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วนัท่ี 9 พฤศจิกายน  2560 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

เรียน ผู้ ถือหุ้น บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

2. สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

3. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

4. แบบฟอร์มลงทะเบียนและหนงัสอืมอบฉนัทะ 

5. ข้อมูลเก่ียวกับเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชมุ 

6. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะสว่นที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนน 

7. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ 

8. ข้อมลูและคณุสมบตัิกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

9. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัการประชมุ 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัศกุร์ที่ 24 
พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ (Cheer Tower) ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก 
(Somerset Ekamai Bangkok) เลขที่ 22/1 เอกมยัซอย 2 ถนนสขุมุวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อ
พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้จัดขึน้ในวันที่ 25 เมษายน 2560 
โดยมีส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้
(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1) ซึง่ได้จดัท าขึน้แล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัถือหุ้น และได้จดัสง่ให้แก่
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก า ห น ด  พ ร้ อ ม ทั ้ง ไ ด้ เ ผ ย แ พ ร่ ส า เ น า ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ดั ง ก ล่ า ว บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ 
(www.principalcapital.co.th) ตัง้แตว่นัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 แล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2560 ซึง่ได้จดัประชมุขึน้เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ไว้อย่างถกูต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

คะแนนเสียงส าหรับการรับรอง: เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้กจิการของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด โดยการซือ้หุ้นในบริษัท 
อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด จากผู้ถือหุ้นเดิม อันได้แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร แวนเทจ พ้อยท์ 
แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด และนายศิริชัย โตวิริยะเวช ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 7/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 
2560 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแผนการเข้าซือ้
กิจการของกลุม่บริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากดั (“AMA”) โดยการซือ้หุ้นในสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 
ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ AMA จากผู้ ถือหุ้นเดิม อนัได้แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร   
(“คุณสาธิตา”) แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด (“แวนเทจ พ้อยท์”) และนายศิริชัย โตวิริยะเวช            
(“คุณศิริชัย”) ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ โดยในปัจจุบนั AMA ประกอบธุรกิจลงทนุในหลกัทรัพย์ของ
บริษัทอื่น (Holding Company) และถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยจ านวน 6 บริษัท อนัประกอบด้วย 
(1) บริษัท พิษณเุวช จ ากดั (2) บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั (3) บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากดั (4) บริษัท 
โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จ ากดั (5) บริษัท พิษณเุวชพฒันา จากดั  และ (6) บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล 
จ ากดั (รวมเรียกบริษัทตาม (1) – (6) ว่า “บริษัทย่อยฯ” และรวมเรียก AMA และบริษัทย่อยฯ ว่า “กลุ่มบริษัท 
AMA”) ดงันัน้ การเข้าซือ้หุ้นของ AMA ในครัง้นีจ้ะสง่ผลให้บริษัทฯ ได้มาซึง่บริษัทยอ่ยฯ และกิจการของบริษัทย่อย
ฯ ทัง้หมดด้วย โดยกลุม่บริษัท AMA ถือเป็นกลุม่บริษัทท่ีมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน
ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน และเป็นเจ้าของและด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลชัน้น าที่มีช่ือเสียงในบริเวณ
ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยหลายแห่ง อาทิเช่น โรงพยาบาลพิษณุเวช ในจังหวัดพิษณุโลก และ
โรงพยาบาลปากน า้โพ และโรงพยาบาลปากน า้โพ 2 ในจงัหวดันครสวรรค์ เป็นต้น โดยการเข้าซือ้กิจการของกลุม่
บริษัท AMA ในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกระจายความเสี่ยงใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากเดิมที่เน้นเพียงการประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่า ธุรกิจ
โรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี อีกทัง้โรงพยาบาลในกลุม่บริษัท AMA ถือเป็นโรงพยาบาลชัน้น า
ซึ่งตัง้อยู่ในท าเลอนัเป็นจุดยทุธศาสตร์ มีการให้บริการการรักษาผู้ ป่วยที่ปลอดภยัและได้มาตรฐาน ตลอดจนมี
ความพร้อมและศกัยภาพในการเติบโตในอนาคต การได้มาซึง่กลุม่บริษัทดงักลา่วนา่ที่จะช่วยเสริมสร้างการเติบโต
และเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถในการแสวงหารายได้ของกลุม่ธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต (โปรด
พิจารณาข้อมลูของกลุม่บริษัท AMA รายละเอียดของบริษัทยอ่ยฯ และโรงพยาบาลในกลุม่บริษัท AMA เพิ่มเติมใน
สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2)) 

ในการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท AMA ในครัง้นี ้บริษัทฯ จะซือ้หุ้นของ AMA จ านวนทัง้สิน้ 268,374,998 หุ้น คิด
เป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ AMA (“หุ้น AMA”) จากผู้
ถือหุ้นเดิม ในราคาหุ้นละประมาณ 7.4523 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

2.1 หุ้นสามญัจ านวน 146,852,399 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 54.72 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
จ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของ AMA จากคณุสาธิตา ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ เนื่องด้วยคุณสาธิ
ตาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในราคาทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,094,382,115.28 บาท 

2.2 ซือ้หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิจ านวนรวมทัง้สิน้ 120,122,600 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 44.76 
ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของ AMA จากแวนเทจ พ้อยท์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนั
ของบริษัทฯ เนื่องด้วยเป็นนิติบคุคลที่มีครอบครัววิทยากรเป็นผู้ รับผลประโยชน์ในทอดสดุท้าย (Ultimate 
Beneficial Owner) ในราคาทัง้สิน้ไมเ่กิน 895,184,729.54 บาท และ 
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2.3 ซือ้หุ้นสามัญจ านวน 1,399,999 หุ้ น หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 0.52 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
จ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของ AMA จากคณุศิริชยั ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ เนื่องด้วยคณุศิริชยั
เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบนัด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและการลงทนุ ใน
ราคาทัง้สิน้ไมเ่กิน 10,433,155.18 บาท 

ในการนี ้คณุสาธิตาตกลงท่ีจะด าเนินการให้กรรมสทิธ์ิในหุ้น AMA ที่ซือ้ขายทัง้หมดโอนมายงับริษัทฯ ทนัทีในคราว
เดียว ในวนัที่บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นดงักลา่ว (“วันที่ซือ้ขายหุ้น”) โดยบริษัทฯ จะช าระค่าหุ้นข้างต้นให้แก่คณุสาธิตา 
แวนเทจ พ้อยท์ และคณุศิริชยัด้วยเงินสด โดยจะช าระราคาซือ้ขายจ านวนกึ่งหนึ่งในวนัที่ซือ้ขายหุ้นและจะช าระ
ราคาซือ้ขายในสว่นที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนบัจากวนัที่ท าสญัญาซือ้ขายหุ้น โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 

ผู้ถอืหุ้น 

ราคาซือ้ขาย 

ช าระในวันที่ซือ้ขายหุ้น 

(บาท) 

ช าระภายในระยะเวลาไม่เกิน  

12 เดือนนับจากวันที่ท า 

สัญญาซือ้ขายหุ้น 

(บาท) 

1. คณุสาธิตา 547,191,057.64 547,191,057.64 

2. แวนเทจ พ้อยท์ 447,592,364.77 447,592,364.77 

3. คณุศิริชยั 5,216,577.59 5,216,577.59 

รวม 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 

 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทฯ ช าระราคาซือ้ขายหุ้นในสว่นท่ีเหลอืให้แก่คณุสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ หรือคณุศิริชยัภายหลงั
วนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาครบ 6 เดือนนบัแตว่นัท่ีท าสญัญาซือ้ขายหุ้น บริษัทฯ จะต้องช าระดอกเบีย้เป็นรายเดอืนให้แก่
คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และ/หรือ คุณศิริชัยส าหรับราคาซือ้ขายในส่วนที่ผู้ ซือ้ยงัไม่ได้ช าระในอตัราเท่ากับ
ดอกเบีย้เงินกู้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ประเภท MLR ลบ 2 เปอร์เซ็นต์ (MLR-2%) ณ วนัที่ถดัจากวนั
สิน้สดุระยะเวลาครบ 6 เดือนนบัแต่วนัที่ท าสญัญาซือ้ขายหุ้น (“วันเร่ิมต้นดอกเบีย้”) โดยเร่ิมค านวณตัง้แต่วนั
เร่ิมต้นดอกเบีย้ จนถึงวนัท่ีบริษัทฯ ช าระราคาซือ้ขายครบถ้วน (โดยไมม่ีการคิดดอกเบีย้ทบต้น)  

ในการนี ้เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และคณุสาธิตาได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้น (“สัญญาซือ้

ขายหุ้น”) เพื่อก าหนดข้อตกลงและเง่ือนไขส าหรับการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท AMA โดยการซือ้หุ้น AMA 
จากคณุสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และคณุศิริชยั อย่างไรก็ดี การด าเนินการข้างต้นจะเกิดขึน้เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อน
ตามที่ระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้นเสร็จสมบรูณ์ โดยเง่ือนไขที่ส าคญัดงักลา่วรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 

1.1.1 การได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ส าหรับการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท AMA โดยการ
ซือ้หุ้นในสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของ AMA 

1.1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบ ริ ษัทของ  AMA ไ ด้มีมติอนุมัติ การขายหุ้ นที่ ซื อ้ ขายใ ห้แก่ 
บริษัทฯ และ 
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1.1.3 ที่ประชมุคณะกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ AMA ได้มีมติอนมุตัิการเปลีย่นแปลงจ านวนกรรมการ 
การแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหม ่และการเปลีย่นแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนั AMA ตามที่ได้ตก
ลงกนัระหวา่งคูส่ญัญา 

โดยในเบือ้งต้นคาดวา่หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิรายการดงักลา่วในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ น่าจะ
สามารถเข้าซือ้กิจการของกลุ่มบริษัท AMA ได้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 ทัง้นี ้โปรดพิจารณาข้อมูล
เพิ่มเติมเก่ียวกบัการเข้าท าธุรกรรมข้างต้นได้จากสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์และการเข้าท ารายการที่
เก่ียวโยงกนัตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

อนึง่ การเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท AMA โดยการซือ้หุ้น  AMA ในครัง้นีม้ีข้อพงึพิจารณาเพิ่มเติมดงันี ้

(ก) ก า ร เ ข้ า ท า ร า ย ก า ร ใ นค รั ้ง นี ้มี ลั ก ษณะ เ ป็ น ก า ร ซื ้อ ห รื อ รั บ โ อ น กิ จ ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท เ อ ก ช น  
มาเป็นของบริษัทฯ ตามนยัของมาตรา 107(2)(ข) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั
สว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ อนัได้แก่ UBS AG Hong Kong Branch คณุสาธิตา นายสาธิต 
วิทยากร (“คุณสาธิต”) พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี (“พีค ดีเวลลอปเม้นท์”) และนางสาวพลัลภา 
วิทยากร (“คุณพัลลภา”) ซึ่ง ณ วนัที่ 9 ตลุาคม 2560 ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 2,945,342,543 หุ้น หรือคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 90.91 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ 

(ข) การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ข้าขา่ยเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิตามประกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี 
ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญ”) ซึง่เมื่อพิจารณาขนาดของรายการดงักลา่วด้วยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ 
ภายใต้ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยัส าคญั โดยค านวณจากงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 และงบการเงินรวมเสมือนของ AMA ส าหรับ
งวด 6 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 แล้ว พบว่าการเข้าท ารายการดงักลา่ว มีขนาดของรายการ
สูงสุดเมื่อค านวณรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35.61 ของมูลค่า
สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (โดยบริษัทฯ ไมไ่ด้มีรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ที่เกิดขึน้
ในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี)้ เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเร่ืองการ
ได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีนยัส าคญั กลา่วคือ รายการดงักลา่วมีมลูคา่เทา่กบัหรือสงูกวา่ร้อยละ 15 
แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 

(ค) นอกจากนี ้การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท   จดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 
2546 (“ประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยที่  ผู้ ถือหุ้นเดิมใน  AMA อนัได้แก่ คณุสาธิตา แวนเทจ 
พ้อยท์  และ คณุศิริชยั เข้าข่ายเป็นบคุคล      ที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ เนื่องด้วยเหตผุลตามที่ได้กลา่วไว้
ข้างต้น ซึง่เมื่อพิจารณาขนาดรายการของการเข้าซือ้หุ้น AMA จากผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรายภายใต้ประกาศเร่ือง
รายการที่เก่ียวโยงกัน โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 30 
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มิถนุายน 2560 และงบการเงินรวมเสมือนของ AMA ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 
แล้ว พบวา่ 

(1) รายการเข้าซือ้หุ้น AMA จากคณุสาธิตา ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และแวนเทจ พ้อยท์ ซึ่ง
เป็นนิติบุคคลที่มีครอบครัววิทยากรเป็นผู้ รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial 
Owner) มีขนาดของรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 26.13 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย และ 

(2) รายการเข้าซือ้หุ้น AMA จากคณุศิริชัย ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีขนาดของรายการคิดเป็น    
ร้อยละ 0.14 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และ บริษัทยอ่ย 

