“AMA”) โดยการซอืหุ้นใน AMA จาํนวน

ทงัสิน 268,374,998 หุ้น ซงึคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้วทังหมด

ของ AMA จากผู้ ถือเดิม อนัได้แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร (“คุณสาธิตา”) แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด 

(“แวนเทจ พ้อยท์”) และนายศิริชยั โตวริิยะเวช (“คุณศริิชยั”) ซงึเป็นบุคคลทีเกียวโยงกนักบับริษัทฯ ในราคาหุ้นละ

ประมาณ 7.4523 บาท คิดเป็นมลูคา่รวมทงัสินไมเ่กิน 2,000,000,000 บาท ซงึจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้มาซงึ     บริษัท

ยอ่ยที AMA ถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมจํานวน 6 บริษัท อนัประกอบด้วย (1) บริษัท พษิณุเวช จํากดั        (2) บริษัท 

โรงพยาบาลปากนําโพ จํากดั (3) บริษัท สหแพทย์พิจิตร จํากดั (4) บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอตุรดิตถ์ จํากดั (5) 

บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด  และ (6) บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล จํากัด (รวมเรียกบริษัทตาม (1) – (6) ว่า 

“บริษัทย่อยฯ” และกิจการของบริษัทย่อยฯ ทงัหมดด้วย โดยบริษัทฯ จะชําระค่าหุ้นข้างต้นให้แก่คุณสาธิตา  แวน

เทจ พ้อยท์ และ คุณศิริชยั ด้วยเงินสด โดยจะชําระจํานวนกงึหนึงในวันทีซือขายหุ้น และจะชําระในส่วนทีเหลืออีก

กงึหนึงภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนบัจากวันทีทําสญัญาซือขายหุ้น ทงันี หากบริษัทฯ ชําระราคาซือขายหุ้น

ในส่วนทีเหลือดงักล่าวให้แก่คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ หรือ คณุศิริชัย ภายหลงัวนัทีสินสดุระยะเวลาครบ 6 เดือน

นบัแต่วนัทีทําสญัญาซือขายหุ้ น บริษัทฯ จะต้องชําระดอกเบียเป็นรายเดือนให้แก่คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และ/

หรือ คุณศิริชัย สําหรับราคาซือขายในส่วนทีผู้ ซือยังไม่ได้ชําระในอตัราเท่ากบัดอกเบียเงินกู้ของธนาคารกรุงเทพ 

จํากดั (มหาชน) ประเภท MLR ลบ 2 เปอร์เซ็นต์ (MLR-2%) ณ วนัทีถดัจากวนัสินสดุระยะเวลาครบ 6 เดือนนบัแต่

วนัทีทําสญัญาซือขายหุ้น (“วันเริมต้นดอกเบีย”) โดยเริมคํานวณตงัแต่วนัเริมต้นดอกเบีย จนถงึวนัทีบริษัทฯ ชําระ

ราคาซือขายครบถ้วน (โดยไม่มีการคิดดอกเบียทบต้น) 
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ผลการลงคะแนน เห็นด้วย 107,495,124 เสียง คดิเป็น 100.00 % 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คดิเป็น 0.00 % 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็น 0.00 % 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็น 0.00 % 
 

3. มีมติอนุมัติการแก้ ไขเพิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  และแก้ไขเ พิมเติมหนัง สือบ ริคณ ห์สน ธิ ของ 

บริษัทฯ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) เพือรองรับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ โดยให้เพิมวัตถุประสงค์ข้อ 39 

ดงันี 

“ข้อ 39 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับตรวจและรักษาคนไข้และผู้ ป่วยเจ็บ และรับทําการ

ฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกียวกบัการแพทย์ การอนามยั” 

พร้อมทงัแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วตัถุประสงค์) เพือให้สอดคล้องกับการเพิมเติมวัตถปุระสงค์

ข้างต้น โดยมข้ีอความทีได้แก้ไขแล้วเป็นดงันี 

“ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจาํนวน 39 ข้อ” 

โดยให้บุคคลทีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิมเติมถ้อยคําหรือดําเนินการใด ๆ เพือให้เป็นไปตามคําสงัของ

นายทะเบียนทกุประการ 

ผลการลงคะแนน เหน็ด้วย 3,053,210,467 เสียง คิดเป็น 100.00 % 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คดิเป็น 0.00 % 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็น 0.00 % 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็น 0.00 % 
 

4. พิจารณาวาระอืน ๆ  

- ไมมี่ - 

 

จงึเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

ลงลายมือชือ           

(นางสาวชยาภรณ์ เลือนนภาวรรณ) 

เลขานกุารบริษัท 