รวมขนาดของทัง้สองรายการข้างต้นคิดเป็นร้อยละ 26.27 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และ   
บริษัทย่อย นอกจากนี ้เมื่อรวมพิจารณาขนาดของรายการดงักลา่วกบัขนาดรายการของ (1) การช าระดอกเบีย้ที่
บริษัทฯ อาจต้องช าระให้แก่คณุสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และคณุศิริชยัในกรณีที่บริษัทฯ ช าระราคาซือ้ขายหุ้นในสว่น
ที่เหลอืให้แก่บคุคลดงักลา่วภายหลงัวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาครบ 6 เดือนนบัแตว่นัท่ีท าสญัญาซือ้ขายหุ้นตามที่ได้ระบุ
ข้างต้น ซึง่มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.28 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (2) การ
ช าระดอกเบีย้เงินกู้ยืมที่ AMA จะต้องช าระให้แก่บริษัท รัชดา บิสสิเนส         ดีสตริค จ ากดั (ซึ่งมีคณุสาธิตาเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่) ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งกลุม่บริษัท AMA แล้ว ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของ
มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ        (3) รายการที่เก่ียวโยงกนัที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 
เดือนก่อนการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี ้อนัได้แก่ รายการให้บริการระหว่าง AMA และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งมี
ขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.10 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว พบว่าขนาด
ของรายการทัง้หมดข้างต้นภายใต้ประกาศเร่ืองรายการเก่ียวโยงรวมคิดเป็นร้อยละ 26.72 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มี
ตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมลูค่าของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย 

เนื่องด้วยเหตทุี่กลา่วมาข้างต้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง (1) จดัท าสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการ
เข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) และเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ (2) จัดท า
สารสนเทศเวียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยในการนี ้บริษัท
ฯ ได้จัดท าและน าส่งสารสนเทศเก่ียวกับการเข้าท ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2560 ในคราวเดียวกันแทนการจดัสง่สารสนเทศเวียน (3) จัดให้มีที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการดงักลา่วเพื่อน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ 
ได้แต่งตัง้บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ไ ด้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัการ
ได้มาซึง่สนิทรัพย์และการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้และ (4) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการเข้าท า
รายการดงักลา่ว โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย อนัได้แก่ UBS AG 
Hong Kong Branch คณุสาธิตา   คณุสาธิต  พีค ดีเวลลอปเม้นท์ และคณุพลัลภา ทัง้นี ้โปรดพิจารณาความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั (สิ่งที่สง่มาด้วย
ล าดบัท่ี 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แผนการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท AMAโดยการซือ้หุ้นในสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ออก
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และจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของ AMA ตามรายละเอียดที่ระบขุ้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มี
สว่นได้เสยีในการเข้าท ารายการ) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการดงักลา่วเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นและอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่สมเหตุสมผล ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของ
คณะกรรมการเก่ียวกบัการเข้าท ารายการในครัง้นีเ้พิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการ
เข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2)  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้
เสีย อนัได้แก่ UBS AG Hong Kong Branch คณุสาธิตา คณุสาธิต พีค ดีเวลลอปเม้นท์ และคณุพลัลภา  ซึ่ง ณ 
วนัท่ี 9 ตลุาคม 2560 ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้2,945,342,543 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 90.91 ของจ านวน
หุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรองรับโอกาสและความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของ
บริษัทฯ ในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไข
เพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดยให้เพิ่มวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นข้อ 39 ดงันี ้

“ข้อ 39 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับตรวจและรักษาคนไข้และผู้ ป่วยเจ็บ และรับ
ท าการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเก่ียวกบัการแพทย์ การอนามยั” 

พร้อมทัง้แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วตัถปุระสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์
ข้างต้น โดยมีข้อความที่ได้แก้ไขแล้วเป็นดงันี ้

“ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 39 ข้อ” 

โดยให้บคุคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าหรือด าเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบียนทกุประการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เมื่ อพิ จา รณาข้อ เท็ จจ ริ งและ เหตุผลตามที่ ร ะบุ ข้ า ง ต้นแ ล้ว 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อรองรับโอกาสและความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลของบริษัทฯ ในอนาคต 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.     
ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ (Cheer Tower) ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก (Somerset Ekamai Bangkok) เลขที่ 22/1 
เอกมยัซอย 2 ถนนสขุมุวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 12.00 น. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาน าเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อ
แสดงตนในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 5 มาแสดงเพื่อ
สทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 

 

อนึ่ง ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตัง้บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรด
กรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ (สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 4) ให้ครบถ้วนสมบรูณ์ โดยผู้ รับมอบฉนัทะที่จะเข้า
ร่วมประชมุจะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 
มาสง่มอบให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่จดุลงทะเบียนก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าร่วมประชมุ 

 

หากผู้ ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะและระบุช่ือ นายญาณศักดิ์ มโนมยัพิบูลย์ หรือ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม หรือ นางสาวจุฑามาส        
อิงโพธ์ิชยั ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ และกรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะที่ได้
กรอกรายละเอียดและลงนามครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบมายงับริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)      
ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 ล่วงหน้า 
เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับก่อนวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 จกัเป็นพระคณุยิ่ง 

 

ในการนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 (Record Date) ใน
วนัท่ี 9 ตลุาคม 2560  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
(นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 
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                     สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1 
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
ประชมุวนัองัคารที่ 25 เมษายน 2560 

ณ ห้อง ออดิทอเรียม ชัน้ 5 อาคารซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก 
ซอยพาสนา (เอกมัยซอย 2) ถนนสุขุมวิท 63 

 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

       

เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 
 นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์  วิทยากร  ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานในที่ประชมุ  กล่าวต้อนรับท่านผู้ ถือหุ้น และตวัแทนผู้ ถือหุ้นทกุ

ทา่นที่ได้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2560  ของบริษัท   พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  และได้เรียนให้ที่ประชมุทราบว่า 
ปัจจบุนั บริษัทมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 3,240,638,433.00 บาท (สามพนัสองร้อยสี่สิบล้านหกแสนสามหม่ืนแปดพนัสี่ร้อยสามสิบสามบาท) โดย ณ วนั
ปิดสมดุทะเบียน วนัที่ 14 มีนาคม 2560 บริษัทมีทนุจดทะเบียนช าระ แล้วจ านวน 3,240,087,520.00 บาท (สามพนัสองร้อยสี่สิบล้านแปดหม่ืนเจ็ดพนั
ห้าร้อยยี่สิบบาท) ซึง่ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 3,240,087,520 หุ้น (สามพนัสองร้อยสี่สิบล้านแปดหม่ืนเจ็ดพนัห้าร้อยยี่สิบหุ้น) มลูค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท 
 

 นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบเพ่ิมเติมวา่ ในการประชมุครัง้นี ้เป็นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 มีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 16 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 2,744,996,518 (สองพนัเจ็ดร้อยสี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนหก
พนัห้าร้อยสิบแปดหุ้น) และมีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุจ านวน  36 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 271,563,814 (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้า
แสนหกหม่ืนสามพันแปดร้อยสิบสี่หุ้น) รวมทัง้หมด 52 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 3,016,560,332 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.1012 ของ จ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด ณ วนัปิดสมดุทะเบียนจ านวน 3,240,087,520 หุ้น (สามพนัสองร้อยสี่สิบล้านแปดหม่ืนเจ็ดพนัห้าร้อยยี่สิบหุ้น) ซึ่งเกินกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด ตามมาตรา 103 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ถือได้วา่ครบเป็นองก์ประชมุ  และตามที่
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ส าหรับการประชมุสามญั ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560 ระหว่างวนัที่ 10 ตลุาคม 2559 ถึง 10 มกราคม 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นัน้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 

 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อพิจารณาวาระต่างๆ  เน่ืองจาก มีผู้ เข้าร่วมประชุมครบองก์ประชุมแล้ว  ตามที่
เลขานกุารบริษัท แจ้ง 

 ก่อนที่จะเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ  ประธานฯ  ได้ขอให้ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ  เลขานุการบริษัท  กล่าวแนะน า
คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่ เข้าร่วมประชุมในครัง้นีใ้ห้ที่ประชุมทราบ พร้อมทัง้แนะน าวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่
ประชมุทราบ   

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท ได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และทีป่รึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

1. นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์  วิทยากร        ประธานคณะกรรมการบริษัท 

2. นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์        กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.สาธิต  วิทยากร                         กรรมการ   ประธานคณะกรรมการบริหาร และ  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
4. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั                  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค    กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
7. นางสาววิชนนั ศภุจรรยา              กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
8. นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ        กรรมการ 
9. นางสาวภทัรพร จารุพฒัน์             กรรมการ 

 

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จ ากัด  ซึ่งจะท าหน้าที่ดูแลควบคุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้นี ้รวมถึงการตรวจ
นับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง  

1. นายอเล็กซานเดอร์ เจมส์ ซีลีย์ และ 
2. นายเนรมิตร  ตรงพร้อมสขุ  
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ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจากบริษัท 24 อินเตอร์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 

นางสาวกานติมา คงสมยตุิ  

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 

1. นายชาญชยั  ชยัประสิทธ์ิ และ 
2. นางสาวสนิุสา วรการพินิจ 

 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ  ผู้อ านวยการฝ่ายบริการบญัชี  

ล าดบัถดัไป นายเนรมิตร  ตรงพร้อมสุข ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชีแ้จงถึงวิธีปฏิบตัิส าหรับการประชมุ และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระ
ตา่งๆ ดงันี ้

- การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระนัน้ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่จ านวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือวา่หนึ่งหุ้น มีหนึ่งเสียง 

- ส าหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4  วาระที่ 5 และวาระที่ 7  จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ และมี
สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน 

- ส าหรับวาระที่ 6 คา่ตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่น้อยกว่าสองในสามของ จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุ 

- ส าหรับวาระที่ 2  เป็นวาระเพ่ือทราบไมมี่การลงมติ 

- ในสว่นของการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นที่ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแตล่ะวาระลงมติในใบลงคะแนนในวาระดงักลา่วและ 
ให้ยกมือขึน้ เพื่อที่เจ้าหน้าที่ จะเดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน กรณีที่ไม่มีผู้ ถือหุ้นยกมือ จะถือว่า ผู้ ถือหุ้ นมีมติเห็นด้ วยกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการ โดยบริษัทจะท าการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบในแตล่ะวาระ 

- กรณีมีผู้ ถือหุ้นทา่นใด มีความประสงค์ที่จะท าการซกัถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ ตอ่ที่ประชมุให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบ
ฉันทะดงักล่าวได้โปรดยกมือ และ กรุณา แจ้งชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบ
ฉันทะมาจากผู้ ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ท าการชีแ้จงในประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และบนัทึกไว้เป็นข้อมลูส าหรับการประชมุในครัง้นี ้ได้อย่าง
ถกูต้อง   

- ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ ถื อหุ้นมอบ
ฉันทะมาทกุประการ และส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชมุ ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะตรวจสอบค าสัง่ของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถกู ต้อง
ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะก าหนดไว้ 

- ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมิได้คืนบตัรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่
ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชมุนัน้ ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้น 

- จ านวนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะและจ านวนคะแนนเสียงในแตล่ะวาระอาจจะไมเ่ทา่กนั เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
เข้ามาเพิ่มเติม 

- ในแตล่ะวาระกรณีการนับคะแนนยงัไมเ่รียบร้อยบริษัทฯ จะขอด าเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เม่ือการรวบรวม คะแนนเรียบร้อย 
จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ทราบตอ่ไป 

ก่อนที่จะเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท ได้กล่าวแนะน า นางสาวพิศมยั    เลาหะศิริ 
อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยซึง่เข้าร่วมการประชมุในครัง้นี  ้ 

นอกจากนี ้เพื่อให้การรับคะแนนเสียงของที่ประชมุนีเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใส ยตุิธรรม นางสาว       ชยาภรณ์  เลื่อนนภาวรรณ  เลขานกุารบริษัท 
ได้เรียนเชิญให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยจ านวน 1 ราย เพื่อท าหน้าที่เป็นอาสาสมัคร และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมี นางสาวนภาพร บุบผา       
ผู้ รับมอบฉันทะจากนายรวี กองรุ่งเรือง รับอาสาเป็นตวัแทนดงักลา่ว 

นาวสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพ่ิมเติมวา่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ส าหรับการประชุมสามัญ          ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึง 10 มกราคม 2560 บน
เว็บไซต์ของบริษัทนัน้ ปรากฏวา่ ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

 
 ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า  รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ที่จะรับรองในวาระนี ้ ประชมุเม่ือวนัที่ 28 
กนัยายน 2559 โดยรายละเอียดการพิจารณา ได้จดัสง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

 

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม หรือแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม หรือขอแก้ไขใดๆ 
 

ประธานจงึขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 

เลขานกุารบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระที่ 1 มีทัง้หมด 53 ราย เป็นจ านวน 3,021,305,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
93.2477 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน 

 

เม่ือการลงคะแนนเสียงเรียบร้อย จงึประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 1 มีจ านวนทัง้สิน้ 3,021,305,832 
เสียง 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  3,021,305,832 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน   0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง จ านวน  0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
บตัรเสีย  จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 จากจ านวนเสียงทัง้หมด       เสียงของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 
 

 นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา และชีแ้จงแผนการ
ด าเนินงานของปีปัจจบุนัให้ผู้ ถือหุ้นทราบโดยมีรายละเอียด ดงันี ้
   ในปี 2559 ถือเป็นปีแห่งการสญูเสีย ครัง้ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย เน่ืองจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช  
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เม่ือวนัที่ 13 ตุลาคม 2559  โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส าคญัตา่งๆ อาทิ  จดัตัง้โครงการ 100 วนัพ่อ ร้อยรวมใจ ไทยทัง้ชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่โครงการในพระราชด าริให้กับประชาชนได้รับทราบ
มากขึน้ในรูปแบบที่เข้าใจงา่ย เน้นให้ผู้ เข้าร่วมสามารถน าแนวทางการด าเนินชีวิตที่พระองค์ทรงให้ไว้ผ่านโครงการต่างๆ นอกจากนี ้บริษัท ยงัได้จดัท า
โครงการ “ท าดีเพื่อพอ่”  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช  ด้วยการจดัท าหลกัสตูร
พฒันาความเข้มแข็งผู้บริหารโรงพยาบาลฉบบับูรณาการ (Strong Thailand Healthcare Leadership Development Project) ให้กับบุคลากรทาง
การแพทย์โดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ยตลอดหลกัสตูร เป็นต้น 
 นอกจากนี ้ สืบเน่ืองจากมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559  เม่ือวนัพธุที่ 28  กนัยายน  2559 ได้มีมติอนมุตัิการเข้าซือ้กิจการ
ของกลุม่บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั สง่ผลให้ ตัง้แตว่นัที่ 10 ตลุาคม 2559 เป็นต้นไป บริษัทมีบริษัทยอ่ย ทัง้สิน้ 8 บริษัท ประกอบด้วย 

ช่ือ ลักษณะของธุรกิจ สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือ 
ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 

ทางตรง: บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัทพริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ากดั ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ 99.99 
บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั ให้บริการเก่ียวกบัการติดตัง้ระบบ

สารสนเทศ 
99.99 

บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 99.99 
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 99.99 

ทางอ้อม: บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท วี บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด 
บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ากดั ให้เชา่อาคารส านกังาน 99.99 
บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จ ากดั ให้บริการที่พกัอาศยัให้เชา่ (Serviced 

Apartments) 
99.99 

บริษัท วี 33 จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 99.99 
บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และให้เชา่

อสงัหาริมทรัพย์ 
99.99 
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ภาพรวมลักษณะการประกอบธุรกิจ :  
1. บริษัทพริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)  : ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยูอ่าศยั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเช่า และ

ธุรกิจการบริหารทรัพย์สินแบบครบวงจร  ทัง้ในด้านการบริหารอาคาร งานขาย งานธุรการ งานการเงินและการบัญชีงานจัดซือ้ และงานดูแลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริษัทมีนโยบายและเป้าหมายในการพฒันาและบริหารโครงการที่มีคณุภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ลกูค้าเป้าหมายของบริษัท  ปัจจบุนัมีโครงการดงันี ้

 

1.1 ธุรกิจให้บริการที่พกัอาศยั – โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์สาทร วิสต้า กรุงเทพ ซึง่ตัง้อยูท่ี่ซอยสาทร 3 (ซอยสวน
พล)ู เป็นโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ระดบั 5 ดาว จ านวน 187 ห้อง  

1.2 ธุรกิจบริหารจดัการอาคาร – อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์เอกมยั โดยบริษัทให้บริการด้านบริหารจดัการอาคารส านักงาน
อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  ตัง้อยู่ที่ถนนสขุุมวิท 63 (ซอยเอกมยั)  ซึ่งเป็นอาคารส านักงานให้เช่า ทัง้ระยะสัน้  และระยะ
ยาว (Serviced Office) ห้องประชมุ ห้องอบรมและสมัมนา และพลาซา่ร้านค้า 

 

 ทัง้นี ้ภาพรวมของการด าเนินธุกิจ บริษัทสามารถสร้างรายได้  ได้ใกล้เคียงกับผลการด าเนินงานของปี 2558 กล่าวคือ มีรายได้ ประมาณ 
260.4 ล้านบาท  แตท่ัง้นี ้บริษัท มีคา่ใช้จา่ยที่เพ่ิมสงูขึน้จากปี 2558 ซึง่มาจากการเตรียมความพร้อมส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

 

2. บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากัด  (“คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์” หรือ “CS”) :  ประกอบธุรกิจให้บริการติดตัง้ระบบสารสนเทศ ให้
ค าปรึกษา ติดตัง้และวางระบบงานโปรแกรมส าเร็จรูปที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการข้อมลูส าหรับธุรกิจโรงพยาบาล (Hospital Information System) 
บริหารจดัการทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning) และให้บริการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ (System Maintenance & Support)  

 

ทัง้นี ้ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจของ  CS  มีรายได้ลดลงจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 24.8 ซึง่เป็นผลมาจาก ผลิตภณัฑ์หลกัของ CS คือ 
ระบบซอฟต์แวร์ PeopleSoft ของออราเคิล (Oracle) เร่ิมไมเ่ป็นที่ต้องการของตลาด  ดงันัน้ CS จงึได้มีการวางแผนที่จะพฒันา และปรับปรุงระบบให้
เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึน้ โดยการเร่ิมน าระบบ SAP (System Application products) เข้ามาใช้งานแทนระบบเดิม  

 

3. บริษัท  พริน้ซิเพิล  อินเวสท์เมนท์  จ ากดั  (“พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์”  หรือ  “PI”) : ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาธุรกิจ  ปัจจบุนัอยู่ช่วงพกัการ
ด าเนินกิจการ 

 

4. บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ดิสตริค จ ากดั (“แบงค็อก เซนเตอร์ดิสตริค”  หรือ “BCD”)  :  ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  โดยมี
เป้าหมายเพื่อท างานร่วมกับภาครัฐในการศึกษาความเป็นไปได้ของการด าเนินโครงการ  Public Private Partnership  (PPP) หรือโครงการความ
ร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยในย่านใจกลางเมือง  ปัจจบุัน BCD  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ด าเนินการ
โครงการโรงแรมจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึง่มีแผนการลงทนุพฒันาโครงการ เป็นโรงแรมระดบั 3-4 ดาว  

 

5. บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั  (“วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป”  หรือ “VB”) :  ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ
ในอสงัหาฯ ที่มีศกัยภาพหลายแห่ง ปัจจบุนั มีบริษัทย่อย จ านวน 4 บริษัท ได้แก่  บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ากัด, บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จ ากัด, บริษัท 
กรุงเทพบริหาร จ ากดั และบริษัท วี 33 จ ากดั 

 

5.1 บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ากดั  (“วี อินเทลลิเจ้นซ์”  หรือ “VI”) :  ประกอบธุรกิจให้บริการพืน้ที่ส านักงานให้เช่าในอาคารบางกอก
บิสซิเนส  เซ็นเตอร์ โดยเป็นอาคารส านักงาน 30 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ และสิ่งอ านวยความสะดวก ส่วนกลาง  ศนูย์อาหาร
และห้องประชมุที่ได้มาตรฐานจ านวน 7 ห้อง  ตัง้อยูท่ี่ถนนสขุมุวิท 63 (ซอยเอกมยั)  
 

ทัง้นี ้ภาพรวมของการด าเนินธุกิจ  VI  มีรายจา่ยที่เพ่ิมมากขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากการปรับปรุงอาคารให้ได้มาตรฐาน และทนัสมยั 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการ แต่ได้มการปรับอตัราค่าเช่าเพิ่มขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย ท าให้ VI ยงัคง
สร้างสร้างรายได้  ได้ใกล้เคียงกบัผลการด าเนินงานของปี 2558 
 

5.2 บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จ ากดั (“วี เรสซิเดนซ์”  หรือ “VR”) :  ประกอบธุรกิจพฒัฒนาโครงการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า
ภายใต้ชื่อ “ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก”  ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารในกลุ่มแอสคอท รวมทัง้หมด 3 อาคาร  ปัจจบุนั
เปิดให้บริการจ านวน 2 อาคาร  คือ   
-   Balance Tower (อาคาร B) :  มีห้องให้เชา่ทัง้สิน้ 56 ห้อง สามารถปล่อยให้เช่าได้ จ านวน   37 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 78 ของ

จ านวนห้องทัง้หมด 
- Cheer Tower (อาคาร C) :  มีห้องให้เช่าทัง้สิน้  30 ห้อง สามารถปล่อยให้เช่าได้ จ านวน  27 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 93 ของ

จ านวนห้องทัง้หมด 
    

  ทัง้นี ้ส าหรับอาคารหลงัที่ 3 คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2560 โดยจะเปิดให้บริการแบบ Full Service จ านวน 
130 ห้อง  

  ส าหรับภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ โดย VR เร่ิมรับรู้รายได้ 12.6 ล้านบาท  แต่  VR มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ระหว่างการด าเนิน
โครงการ จงึสง่ผลให้ VR มีคา่ใช้จา่ยสงูกวา่รายได้ในระหวา่ง 1-3 ปีแรกของการด าเนินธุรกิจ  
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5.3 บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากัด  (“กรุงเทพบริหาร”  หรือ “BG”) :  ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย ปัจจบุนัมีที่ดิน
เปลา่ที่ จงัหวดัระยอง  และ จงัหวดัอดุรธานี ซึง่ขณะนี ้อยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ  

 นอกจากนี ้ยงัมีที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างในซอยสขุุมวิท 27  ซึ่งมีแผนจะพฒันาเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่าเป็นเซอร์วิสอ
พาร์ทเม้นท์ ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ เน่ืองจาก โครงการดงักล่าวต้องใช้เงินลงทนุเพิ่มอีกประมาณ 1,500 
– 1,800 ล้านบาท และต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 1-2 ปี เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้ และหลงัจากนัน้ถึงจะเร่ิมที่จะสามารถ
ผลก าไร 

 ส าหรับ  ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างในซอยสขุุมวิท 29 ซึ่งมีแผนจะพฒันาเป็นโครงการคอนโดมิเนียมในอนาคต รวมทัง้ที่ดินพร้อม
สิ่งปลกูสร้างในโครงการดงักลา่วยงัติดสญัญาเชา่ จนถึงปี 2562 ซึง่หลงัจากนัน้ จงึจะสามารถเร่ิมพฒันาโครงการได้  ขณะนีจ้งึอยูร่ะหวา่ง
การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ   

 

5.4 บริษัท วี 33 จ ากัด (“วี 33”  หรือ “V33”) ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย ปัจจบุนัมีที่ดินเปล่าที่จงัหวดัเชียงใหม ่ 
ซึง่ขณะนี ้อยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ  

ทัง้นี ้ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจของบริษัท ภายหลงัจากการเข้าซือ้กิจการของกลุ่ม VB ส่งผลให้ในงบการเงินรวม  บริษัทมีสินทรัพย์รวม 
เพ่ิมขึน้เป็น 9,578.28 ล้านบาท  แตใ่นขณะที่รายได้รวม  ก าไรขัน้ต้น  และก าไรสทุธิ ลดลงจากปีก่อน  คงเหลือ  373.77  ล้านบาท , 132.59  ล้านบาท 
และ (51.30) ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าซือ้กิจการดังกล่าว   มีการรับรู้รายได้แค่ 2 เดือน นับจากวันที่เข้าซือ้กิจการ รวมทัง้มี
คา่ใช้จา่ยเพ่ิมขึน้จากการลงทนุในหลายสว่นของโครงการตา่งๆ 

 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้แนวความคิด การขยายธุรกิจ หรือการเพิ่มสินทรัพย์ในการด าเนินงาน  และเป้าหมายการ
เติบโตอยา่งยัง่ยืน คณะกรรมการบริหารจงึได้ก าหนด       กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจที่เอือ้ประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้เสีย  โดยค านึงถึงผลกระทบ   ความ
คาดหวงั  ผลประโยชน์  คณุภาพชีวิต  สขุอนามยั และเศรษฐกิจเป็นส าคญั  ซึ่งขณะนี ้บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการลงทนุในอนาคต ควบคู่ไป
กบัโครงการที่บริษัทด าเนินการอยูใ่นปัจจบุนั  โดยเฉพาะธุรกิจ Health Care  ซึง่เป็นธุรกิจที่ผู้บริหาร และฝ่ายจดัการมีความช านาญในการด าเนินธุรกิจ  
เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และความมัน่คงในระยะยาวให้กบับริษัทเพ่ิมมากขึน้ 

 

สว่นการด าเนินการที่บริษัทด าเนินการมาโดยตลอด และจะด าเนินการตอ่ไป คือ การส่งเสริมการต่อต้านการทจุริต บริษัทได้ตระหนักถึงภยั
จากทจุริต และคอร์รัปชัน่ ที่จะมีผลกระทบตอ่ทัง้องค์กร สงัคม และประเทศชาติ  อีกทัง้ ให้ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายเกิดความมัน่ใจยิ่งขึน้ว่า บริษัทฯ มีการ
บริหารจดัการสอดคล้องกบัมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  โดยบริษัทได้เร่ิมด าเนินการมาตัง้แต่ปี 2557  และปัจจบุนับริษัทได้เข้าร่วมประกาศ
เจตนารมย์  “แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต” กับโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (CAC) 
และคาดวา่จะได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตภายในกลางปี 2560 ตามเจตนารมณ์ของบริษัท 
  นอกจากนี ้ยงัให้ความส าคญักบัการพฒันาอยา่งยัง่ยืน โดยยดึหลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 7 ข้อ  เพ่ือจะสร้างความสมดลุระหวา่งผู้ มีส่วนได้
เสีย (STAKEHOLDER) ที่บริษัทมีส่วนเก่ียวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้น ชมุชน สงัคม สิ่งแวดล้อม ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง พนักงาน และครอบครัว และ
ค านึงถึงผลกระทบ ความคาดหวงั ผลประโยชน์ คณุภาพชีวิต สขุอนามยั  และเศรษฐกิจ  
 

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม 
 

นายรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์  ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงความชัดเจนในการด าเนินโครงการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ 
(Health Care) ซึง่เป็นโครงการที่ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญ    รวมถึงสดัส่วนในการด าเนินธุรกิจระหว่างโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ กับโครงการ
บริหารจดัการธุรกิจสขุภาพ (Health Care) และทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต เป็นอย่างไร   เน่ืองจากมีความเห็นว่า ปัจจบุนัธุรกิจ
สขุภาพ (Health Care) สามารถเติบโตในตลาดการลงทนุได้สงู  ซึง่อาจสามารถสร้างผลก าไรให้กบับริษัทหรือผู้ ถือหุ้นได้มากยิ่งขึน้   

 

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า  บริษัทมีแผนที่จะด าเนินการพฒันาด้านอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้    ควบคู่ไปกับ
การศกึษาโครงการบริหารจดัการธุรกิจสขุภาพ (Health Care)  ซึง่เป็นธุรกิจที่บริษัทมีทัง้ความพร้อม  และความช านาญ  ทกัษะในการด าเนินธุรกิจอยู่
แล้วนัน้   ซึง่ปัจจบุนับริษัทได้เร่ิมศกึษาข้อมลูในการด าเนินธุรกิจมาตัง้แตปี่ที่แล้ว 

 

ดร.สาธิต  วิทยากร  ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี แ้จงเพิ่มเติมว่า  ตามแผนงานของบริษัท  เก่ียวกับการลงทุนในโครงการบริหาร
จัดการธุรกิจสุขภาพ (Health Care)  นัน้ อาจจะค่อยๆ ด าเนินการไป  แต่ทัง้นีส้ าหรับสัดส่วนในการด าเนินธุรกิจระหว่างโครงการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ กบัโครงการบริหารจดัการธุรกิจสขุภาพ (Health Care)  นัน้ ขอให้ประชมุผู้ ถือหุ้นชว่ยพิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติม   

นายรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์  ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ปัจจบุนัมีการแข่งขันที่รุนแรง 
และต้องใช้เงินลงทนุที่คอ่นข้างสงู ในความเห็นส่วนตวันัน้ การลงทุนในระยะยาวควรท าโครงการบริหารจดัการธุรกิจสขุภาพ (Health Care) มากกว่า
ด้านอสงัหาริมทรัพย์ 

 

ดร.สาธิต  วิทยากร  ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้รับทราบความเห็นดงักลา่ว และจะน าเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณา
ตอ่ไป 
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นายอาทร บศุราวงศ์ ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น ได้เสนอความคิดเห็นตอ่ที่ประชมุวา่ จากข้อมลูงบการเงินที่น าเสนอข้างต้น  มีความเห็นว่า 
หากบริษัท จะด าเนินการหาแหล่งเงินทนุ โดยไม่ส่งผลกระทบผู้ ถือหุ้น เห็นควรว่า การขายสิ่งปลูกสร้างที่ซอยสุขุมวิท 27 และ 29 รวมทัง้โรงแรม 
MARRIOTT  SATHORN  VISTA ตามราคาประเมินของ IFA  ที่ท าขึน้ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559  จะท าให้บริษัทมีเงินสดจากการขาย
ทรัพย์สินประมาณ 5 พนัล้านบาท  ซึ่งบริษัทสามารถน าเงินสดดงักล่าวไปลงทนุในโครงการบริหารจดัการธุรกิจสขุภาพ (Health Care) ที่จะสามารถ
สร้างมีผลก าไรที่ดีกวา่การด าเนินธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์  

 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ  ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น  ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นทัง้สองท่าน
ข้างต้น  เน่ืองจาก  กรรมการบริษัท เป็นผู้ มีความรู้  ความช านาญ และทกัษะในการบริหารงานด้านธุรกิจสขุภาพ (Health care)  มาก  อีกทัง้ ปัจจบุนั
ธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์ ท าก าไรได้คอ่นข้างยาก เน่ืองจากมีการแข่งขันที่สงู  ดงันัน้ จึงขอสนับสนนุให้บริษัทมีทิศทางในการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
เป็นธุรกิจด้านสขุภาพ (Health care) เพ่ิมมากขึน้ 

 

นางสาวภีชญา กร่ิมวงศ์รัตน์    ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง  ได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า   เห็นด้วยกับนายศิริวฒัน์ วรเวทวุฒิคุณ   
เน่ืองจากกรรมการมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจสขุภาพ (Health Care)  และเม่ือพิจารณาถึงการการลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนั  จะเห็นว่า 
การลงทุนในโครงการสุขุมวิท 27 และโครงการสุขุมวิท 29 นัน้ หากจะถึงจุดคุ้มทุนต้องใช้ระนะเวลาอีก ประมาณ 2-3 ปี ดังนัน้ หากขายทรัพย์สิน
ดงักลา่วออกไป จะสามารถน าเงินที่หาได้มาเป็นเงินลงทนุ  ส าหรับธุรกิจด้าน Health care ได้โดยไมต้่องหาเงินลงทนุเพ่ิม ซึง่เชื่อมัน่วา่สามารถสามารถ
ผลก าไรได้ดีกวา่ 

 

ดร.สาธิต  วิทยากร  ประธานคณะกรรมการบริหาร รับทราบในหลกัการตามที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ 
 

นายแพทย์พงษศกัดิ์ วิทยากร ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น  และจะน าไปพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการบริษัท  ถึง
ความเหมาะสมในทิศทางการด าเนินธุรกิจตอ่ไป 

 

 ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 
 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนีเ้พ่ิมเติมอีก เลขานกุารบริษัทได้เสนอให้ที่ประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปีที่
ผ่านมา และรายงานประจ าปี 2559   ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้น าเสนอ และเน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมต้่องมีการลงมติ  

 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 และรายงานประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท 
 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า  บริษัทได้
จดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้วเสร็จตามรายละเอียดตามรายงานประจ าปี 
ซึ่งตรวจสอบโดยผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว ผู้ สอบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นแล้วว่าถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป จงึเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรองและน าเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้ นประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรเบ็ดเสร็จ ประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามมาตรา 112 
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด 
 นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อ านวยการฝ่ายบริการบญัชี  ได้รายงานให้ที่ประชมุทราบ ดงันี ้ตามรายงานของผู้ตรวจสอบบญัชี  ใน
ระหว่างปีบริษัทมีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางตรงเพิ่มขึน้ 1 แห่ง และบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อมเพิ่มขึน้ 4 แห่ง รวมเป็น 5 บริษัท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 บริษัท มีบริษัทยอ่ยที่ถือหุ้นทางตรงทัง้สิน้ 4  บริษัท และถือหุ้นทางอ้อมทัง้สิน้ 4 บริษัท รวมเป็น 8 บริษัท  

1. งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 ในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 274  ล้านบาท ใกล้เคียงกบัปี 2558 ซึง่รายได้ประกอบด้วย  
 -  รายได้จากกิจการให้บริการที่พกัอาศยั 216 ล้านบาท 
 -  รายได้คา่บริหารอาคารส านกังาน 42 ล้านบาท 
 -  รายได้การให้บริการ 2 ล้านบาท 
 -  รายได้อ่ืนๆ 13 ล้านบาท 
 - ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยรวม 276 ล้านบาท ซึง่สว่นที่สงูขึน้จากปี 2558 จะเป็นคา่ใช้จา่ยที่เกิดจากการท า M&A จ านวน 23 ล้านบาท 

และคา่ใช้จา่ยพนกังานที่เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากบริษัท อยูร่ะหวา่งการปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 
 - ต้นทนุทางการเงิน  2 ล้านบาท จากตัว๋สญัญาใช้เงินที่ออกให้บคุคลที่เก่ียวข้อง ซึง่มีอตัราดอกเบีย้อยูท่ี่  1.75%  ตอ่ปี 
 ดงันัน้  จากข้อมลูดงักลา่วข้างต้น ท าให้งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2559 บริษัทมีผลขาดทนุรวม 3 ล้านบาท  
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 งบการเงนิรวม 
 ในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 363 ล้านบาท ซึง่รายได้ประกอบด้วย  

- รายได้คา่บริการที่พกัอาศยั 228 ล้านบาท สว่นที่เพ่ิมขึน้จากงบการเงินเฉพาะกิจการจะเป็นสว่นของ บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จ ากดั 
ที่เร่ิมมีผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปีนี ้จ านวน 13 ล้านบาท  

- รายได้คา่บริหารอาคารส านกังาน 55 ล้านบาท สว่นที่เพ่ิมขึน้จากงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นสว่นของ บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ 
จ ากดั จ านวน 13 ล้านบาท 

- รายได้คา่บริการ 68 ล้านบาท 
- รายได้อ่ืนๆ 10 ล้านบาท 
- ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยรวม ใกล้เคียงกบัปี 2558  
- ต้นทนุทางการเงินสว่นที่เพ่ิมขึน้ เป็นต้นทนุเงินกู้ยืมธนาคารของบริษัทยอ่ย 

  ดงันัน้จากข้อมลูดงักลา่วข้างต้นท าให้งบการเงินรวมของบริษัทมีผลขาดทนุรวม 51.3 ล้านบาท 
2. งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ในปี 2559 บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงาน  21.7  ล้านบาท  แตเ่น่ืองจากในปี 2559 บริษัทมีคา่ใช้จา่ยในการท า  M&A จ านวน  
22.8 ล้านบาท  และมีดอกเบีย้จา่ยของตัว๋สญัญาใช้เงิน  
 - สินทรัพย์หมนุเวียน 8,482 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากบริษัทยอ่ยคือ บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป  โฮลดิง้ จ ากดัและบริษัทยอ่ย 
 - หนีส้ินหมนุเวียน 36.41 ล้านบาท  
 - หนีส้ินและสว่นของเจ้าของรวม 8,482  ล้านบาท  
 งบการเงนิรวม  
 - สินทรัพย์หมนุเวียนลดลง เน่ืองจากเงินลงทนุระยะสัน้ทีล่ดลง 
 - สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนมีรายการที่เพิ่มขึน้ เพิ่มขึน้จากกอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุและที่ดิน  อาคาร และอปุกรณ์ของบริษัท
ยอ่ยที่เพ่ิมขึน้ในระหวา่งปี 
 - หนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้จากเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นที่ครบก าหนดช าระภายใน  1 ปี  
 - หนีส้ินไมห่มนุเวียน เพ่ิมขึน้จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 - หนีส้ินและสว่นของเจ้าของรวม 578 ล้านบาท  

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม 
นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ  ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า  ขอสนับสนุนให้บริษัท

เปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทยงัไม่ดีขึน้ ซึ่งหากบริษัทยงัไม่เปลี่ยนแปลงธุรกิจเป็น
ธุรกิจสขุภาพ (Health Care) ในอนาคต 3-5 ปี ผลประกอบการของบริษัทอาจยงัคงเป็นเชน่เดิม   

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม 
ประธานจงึขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
เลขานกุารบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระที่ 3 มีทัง้หมด 55 ราย เป็นจ านวน 3,030,532,032 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

93.5324 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน 
เม่ือการลงคะแนนเสียงเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 3 มีจ านวนทัง้สิน้ 3,030,532,032 

เสียง 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัท ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  3,030,532,032 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน   0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง จ านวน  0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
บตัรเสีย  จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 จากจ านวนเสียงทัง้หมด 3,030,532,032   เสียงของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงนิก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผลส าหรับส าหรับปี 2559 
 

นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เน่ืองจาก  ผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบญัชี 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 3,085,415 บาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 
ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้ เป็นทนุส ารองไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี   จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ใน



15 
 

อตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล ทนุส ารองตามกฎหมาย และส ารองอ่ืนๆ ทัง้นีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับผล
ประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคลอ่ง และความเหมาะสมอ่ืนๆ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชมุสามญั  ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 อนมุตัิงดจดัสรรก าไร
เพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และอนมุตัิงดการจา่ย         เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559   เพื่อใช้เป็นเงินทนุ
ส ารองส าหรับการด าเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัท 

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม 
นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ  ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น ได้เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชมุว่า หากบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงการด าเนิน

ธุรกิจ  อาจจะท าให้มีวาระการงดจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจา่ยเงินปันผล เชน่เดิมตอ่ไปในอนาคต 
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม 
ประธานจงึขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
เลขานกุารบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระที่ 4 มีทัง้หมด 55 ราย เป็นจ านวน 3,030,532,032 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

93.5324 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน 
เม่ือการลงคะแนนเสียงเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 4 มีจ านวนทัง้สิน้ 3,030,532,032 

เสียง 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับ

ส าหรับปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  3,030,532,032 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน   0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง จ านวน  0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
บตัรเสีย  จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 จากจ านวนเสียงทัง้หมด 3,030,532,032   เสียงของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
 

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงให้ที่ประชมุทราบวา่ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนด
วา่ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกล้ที่สดุกับหนึ่งในสามจะต้องออกจากต าแหน่ง 
ในครัง้นี ้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 3 ทา่น มี ดงัตอ่ไปนี ้

1. นพ.พงษ์ศกัดิ์  วิทยากร             ประธานคณะกรรมการบริษัท 

2. นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ        กรรมการ 
3. นางสาวภทัรพร จารุพฒัน์             กรรมการ 

ซึง่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ประธานกรรมการและกรรมการทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี ้ จะ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

 

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม 
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 

ประธานจงึขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 

เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงวา่ ในวาระที่ 5 นี ้จะแบง่เป็นวาระยอ่ย 5.1-5.3 โดยให้ลงคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบคุคลทลีะวาระ 
 

วาระที่ 5.1  การลงคะแนนเลือกตัง้ นพ.พงษ์ศักดิ์  วิทยากร 
 

เลขานกุารบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระที่ 5.1 มีทัง้หมด 55 ราย เป็นจ านวน 3,030,532,032หุ้น คิดเป็น    
ร้อยละ 93.5324 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน 

เม่ือการลงคะแนนเสียงเรียบร้อย จงึประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.1  มีจ านวนทัง้สิน้ 3,030,532,032
เสียง 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิเลือกตัง้ นพ.พงษ์ศกัดิ์  วิทยากร กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  3,030,532,032 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน   0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง จ านวน  0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
บตัรเสีย  จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 จากจ านวนเสียงทัง้หมด 3,030,532,032   เสียงของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5.2  การลงคะแนนเลือกตัง้ นางสาวศิรดา เทยีมประเสริฐ 
            

 เลขานกุารบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระที่ 5.2 มีทัง้หมด 55 ราย เป็นจ านวน 3,030,532,032หุ้น คิดเป็น   
ร้อยละ 93.5324 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน 

เม่ือการลงคะแนนเสียงเรียบร้อย จงึประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.2  มีจ านวนทัง้สิน้ 3,030,532,032
เสียง 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิเลือกตัง้ นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน
เสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  3,030,532,032 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน   0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง จ านวน  0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
บตัรเสีย  จ านวน  0  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 
 จากจ านวนเสียงทัง้หมด 3,030,532,032   เสียงของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5.3  การลงคะแนนเลือกตัง้ นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์ 
 

เลขานกุารบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระที่ 5.3 มีทัง้หมด 55 ราย เป็นจ านวน 3,030,532,032หุ้น คิดเป็น   
ร้อยละ 93.5324 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน 

เม่ือการลงคะแนนเสียงเรียบร้อย จงึประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.3  มีจ านวนทัง้สิน้ 3,030,532,032
เสียง 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิเลือกตัง้ นางสาวภทัรพร จารุพฒัน์ กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นด้วย  จ านวน  3,030,532,032 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน   0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง จ านวน  0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
บตัรเสีย  จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 จากจ านวนเสียงทัง้หมด 3,030,532,032   เสียงของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระ 6   พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
 

 ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร  แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ คณะกรรมการเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 ดงัตอ่ไปนี ้

1.   วงเงินคา่บ าเหน็จกรรมการ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 อยูใ่นวงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาท โดยจะบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยของปี 
2560 (ลดลงจากปี 2558 ซึง่บนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ย ปี 2559 จ านวนเงิน 4 ล้านบาท) 

2.   ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่และการชดใช้คืนให้กับบริษัท (Directors and Officers Liability and 
Company Reimbursement Policy, D&O) วงเงิน 300 ล้านบาท (คงเดิมเทา่กบัปี 2559) 

3.   คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2560 เทา่กบั      ปี 2559 
4.   คณะกรรมการบริหารไมข่อรับคา่เบีย้ประชมุ ตัง้แตปี่ 2560 
5.   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ขอรับค่าเบีย้ประชมุในปี 2560 ยกเว้น กรรมการบริหารความเสี่ยงจากภายนอกจะได้รับค่า

เบีย้ประชมุในปี 2560 ก าหนดคา่เบีย้ประชมุ ดงันี ้ 

ต าแหน่ง 
ประธานคณะ 
กรรมการ 

กรรมการ 
ประธานคณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธานคณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
บริหาร 

ประธานคณะ 
กรรมการ บริหาร 

ความเส่ียง 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

ประชมุ
คณะกรรมการ 

15,000 10,000 15,000 
 

.    

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000 
 

   

ประชมุคณะกรรมการบริหาร - -   

ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร   5,000 5,000 
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ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม 
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
ประธานจงึขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
เลขานกุารบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระที่ 6 มีทัง้หมด 55 ราย เป็นจ านวน 3,030,532,032หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

93.5324 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน 
เม่ือการลงคะแนนเสียงเรียบร้อย จงึประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 6  มีจ านวนทัง้สิน้ 3,030,532,032

เสียง 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิให้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  3,030,532,032 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน   0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง จ านวน  0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
บตัรเสีย  จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 จากจ านวนเสียงทัง้หมด 3,030,532,032   เสียงของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 
 

นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชมุทราบว่า   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
และประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี และได้มีความเห็นว่าผู้สอบบญัชี  แห่ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ที่ได้รับการ
แต่งตัง้ให้เป็นส านักงานสอบบัญชีประจ าปี 2559 เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยอีก 8 แห่ง ประจ าปี 2560 เน่ืองจากมีความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึง่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นอยา่งดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับตอ่การขยายงานของบริษัท 

ดงันัน้จงึน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุสามญัประจ าปี 2560 แตง่ตัง้ให้  
1. นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3760 และ/หรือ   
2. นายพิสิฐ ทางธนกลุ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  4095 และ/หรือ   
3. นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  5266  
แหง่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ซึง่ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไมมี่ความสมัพนัธ์และไมมี่สว่นได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท        
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส  จ ากดั  จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอืน่  ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้  

 

ในส่วนของค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 ได้เสนอค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,240,000 บาท ส าหรับบริษัทและ
บริษัทย่อยอีกแปดแห่ง (ในปี 2559 จ านวนเงินไม่เกิน 2,030,000 บาท มีบริษัทย่อยเพียง 3 แห่ง)   ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนสไลด์  ซึ่ง
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2560 ตามเสนอ 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัช ี ปี 2560 (ปีที่เสนอ) รอบปีบญัชี 2559 

1. คา่สอบบญัชีเฉพาะบริษัท 1,700,000 1,450,000 

2. คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 2,540,000    580,000 

รวม 4,240,000 2,030,000 
 

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม 
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 

ประธานจงึขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 

เลขานกุารบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระที่ 7 มีทัง้หมด 55 ราย เป็นจ านวน 3,030,532,032หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
93.5324 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน 

 

เม่ือการลงคะแนนเสียงเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7  มีจ านวนทัง้สิน้ 3,030,532,032
เสียง  
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  3,030,532,032 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน   0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง จ านวน  0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
บตัรเสีย  จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 จากจ านวนเสียงทัง้หมด 3,030,532,032   เสียงของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 

 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนซึง่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนด รวมทัง้เปิดโอกาสให้   ผู้ ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

 

ไมมี่ผู้ ใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานกุารบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชมุว่าขณะนีว้าระต่างๆ        ได้รับการ
พิจารณาจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้แล้วเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และระเบียบบริษัทฯ บริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งมติที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ภายหลงัเสร็จสิน้การประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในวนัท าการถัดไปและบริษัทจะจดัท า
รายงานการประชมุให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนัประชมุตามมาตรา 96 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 รวมทัง้น าส่งต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทที่  www.principalcapital.co.th อนัจะท าให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชมุและ
สามารถตรวจสอบความถกูต้องได้  

 
 

 ประธานได้กลา่วในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) ขอขอบพระคณุทา่นผู้
ถือหุ้น ตวัแทนผู้ ถือหุ้นทกุทา่น ตลอดจนผู้ มีสว่นที่เก่ียวข้องทกุทา่น ที่เข้าร่วมการประชมุในครัง้นี ้ ขณะนีป้ระชมุได้ด าเนินการครบถ้วนทุกวาระแล้ว จงึ
ขอปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

 
 

ปิดประชมุเวลา 16.00 น. 
 
              

                 ลงช่ือ   ประธานที่ประชมุ 
                                                            นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร 

 
 

ลงช่ือ       เลขานกุารบริษัท และผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
          นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ 
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              สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 5 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพงึปฏิบตัิส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัที่ 
19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ 
และผู้ที่เก่ียวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่ อผู้ ถือหุ้น 
บริษัทฯ จงึเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือ
หุ้นยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบตัิที่น ามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษั ทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จ ะพิจารณาเห็น
เหมาะสม 
 
1.  เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

ผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดา 
    1.   กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  
          ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอาย ุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขับข่ี หรือหนังสือ
เดินทาง  และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย  
    2.  กรณีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ  
         2.1.  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ข.) ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ 
               ผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ  
         2.2.  ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  
         2.3.  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เชน่เดียวกบัข้อ 1 

 
 ผู้ ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคล 

    1.  กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  
         1.1   แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเชน่เดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1  
         1.2  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นที่ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั   โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า     กระทรวง 
                 พาณิชย์ ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วม 
                ประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  
    2.  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ  
         2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ข.)  ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ 
               ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ  

2.2  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นที่ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ)   และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

                       2.3  ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะและลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
                       2.4  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เชน่เดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 
 3.   กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  

       3.1  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชน่เดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ   2 
                       3.2  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้      Custodian    เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ต้องสง่หลกัฐาน 
                              ดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม  

1)   หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน  
2)   หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นี ้  เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนัน้
รับรองความถกูต้องของค าแปล  
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2. วิธีการมอบฉันทะ  
บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้จ านวน   3 

แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้ 

 แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซ้อน  

 แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั  

 แบบ ค.  เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้  Custodian  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล
หุ้น  

หากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ประสงค์จะใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ 
ก  หรือแบบ ค สามารถ Download แบบหนงัสือมอบฉันทะได้จาก www.principalcapital.co.th และโปรดน าหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข พร้อม
หลกัฐานมาในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย  
 
ผู้ ถือหุ้นที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดงันี ้ 

1.  ใช้หนงัสือมอบฉันทะ ดงันี ้ 
                                1.1  ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะได้เฉพาะ   แบบ ก หรือ แบบ ข  แบบใดแบบหนึ่งเทา่นัน้  

       (ซึง่สามารถ Download แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก ได้จาก www.principalcapital.co.th)  
1.2  ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้  Custodian  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ 
       ดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทัง้ 3 แบบ ( แบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค) (ซึง่สามารถ  
       Download แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ค ได้จาก www.principalcapital.co.th) 

2.     มอบฉันทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น  หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง 
       โดยให้ระบชุื่อพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัท 
       ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชมุ ดงันี  ้
       2.1  นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2   นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       
2.3   นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       

3.     ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนงัสือมอบฉันทะดงักลา่ว เพื่อให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย       
        ทัง้นีบ้ริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  
4.    เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชมุ โปรดสง่หนงัสือมอบฉันทะพร้อมทัง้หลกัฐานมายงับริษัท      เพ่ือตรวจสอบก่อนวนั 
       ประชมุไมน้่อยกวา่ 1 วนั 

 
ทัง้นี ้  ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได้   และผู้ ถือหุ้น
จะต้องมอบฉันทะเทา่กบัจ านวนหุ้นทีต่นถืออยู ่ โดยไมส่ามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จ านวนที่ตนถืออยูไ่ด้ เว้นแตเ่ป็น 
Custodian ที่ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น ผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค 
 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง หรือตัง้แตเ่วลา 11.30 น. เป็นต้นไปในวนั
พฤหสับดีที่ 23 เมษายน 2558  ณ ห้องแกลเลอเรีย 1 – 3  ชัน้ 5  โรงแรม เอส 31 ถ.สขุมุวิท 31 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
ตามแผนทีส่ถานที่จดัประชมุที่ได้แนบมาพร้อมนี ้ 
 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 42 ก าหนดไว้วา่ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
4.1  วาระทัว่ไป 
        4.1.1.  การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยการใช้บตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไมเ่ห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง ทัง้นีถ้้าไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ หากมีผู้ ถือหุ้นที่ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนดงักลา่ว   โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 
โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง คือ ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไมส่ามารถแบง่การออก
เสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น    
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4.1.2.  ในกรณีมอบฉันทะ  

              ก.  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะเทา่นัน้ การลงคะแนนเสียงของ  
     ผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็น 
     การลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
ข.  หากผู้มอบฉันทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉันทะหรือระบไุว้ไมช่ดัเจน  
     หรือใน กรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการ 
     เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้ตามสมควร 

4.2  วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ส าหรับวาระเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่งหุ้นตอ่หนึ่งเสียงและมีวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่จ านวนหุ้นที่ตนถือ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้    ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคล 

                                       หลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
                               (3)   บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา   เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพงึมี 
                                      หรือ    จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้            ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกิน 
                                      จ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
 
 
                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22  
 

สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่  6 
 

ข้อบังคับของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
เฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
กรรมการและอ านาจกรรมการ 
 
 ข้อ 17. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
                                 (ก)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่จ านวนหุ้นที่ตนถือ 
    (ข)  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูเ่ลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคล    

            หลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
    (ค)  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือ 
          จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการ 
                                        ที่จะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ข้อ 38.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน 
หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จงึจะ
ครบเป็นองค์ประชมุ 

 
 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์

ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใชเ่ป็นการ
เรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้
หลงันีไ้มจ่ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

 
 ข้อ 39. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องท าเป็น

หนงัสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึง่ประธาน
กรรมการก าหนดไว้ ณ สถานทีป่ระชมุก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชมุ และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี  ้
   ก.     จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนัน้ถืออยู่ 
   ข.     ชื่อผู้ รับมอบฉันทะ 
   ค.     ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉันทะให้เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 
 

 ข้อ 40. การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบั
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

 เม่ือที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุได้ 
 

 ในกรณีที่ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ หรือเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเพ่ิมเติมไมเ่สร็จ และจ าเป็นต้อง
เลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชมุก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชมุครัง้ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานที ่วนั เวลา และ
ระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนการประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม 
(3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 
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 ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่ประชมุ หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือก
ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชมุ 
                                                                                                                                                                                         

 ข้อ 42. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอ่หนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้น
จะไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
 

 ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนในข้อบงัคบันี ้ หรือกรณีอ่ืนตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ หรือในกรณี
ดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

               ก.   การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นทีส่ าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
               ข.   การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 ค.   การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นที่ส าคญัการมอบหมายให้บคุคลอ่ืน 
       เข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
 ง.   การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
 จ.   การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 

ฉ.   การออกหุ้นกู้  
 ช.   การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 
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สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 7  
 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560  

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560  

ณ  ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ (Cheer Tower)  ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก  
 เลขที่  22/1 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

 
ผู้ถือหุ้น 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 

 
มาด้วยตัวเอง 

  
ผู้ รับมอบฉันทะ 

 
 

โต๊ะลงทะเบียนด้วยตัวเอง (เร่ิม 12.00 น.) 
  

โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบฉันทะ (เร่ิม 12.00 น.) 
 

 
แสดงบัตรประจ าตัว 

  
แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว

ผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 
 

 
ลงนามในใบลงทะเบียน 

 
 

รับบัตรลงคะแนน 
 

 
เข้าห้องประชุม 

 
 

ประธานเปิดการประชุม (เวลา 14.00 น.) 
 

 
ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ  

 
 

กรณีที่มีผู้ ต้องการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ  
ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 
(ส าหรับผู้ คัดค้านหรืองดออกเสียง) 

 
 

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ 
ผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน  

 
 

เมื่อทราบผลลงคะแนนประธานกล่าวสรุปต่อที่ประชุม 
 
                        *กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทกุวาระคืนตอ่เจ้าหน้าที่บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) เม่ือเสร็จการประชมุ* 
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สิ่งที่สง่มาด้วยลาดบัที ่8  
 
คุณสมบัติกรรมการอิสระ  
 
สรรหาผู้ที่มีความรู้   ความสามารถ  และ  ที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้
 
.1  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท  บริษัทยอ่ย   บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มี 

     อ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ  ด้วย 
2 . ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน   ลกูจ้าง    พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  หรือ   ผู้ มีอ านาจ 
     ควบคมุของบริษัทฯ  บริษัทยอ่ย บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ านาจควบคมุของบริษัท   
3 . ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือ   โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา พี่น้อง   คูส่มรส    
     และ บตุรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทที่เก่ียวข้องหรือบคุคลที ่
     จะเสนอให้ได้เป็นผู้บริหาร หรือ ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท  บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทที่เก่ียวข้อง 
4 . ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท   บริษัทยอ่ย  บริษัทที่เก่ียวข้องผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอ านาจควบคมุของบริษัท    
     ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทัง้ไมเ่คยเป็นหรือเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยัรวมถึงผู้ มีอ านาจ 
     ควบคมุผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทยอ่ย หรือบริษัทที่เก่ียวข้องผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ ผู้ มีอ านาจควบคมุ 
     ของบริษัท   
5.  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชบีริษัท บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ านาจควบคมุของบริษัท และ  
     ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือ หุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทยอ่ย  หรือ  บริษัท 
     ที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่  
6.  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย  หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับ 
     บริการเกินกวา่ 2  ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัท  บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท    
     และ ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ  หรือ หุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 
7.  ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   หรือ   ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบั 
     ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
8 . ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนั   และ  เป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักบักิจการของบริษัท  บริษัทยอ่ย หรือ ไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่มี 
     นยัของห้างหุ้นสว่น  หรือ  เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน  ลกูจ้าง พนกังาน  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือ ถือหุ้นเกิน 
     ร้อยละ1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนั  และ มีการแข่งขนัที่มีนยั 
     กบักิจการของบริษัท หรือ บริษัทยอ่ย 
9.  ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 
ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง  (9)   แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท  บริษัทใหญ่     บริษัทยอ่ย บริษัทที่เก่ียวข้อง     ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่    หรือ    ผู้ มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท   โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
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      สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 8 
 

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 

1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ 

 
อายุ  : 54  ปี 
ต าแหน่ง  : กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
วันเข้าด ารง 
ต าแหน่งกรรมการ : 29 เมษายนl 2556 ( 4 ปี )  
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์  (เกียรตินิยมอนัดบั 2)   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
และประวัติการอบรม                    ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงิน และการจดัการ  มหาวิทยาลยัอินเดียน่า, บมูมิงตนั,  สหรัฐอเมริกา  

หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการ ส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 3  
สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหาร   ระดบัสงูภาครัฐ (PDI) 
ผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 5 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 
Director Certification Program 2005  (DCP)  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Director Accreditation Program  2004  (DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประวัติการท างาน 
2556-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                  บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

กมุภาพนัธ์ 2555   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   บริษัท สหวิริยาสตีล อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
– ปัจจบุนั 
เมษายน          กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ    ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
– กนัยายน 2554         และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
เมษายน 2552                 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 
 – ธันวาคม 2554 
เมษายน 2553                 กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน    บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 
 – ธันวาคม 2554 
มกราคม  2554                 กรรมการสรรหา      บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 
 – ธันวาคม 2554 
กมุภาพนัธ์ 2552   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร  บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
–  มีนาคม 2554 
กนัยายน 2548   กรรมการผู้อ านวยการ และ กรรมการบริหาร   บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
– มกราคม 2552 
ธันวาคม 2544   กรรมการผู้จดัการ และ กรรมการบริหาร    บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
 – กนัยายน 2548 
 

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ธันวาคม 2557                    กรรมการ                                                  บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั 
– ปัจจบุนั 
สิงหาคม 2557                   ประธานกรรมการ     บรรษัทประกันสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม  
 – ปัจจบุนั                                                      (บสย.) 
พฤษภาคม 2555 –             เลขาธิการ      สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
ปัจจบุนั 
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มีนาคม 2554                     ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร    สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
– เมษายน 2555 
พฤษภาคม 2550 –             กรรมการบริหารและอปุนายก    สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
มีนาคม 2554 
เมษายน 2554 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษา      สภาธุรกิจตลาดทนุไทย 
สิงหาคม 2553-                   กรรมการ      สภาธุรกิจตลาดทนุไทย 
มีนาคม 2554 
เมษายน –   ประธานกรรมการ     บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด 
 พฤศจิกายน 2554  
เมษายน 2552 –                 กรรมการ                                                      สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
มีนาคม 2554  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้พิจารณา 

                                                                      เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 
                                                                                  กบัต าแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไม่ม ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไม่ม ี
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบัติต้องห้าม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท า 
                                                                                         โดยทจุริต 
      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
      บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอ   ไม่ม ี
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2.   นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม 
                    
อายุ  : 69  ปี 
ต าแหน่ง  : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   
วันเข้าด ารง 
ต าแหน่งกรรมการ : 29 เมษายนl 2556 ( 4 ปี ) 
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี การบญัชี  (เกียรตินิยมอนัดบั 1)   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
และประวัติการอบรม                    ปริญญาโท การบญัชี                      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

Director Accreditation Program  2016  (DAP)                     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Chief Financial Officer             สภานกับญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประวัติการท างาน 
2556-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ                 บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  
 

      - ไมมี่ – 
 
  
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

2550 – ปัจจบุนั                           ที่ปรึกษากรรมการบริหารด้านบญัชีและการเงิน                           บริษัทกลุม่รีเจ้นท์ 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้พิจารณา 
                                                                      เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 

                                                                                  กบัต าแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไม่ม ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไม่ม ี
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบัติต้องห้าม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท า 
                                                                                         โดยทจุริต 
      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
      บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอ   ไม่ม ี
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3.  ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย  
 

อายุ  : 41  ปี 
ต าแหน่ง  : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ     
 
วันเข้าด ารง : 29 เมษายน 2557 ( 3 ปี ) 
ต าแหน่งกรรมการ   
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Pine Manor Colledge, USA 

  และประวัติการอบรม               Master Degree  of Business  Administration -  Boston University, USA. 
                                                   Ph.D of Business  Administration Joint Program of Bangkok University and University of Nebraska- 
                                                   Lincoln, USA. 
                                                   Advanced Audit Committee Program 2016 (ACCP)    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
                                           Risk Corporate Leader (RCL)     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
                                                   Director Accreditation Program   2012  (DAP)             สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
                                                   Company Secretary Program   2009  (CSP)                สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 
ประวัติการท างาน 
2557-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ                  บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

มกราคม 2554 - ปัจจบุนั             รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์                   บริษัท จีเอฟพีท ีจ ากดั (มหาชน)  
                                                  และ เลขานกุารบริษัท และผู้ ถือหุ้นร้อยละ  0.40 
ตลุาคม 2551 – ปัจจบุนั             เลขานกุารบริษัท    บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ตลุาคม 2558 –                          กรรมการ                                        บริษัท มินิแม็กส์ เวนเจอร์ จ ากดั 
ปัจจบุนั                                                                                                                           
 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้พจิารณา 
                                                                      เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 

                                                                                  กบัต าแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไม่ม ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไม่ม ี
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบัติต้องห้าม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท า 
                                                                                         โดยทจุริต 
      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
      บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอ   ไม่ม ี
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บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

สำรสนเทศเก่ียวกบักำรได้มำซ่ึงสินทรพัยแ์ละกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั พริน้ซเิพลิ แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครัง้ที ่7/2560 
ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2560 ได้มมีตอินุมตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560    
(“ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น”) เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ซือ้กจิการของกลุ่มบรษิทั อลอินัซ ์เมดคิอล เอเชยี จ ากดั โดย
การซือ้หุน้ในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ บรษิทั   อลอินัซ ์ 
เมดิคอล เอเชีย จ ากัด (“AMA”) จากผู้ถือหุ้นเดิม อันได้แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร ( “คุณสำธิตำ”)            
แวนเทจ พอ้ยท์ แมเนจเมน้ท ์ลมิเิตด็ (“แวนเทจ พ้อยท์”) และนายศริชิยั โตวริยิะเวช (“คณุศิริชยั”) ซึง่เป็น
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ นัน้ 

การเข้าท ารายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรพัย์สินตามประกาศคณะกรรมการก ากับ  
ตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป
ซึง่ทรพัยส์นิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทั
จดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (“ประกำศเร่ืองกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึง
ทรพัย์สินท่ีมีนัยส ำคญั”) ซึ่งเมื่อพจิารณาขนาดของรายการดงักล่าวด้วยวธิกีารค านวณตามเกณฑ์ต่างๆ 
ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิที่มนีัยส าคญั โดยค านวณจากงบการเงนิรวมของ
บรษิทัฯ ส าหรบังวด 6 เดอืน สิน้สุด ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 และ งบการเงนิรวมเสมอืนของ AMA ส าหรบั
งวด 6 เดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 แลว้ พบว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวมขีนาดของรายการรวม
สงูสุดเมือ่ค านวณรายการตามเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธิ     ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ  35.61 ของมลูค่าสนิทรพัย์
ทีม่ตีวัตนสุทธริวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย โดยบรษิทัฯ ไม่ไดม้รีายการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 
6 เดอืนก่อนการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ เขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรอื
จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นียัส าคญั 

นอกจากนี้ การเขา้ท ารายการขา้งต้นยงัเขา้ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิัทจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 (“ประกำศเรื่องรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั”) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมใน AMA อันได้แก่คุณสาธิตา  
แวนเทจ พ้อยท ์และคุณศริชิยั เขา้ข่ายเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ซึ่งเมื่อพจิารณาขนาดรายการของ
รายการดงักล่าวภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบั
งวด 6 เดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 และงบการเงนิรวมเสมอืนของ AMA ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุด 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 แลว้ พบว่า (ก) รายการเขา้ซือ้หุน้ AMA จากคุณสาธติา ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของบรษิทัฯ และแวนเทจ พ้อยท์ ซึ่งเป็นนิตบิุคคลที่มคีรอบครวัวทิยากรเป็นผู้รบัผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย 
(Ultimate Beneficial Owner) มขีนาดของรายการรวมคดิเป็นรอ้ยละ 26.13 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธิ
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ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และ (ข) รายการเขา้ซื้อหุ้น AMA จากคุณศริชิยั ซึ่งเป็นผู้บรหิารของบรษิทัฯ มี
ขนาดของรายการคดิเป็นรอ้ยละ 0.14 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึ่งเมื่อ
ค านวณขนาดรายการ (ก) รวมกบัรายการ (ข) จะมขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 26.27 นอกจากนี้ เมื่อรวม
พจิารณาขนาดของรายการดงักล่าวกบัขนาดรายการของ (1) การช าระดอกเบี้ยที่บรษิทัฯ อาจต้องช าระให้แก่ 
คุณสาธติา แวนเทจ พ้อยท์ และคุณศริชิยั ในกรณีที่บรษิทัฯ ช าระราคาซื้อขายหุ้นในส่วนที่เหลอืให้แก่บุคคล
ดงักล่าวภายหลงัวนัทีส่ ิน้สุดระยะเวลาครบ 6 เดอืนนับแต่วนัทีท่ าสญัญาซือ้ขายหุน้ดงัมรีายละเอยีดตามทีไ่ดร้ะบุ
ในขอ้ 5.2 ซึ่งมขีนาดรายการคดิเป็นรอ้ยละ 0.28 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
(2) การช าระดอกเบีย้เงนิกู้ยมืที่ AMA จะต้องช าระใหแ้ก่ บรษิทั รชัดา บิสสเินส  ดสีตรคิ จ ากดั (“RBD”) ซึง่มี
คุณสาธติาเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดม้าซึ่งกลุ่มบรษิทั AMA แล้ว ซึ่งมขีนาดรายการคดิ
เป็นรอ้ยละ 0.07 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ และ บรษิทัย่อย และ (3) รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้        อนัไดแ้ก่ รายการใหบ้รกิารระหว่าง AMA และ
บรษิทัย่อยของบรษิัทฯ ซึ่งมขีนาดรายการคดิเป็นร้อยละ 0.10 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ 
และบรษิทัยอ่ยแลว้ พบว่าขนาดของรายการทัง้หมดขา้งตน้ภายใต้ประกาศเรื่องรายการเกี่ยวโยงรวมคดิเป็นรอ้ย
ละ 26.72 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึง่มากกว่ารอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าของ
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าที่ต้องจดัท าสารสนเทศเกี่ยวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพยแ์ละการเขา้ท ารายการที่
เกีย่วโยงกนัและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) โดยมรีายละเอยีด
การเขา้ท ารายการดงัต่อไปนี้ 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรำยกำร 

ในวนัที ่25 กนัยายน 2560 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่างบรษิทัฯ และ คุณสาธติา 
ส าหรบัการเขา้ซื้อหุน้จ านวน 268,374,998 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 99.99 ของหุน้ที่ออกและ
จ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ AMA จากผูถ้อืหุน้เดมิของ AMA อนัไดแ้ก่ คุณสาธติา แวนเทจ พอ้ยท ์และคุณศริชิยั 
(“สญัญำซ้ือขำยหุ้น AMA”) และจะเขา้ท ารายการดงักล่าวภายหลงัจากที่ไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญั  
ผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 ซึง่จะประชุมในวนัที ่24 พฤศจกิายน 2560 และเมือ่เงือ่นไขบงัคบัก่อนต่างๆ ตามทีไ่ดร้ะบุ
ไวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้ AMA ไดส้ าเรจ็ลุล่วงหรอืได้รบัการผ่อนผนัจากคู่สญัญาทีเ่กี่ยวขอ้งแลว้ โดยในเบือ้งต้น
คาดว่าจะด าเนินการไดแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนธนัวาคม 2560 

2. คู่สญัญำท่ีเก่ียวข้องและควำมสมัพนัธก์บับริษทัฯ 

ผูซ้ื้อ: บรษิทัฯ 

ผูข้ำย: ผูถ้อืหุน้เดมิของ AMA จ านวน 3 ราย ดงัมรีายละเอยีดดงันี้ 
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รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น 

ท่ีจะซ้ือขำย  
(หุ้น) 

สดัส่วน 

กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ประเภทของหุ้น 

1. นางสาวสาธติา วทิยากร 146,852,399 54.72 หุน้สามญั 

2. แวนเทจ พอ้ยท ์แมเนจเมน้ท ์ 
     ลมิเิตด็(1) 

118,750,600 44.25 หุน้สามญั 

1,372,000 0.51 หุน้บุรมิสทิธิ 

3. นายศริชิยั โตวริยิะเวช 1,399,999 0.52 หุน้สามญั 
รวม 268,374,998(2) 99.99  

(1) แวนเทจ พอ้ยท ์เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในหมู่เกาะบรติชิ เวอรจ์นิ ไอรแ์ลนด ์ประกอบธุรกจิถอืหุน้ในบรษิทัอื่น และถอืหุน้
โดย ววิดิ แวนเทจ เทรดดิง้ ลมิเิตด็ ในสดัสว่นรอ้ยละ 100.00 ของหุน้ทัง้หมด โดยมคีรอบครวัวทิยากรเป็นผูร้บัประโยชน์ใน
ทอดสดุทา้ย (Ultimate Beneficial Owner) 

(2) หุน้ทัง้หมดใน AMA มจี านวน 268,375,000 หุน้ โดยมหีุน้ทีไ่ม่ไดซ้ือ้ขายในครัง้นี้จ านวน 2 หุน้ซึง่ถอืโดยคุณสาธติา และ  
คุณศริชิยั 

ควำมสมัพนัธก์บับริษทัฯ: ผู้ขายแต่ละรายมคีวามสมัพนัธ์กบับรษิัทฯ โดยเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัตาม
ประกาศเรือ่งรายการทีเ่กีย่วโยงกนั กล่าวคอื 

(ก) คุณสาธติา เป็นผู้ถอืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดย ณ วนัที ่9 ตุลาคม 2560 
คุณสาธติาถอืหุน้ทางตรงในบรษิทัฯ จ านวน 498,054,588 หุน้และ  มหีุน้
ซึง่ถอืโดย UBS AG Hong Kong Branch อกีจ านวน 1,262,060,526 
หุน้เพื่อคุณสาธติา รวมทัง้สิน้เป็นจ านวน 1,760,115,114 หุน้หรอืคดิเป็น
สดัส่วนประมาณรอ้ยละ 54.32 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดในบรษิทัฯ 

(ข) แวนเทจ พ้อยท์ เ ป็นนิติบุคคลที่มีครอบครัววิทยากรเป็นผู้ได้ร ับ
ผลประโยชน์ในทอดสุดทา้ย (Ultimate Beneficial Owner) และ 

(ค) คุณศิริชัย  เ ป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่ งป จัจุบันด ารงต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการฝา่ยบรหิารความเสีย่งและการลงทุน 

3. ลกัษณะทัว่ไปของรำยกำร 

3.1. ธุรกรรมการซือ้หุน้ AMA 

บรษิทัฯ จะเขา้ซื้อหุ้นใน AMA จ านวนทัง้สิ้น 268,374,998 หุ้น หรอืคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 
99.99 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ AMA มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 10 บาท (“หุ้น AMA”) จาก
ผูถ้อืหุน้เดมิของ AMA ในราคาหุน้ละประมาณ 7.4523 บาท คดิเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 2,000,000,000.00 
บาท ดงันี้ 
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(ก)  ซือ้หุน้สามญัจ านวน 146,852,399 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 54.72 ของจ านวนหุน้ทีอ่อก
และจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ AMA จากคุณสาธติา ในราคาทัง้สิน้ไมเ่กนิ 1,094,382,115.28 บาท 

(ข) ซือ้หุ้นสามญัจ านวน 118,750,600 หุ้น และหุ้นบุรมิสทิธจิ านวน 1,372,000 หุน้ รวมเป็นจ านวนทัง้สิ้น 
120,122,600 หุ้น หรอืคดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 44.76 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของ AMA จากแวนเทจ พอ้ยท ์ในราคาทัง้สิน้ไมเ่กนิ 895,184,729.54 บาท และ 

(ค) ซือ้หุน้สามญัจ านวน 1,399,999 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 0.52 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและ
จ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ AMA จากคุณศริชิยั ในราคาทัง้สิน้ไมเ่กนิ 10,433,155.18 บาท 

โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าหุ้นขา้งต้นให้แก่คุณสาธติา แวนเทจ พ้อยท ์และ คุณศริชิยั ด้วยเงนิสด โดยจะ
ช าระค่าหุ้นบางส่วนในวนัที่บรษิทัฯ เขา้ซื้อและรบัโอนกรรมสทิธิใ์นหุน้ AMA จากผู้ถอืหุ้นเดมิ (“วนัท่ีซ้ือขำย
หุ้น”) และจะช าระค่าหุน้ส่วนทีเ่หลอืภายในระยะเวลาไม่เกนิ 12 เดอืนนับจากวนัทีท่ าสญัญาซือ้ขายหุน้ (โปรด
พจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัเงือ่นไขการช าระค่าหุน้ตามทีร่ะบุในขอ้ 5.2) 

ทัง้นี้ AMA ประกอบธุรกจิลงทุนในหลกัทรพัยข์องบรษิทัอื่น (Holding Company) โดยปจัจุบนั AMA ถอื
หุ้นทางตรงในบรษิัทย่อยจ านวน 2 บรษิัท ได้แก่ (1) บรษิัท พษิณุเวช จ ากดั (“PSV”) และ (2) บรษิัท 
โรงพยาบาลปากน ้าโพ จ ากดั (“PNP”) และถอืหุน้ทางอ้อมในบรษิทัย่อยจ านวน 4 บรษิทั ไดแ้ก่ (1) บรษิทั  สห
แพทยพ์จิติร จ ากดั (“SHV”) (2) บรษิทั โรงพยาบาลพษิณุเวชอุตรดติถ์ จ ากดั (“PUH”) (3) บรษิทั พษิณุเวช
พฒันา จ ากดั (“PPC”) และ (4) บรษิทั พ.ีเอน็.พ ีฮอส ปิทอล จ ากดั (“PNPH”) ซึง่การเขา้ซือ้หุน้ใน AMA จะท า
ใหบ้รษิทัฯ เขา้เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้มและไดม้าซึง่กจิการทัง้หมดของบรษิทัต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 

ในการนี้ บรษิทัฯ ได้เขา้ท าสญัญาซื้อขายหุ้น AMA กบัคุณสาธติา ในวนัที่ 25 กนัยายน 2560 โดย
เงือ่นไขส าคญัของสญัญาซือ้ขายหุน้ AMA สามารถสรปุไดด้งันี้ 

 
 

เง่ือนไขบงัคบัก่อน : 1. บรษิทัฯ ได้รบัอนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้อืหุ้นส าหรบัการเขา้ซือ้กจิการของกลุ่ม
บรษิทั AMA โดยการเขา้ซือ้หุน้ AMA จากผูถ้อืหุน้เดมิ 

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทของ AMA ได้มมีติอนุมตักิารขายหุ้น AMA 
ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

3. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นของ AMA ไดม้มีตอินุมตัิ
การเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการ การแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ และการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน AMA ตามที่ได้ตกลงกัน
ระหว่างคู่สญัญา 

วนัท่ีซ้ือขำยหุ้น : คู่สญัญาจะร่วมกนัก าหนดวนัทีซ่ือ้ขายหุน้ซึง่จะต้องไม่เกนิ 5 วนัท าการนับจาก
วนัทีเ่ง ือ่นไขบงัคบัก่อนตามทีร่ะบุในสญัญาเสรจ็สมบูรณ์ โดยบรษิทัฯ คาดว่าการ



    
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

5/55 
 
 

ซือ้ขายหุน้น่าจะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนธนัวาคม 2560 

เง่ือนไขท่ีส ำคญัอ่ืนๆ : ตลอดระยะเวลาที่คุณสาธติาเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัผูซ้ื้อ คุณสาธติาจะไม่
ประกอบธุรกจิ หรอืกระท าการใดๆ (ซึง่รวมถงึลงทุนในสดัส่วนเกนิกว่า   รอ้ยละ 
10 ของทุนทัง้หมดของกจิการใดๆ) อนัเป็นการแข่งขนักับธุรกจิของบรษิทัฯ หรอื
บริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ที่ดทีี่สุดของกจิการของบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อยของบรษิทัฯ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

 

อน่ึง โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษทัฯ ก่อนและหลงักำรเข้ำท ำรำยกำรเป็นดงัน้ี 

 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและควำมสมัพนัธข์องคู่สญัญำก่อนกำรเข้ำท ำรำยกำร 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและภำพรวมธรุกิจของ 
PRINC 

 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของ AMA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและภำพรวมกำรท ำธรุกิจของ PRINC ภำยหลงักำรเข้ำท ำรำยกำร 

PRINC

VB(1) BCD (2) PI(4)

V   (6)VI(5) VR(7) BG(8)

CS(3)

99.99%

ครอบครวั
วิทยำกร

ผู้ถือหุ้นรำย
ย่อย

90.90% 9.10%

99.99%99.99%99.99%

99.99%99.99%99.99%99.99%

AMA

PSV PNP 

PUHSHV PNPH

90.92%

สำธิตำ 
วิทยำกร

แวนเทจ พ้อยท์
แมเนจเม้นท ์ลิมิเตด็

60.00%

99.99%99.99%99.99%

ศิริชยั โตวิริยะเวช

54.72% 44.76% 0.52%

PPC

99.99%
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หมายเหตุ:  (1) บรษิทั ว ีบรลิเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (2) บรษิทั แบงคอ็ก เซนเตอรด์สิตรคิ จ ากดั (3) บรษิทั คอนเวอรเ์จนซ์
ซสิเทมส ์จ ากดั (4) บรษิทั พริน้ซเิพลิ อนิเวสทเ์มนท ์จ ากดั (5) บรษิทั ว ีอนิเทลลเิจน้ซ ์จ ากดั (6) บรษิทั ว ี33 
จ ากดั (7) บรษิทั ว ีเรสซเิดนซ ์จ ากดั (8) บรษิทั กรุงเทพบรหิาร จ ากดั 

กำรค ำนวณขนำดรำยกำร 

การค านวณขนาดรายการของธุรกรรมการซือ้หุน้ AMA ภายใตป้ระกาศเรือ่งรายการไดม้า หรอื จ าหน่าย
ไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นีัยส าคญัและประกาศเรือ่งรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี้ บรษิทัฯ อา้งองิจากงบการเงนิรวม
ของบรษิทัฯ ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 และงบการเงนิรวมเสมอืนของ AMA ส าหรบังวด 
6 เดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อมลูกำรเงินท่ีใช้ในกำรค ำนวณขนำดรำยกำร 

  
หน่วย : ลา้นบาท 

 
บริษทัฯ AMA 

ข้อมลูทำงกำรเงิน 
งบกำรเงินรวม 

ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 
งบกำรเงินรวม* 

ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 

สนิทรพัยร์วม 8,849 4,922 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 14 68 

หนี้สนิรวม 1,222 1,799 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 7,627 3,123 
 

 
บริษทัฯ AMA 

ข้อมลูทำงกำรเงิน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม* 

PRINC

VB(1) BCD (2) PI(4)

V   (6)VI(5) VR(7) BG(8)

CS(3)

99.99%99.99%

ครอบครวั
วิทยำกร

ผู้ถือหุ้นรำย
ย่อย

99.99%99.99%

99.99%99.99%99.99%99.99%

90.90% 9.10%

AMA

PSV PNP 

PUHSHV PNPH

90.92%60.00%

99.99%99.99%99.99%

PPC

99.99%
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ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (242)** 117*** 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย 0 344 

สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ*ิ*** 7,613 2,711 

หมายเหตุ:*งบการเงนิรวมเสมอืนทีจ่ดัท าโดยบรษิทัฯ ภายใตก้ารปรกึษากบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
 **ก าไร (ขาดทุน) สทุธสิ าหรบัรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา (Trailing 12 months) 

***ก าไร (ขาดทุน) สทุธสิ าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
****สนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธคิ านวณโดยใชส้นิทรพัยร์วม หกัดว้ยสนิทรพัยท์ี่ไม่มตีวัตน หนี้สนิรวม และส่วนของผู้ถือ

หุน้สว่นน้อย 

เกณฑท่ี์ใช้ในกำรค ำนวณ 

เกณฑท่ี์ใช้ในกำรค ำนวณ ขนำดรำยกำร (ร้อยละ) 

1. เกณฑม์ลูค่ำสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ 35.61 

2. เกณฑก์ ำไรสทุธิ ไมส่ามารถค านวณได้ 

3. เกณฑม์ลูค่ำรวมของส่ิงตอบแทน 22.84 

4. เกณฑม์ลูค่ำหุ้นทุน ไมม่กีารออกหุน้เพื่อช าระราคา 

จากการค านวณขนาดรายการขา้งต้นตามเกณฑต่์างๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่
ทรพัยส์นิที่มนีัยส าคญั โดยค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบังวด  6 เดอืน สิ้นสุด ณ วนัที่ 30 
มถุินายน 2560 และงบการเงนิรวมเสมอืนของ AMA ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 
แลว้ พบว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าว มขีนาดของรายการสูงสุดเมื่อค านวณรายการตามเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ี่
มตีวัตนสุทธ ิ ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ  35.61 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสุทธริวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (โดย
บรษิทัฯ ไม่ได้มรีายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยท์ีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้) ดงันัน้ 
ธุรกรรมการซือ้หุน้ AMA จงึเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที ่2 ตามประกาศเรื่องรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่
ทรพัยส์นิทีม่นียัส าคญั กล่าวคอื รายการดงักล่าวมมีลูค่าเท่ากบัหรอืสงูกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 

นอกจากนี้ เมื่อพจิารณาขนาดรายการของการเข้าซื้อหุ้น AMA จากผู้ถือหุ้นเดมิแต่ละรายภายใต้
ประกาศเรือ่งรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั โดยค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบังวด 6 เดอืน สิน้สุด   ณ 
วนัที ่30 มถุินายน 2560 และงบการเงนิรวมเสมอืนของ AMA ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่30 มถุินายน 
2560 แลว้ พบว่า 

(ก) รายการเขา้ซือ้หุน้ AMA จากคุณสาธติา ซึง่เป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ และแวนเทจ พอ้ยท์ ซึ่ง
เป็นนิตบิุคคลทีม่คีรอบครวัวทิยากรเป็นผูร้บัผลประโยชน์ในทอดสุดทา้ย (Ultimate Beneficial Owner) 
มขีนาดของรายการรวมคดิเป็นรอ้ยละ 26.13 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ และบรษิทั
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ย่อย ซึ่งมากกว่า 20 ลา้นบาท และ/หรอื รอ้ยละ 3 ของมลูค่าของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ย และ 

(ข) รายการเขา้ซือ้หุน้ AMA จากคุณศริชิยั ซึง่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มขีนาดของรายการคดิเป็นรอ้ยละ 
0.14 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

 

ซึ่งเมื่อค านวณขนาดรายการ (ก) รวมกับรายการ (ข) จะมขีนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 26.27 
นอกจากนี้ เมื่อรวมพจิารณาขนาดของรายการดงักล่าวกบัขนาดรายการของ (1) การช าระดอกเบี้ยที่บรษิทัฯ 
อาจต้องช าระใหแ้ก่คุณสาธติา แวนเทจ พ้อยท ์และคุณศริชิยั ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ช าระราคาซือ้ขายหุน้ในส่วนที่
เหลือให้แก่บุคคลดังกล่าวภายหลังวันที่สิ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแต่วันที่ท าสัญญาซื้อขายหุ้นดงัมี
รายละเอยีดตามทีไ่ดร้ะบุในขอ้ 5.2 ซึง่มขีนาดรายการคดิเป็นรอ้ยละ 0.28 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิอง
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (2) การช าระดอกเบีย้เงนิกู้ยมืที่ AMA จะต้องช าระใหแ้ก่ RBD ซึง่มคีุณสาธติาเป็นผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดม้าซึง่กลุ่มบรษิทั AMA แลว้ ซึง่มขีนาดรายการคดิเป็นรอ้ยละ 0.07 ของ
มลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และ (3) รายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เกดิขึน้ในระหว่าง 6 
เดอืนก่อนการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ อนัไดแ้ก่ รายการใหบ้รกิารระหว่าง AMA และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ซึง่มี
ขนาดรายการคดิเป็นร้อยละ 0.10 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยแล้ว พบว่า
ขนาดของรายการทัง้หมดข้างต้นภายใต้ประกาศเรื่องรายการเกี่ยวโยงรวมคดิเป็นร้อยละ 26.72 ของมูลค่า
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึง่เกนิกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าของสนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสุทธิ
ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

 

ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าที่จดัท าและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกบัการเขา้ท าธุรกรรมซื้อหุ้น AMA ต่อ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิทีม่นีัยส าคญัและประกาศเรื่อง
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั พรอ้มทัง้แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อแสดงความเหน็เกี่ยวกบัธุรกรรม และจดัให้
มกีารประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อขออนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรม โดยบรษิทัฯ จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงในส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนได้ส่วนเสยีเป็นฐานในการนับคะแนน 
และหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งระบุขอ้มลูตามทีป่ระกาศเรือ่งรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่ ี
นยัส าคญัและประกาศเรือ่งรายการทีเ่กีย่วโยงกนัก าหนด ซึง่รวมถงึความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 
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4. รำยละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มำ 

4.1. AMA 

4.1.1. สนิทรพัยท์ีจ่ะไดม้า 

หุน้สามญัจ านวน 267,002,998 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท และหุ้นบุรมิสทิธจิ านวน 1,372,000 
หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท จ านวนหุน้รวมทัง้สิ้น 268,374,998 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 
99.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ AMA 

 

4.1.2. การประกอบธุรกจิ 

ธุรกจิหลกัของ AMA ไดแ้ก่ การลงทุนในหลกัทรพัยข์องบรษิทัอื่น (Holding Company) โดยปจัจุบนั 
AMA ถอืหุน้ทางตรงใน 2 บรษิทั และถอืหุน้ทางออ้มใน 4 บรษิทั ซึง่มรีายละเอยีดโดยสงัเขป ดงันี้ 

ช่ือนิติบคุคล 
ทุนจดทะเบียน 

(บำท) 
ทุนช ำระแล้ว  

(บำท) 
สดัส่วนกำรถือหุ้นโดย AMA 

1) บรษิทั พษิณุเวช จ ากดั (PSV) 125,000,000 125,000,000 รอ้ยละ 60.00  
(อกีรอ้ยละ 40.00 ถอืโดย 

บรษิทั พทิกัษ์พงศก์ารแพทย ์
จ ากดั(1)) 

2) บรษิทั สหแพทยพ์จิติร จ ากดั 
(SHV) 

100,000,000 100,000,000 รอ้ยละ 99.99 โดยถอืผ่าน 
PSV 

3) บรษิทั โรงพยาบาลพษิณุเวช
อุตรดติถ ์จ ากดั (PUH) 

1,000,000 1,000,000 รอ้ยละ 99.99 โดยถอืผ่าน 
PSV 

4) บรษิทั พษิณุเวชพฒันา จ ากดั
(PPC) 

1,000,000 1,000,000 รอ้ยละ 99.99 โดยถอืผ่าน 
PSV 

5) บรษิทั โรงพยาบาลปากน ้าโพ 
จ ากดั (PNP) 

354,166,000 354,166,000 รอ้ยละ 90.92 
(อกีรอ้ยละ 9.08 ถอืโดยผูถ้อื

หุน้รายยอ่ยอื่นๆ(2)) 
6) บรษิทั พ.ีเอน็.พ ีฮอส ปิทอล 

จ ากดั (PNPH) 
150,000,000 37,500,300 รอ้ยละ 99.99 โดยถอืผ่าน 

PNP 

หมายเหตุ: (1) และ (2) ไม่ใชบ่คุคลเกีย่วโยงกนักบับรษิทัฯ 
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4.1.3. ขอ้มลูทางการเงนิ 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัของ AMA ตามงบการเงนิรวมเสมอืนส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2559 และส าหรบังวด 6 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 มรีายละเอยีดดงันี้ 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบกำรเงินรำยปี 

งบกำรเงิน 
งวดหกเดือน 

31 ธนัวำคม 2559 30 มิถนุำยน 2560 
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 1,741.4 796.0 
ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล (1,163.1) (578.4) 
ก ำไรขัน้ต้น 578.4 217.6  
รายไดอ้ื่น 36.4 28.3  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (437.8) (228.2) 
ค่าใชจ้่ายอื่น (3.6) (1.9) 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษี 173.4 15.9 
ตน้ทุนทางการเงนิ (23.1) (9.3) 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ (33.4) (9.6) 
ก ำไร (ขำดทุน) สทุธิส ำหรบัปี 117.0 (3.0) 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบกำรเงินรำยปี งบกำรเงินงวดหกเดือน 

31 ธนัวำคม 2559 30 มิถนุำยน 2560 
สินทรพัย ์   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 158.7 468.2 

เงนิลงทุนระยะสัน้ 3.7 5.1 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 150.6 145.6 

สนิคา้คงเหลอื 47.0 52.0 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 1,861.2 2,131.7 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธ ิ 66.5 68.0 

สนิทรพัยอ์ื่น 2,072.5 2,051.8 
รวมสินทรพัย ์ 4,360.2 4,922.5 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น   

เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิ 0.0 34.3 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 248.8 210.2 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 34.1 479.2 
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 805.3 947.6 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบกำรเงินรำยปี งบกำรเงินงวดหกเดือน 

31 ธนัวำคม 2559 30 มิถนุำยน 2560 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 25.8 24.3 

หนี้สนิอื่น 114.4 103.8 

รวมหน้ีสิน 1,228.4 1,799.4 
ทุนช าระแลว้   
หุน้บุรมิสทิธ ิ 13.7 13.7 
หุน้สามญั 2,670.0 2,670.0 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 42.0 42.0 
ก าไร สะสม 62.1 43.4 

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่ในบรษิทัยอ่ย 0.0 9.9 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (NCI) 343.9 344.0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,131.8 3,123.1 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,360.2 4,922.5 

หมายเหตุ: งบการเงนิรวมทีจ่ดัท าโดยบรษิทัฯ ภายใตก้ารปรกึษากบัผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ 
 

4.1.4. ทุนจดทะเบยีน ทุนเรยีกช าระแลว้ คณะกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้ และสดัส่วนการถอืหุน้ 

 ทุนและหุน้ 

ปจัจุบนั AMA มทีุนจดทะเบยีนและทุนทีเ่รยีกช าระแลว้จ านวน 2,683,750,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 
267,003,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท และหุน้บุรมิสทิธจิ านวน 1,372,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 
บาท 

คณะกรรมการบรษิทัของ AMA ณ วนัที ่6 มถุินายน 2560 

1. นางสาวสาธติา วทิยากร* กรรมการ 

2. นางสาวอตยิา อาวชันาการ* กรรมการ 

*กรรมการผูม้อี านาจลงนาม ไดแ้ก่ กรรมการทัง้สองท่านลงลายมอืชื่อร่วมกนั 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ของ AMA ณ วนัที ่20 เมษายน 2560 

 รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
1. นางสาวสาธติา วทิยากร 146,852,400 54.72 
2. แวนเทจ พอ้ยท ์แมเนจเมน้ท ์ลมิเิตด็ 120,122,600 44.76 
3. นายศริชิยั โตวริยิะเวช 1,400,000 0.52 
 รวม 268,375,000 100.00 
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รำยละเอียดสินทรพัยภ์ำยใต้ AMA 

1. PSV 

บรษิทั พษิณุเวช จ ากดั (PSV) เป็นผูด้ าเนินกจิการ โรงพยาบาลพษิณุเวช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน
แห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตัง้อยู่ ณ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ห่างจากกรุงเทพ 377 
กโิลเมตร โดยโรงพยาบาลพษิณุเวชเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ปี 2525 ดว้ยเตยีงจดทะเบยีนจ านวน 50 เตยีง ต่อมา ใน
ปี 2538 โรงพยาบาลมีศักยภาพมากขึ้นจึงเพิ่มจ านวนเตียงจดทะเบียนเป็นจ านวน 150 เตียง ในปี 2555 
โรงพยาบาลได้รบัรองมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) จนถึงปจัจุบนั บรษิัทเปิด
ใหบ้รกิารมาแลว้เป็นระยะเวลา 35 ปี 

โรงพยาบาลพิษณุเวชถือเป็นสถานพยาบาลขัน้ทุติยภูมิ โดยการให้บริการทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลพษิณุเวชประกอบไปดว้ย คลนิิกอายรุกรรม คลนิิกกุมารเวช คลนิิกสตู-ินรเีวช คลนิิกศลัยกรรม ศูนย์
สุขภาพรกัษ์ชวีติ คลนิิกจติเวช คลนิิกส่งเสรมิพฒันาการเดก็และวยัรุ่น คลนิิกตา (จกัษุ) คลนิิก หู คอ จมกู ศูนย์
ทนัตกรรม รวมถงึการให้บรกิารต่างๆ เช่น การตรวจทางรงัสวีทิยา การตรวจทางหวัใจ การตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิาร และศลัยกรรม 

ข้อมลูทำงกำรเงิน 

ขอ้มลูทางการเงนิที่ส าคญัของ PSV ตามงบการเงนิที่ตรวจสอบแลว้ส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 และงบการเงนิทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิารส าหรบังวด 6 เดอืน มรีายละเอยีด
ดงันี้ 

 

งบก ำไรขำดทุน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกำรเงินรำยปี 
งบกำรเงิน 
งวดหกเดือน 

31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2559 30 มิถนุำยน 2560 
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 947.1  1,079.8  501.8  
ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล (638.6) (675.4) (341.6) 
ก ำไรขัน้ต้น 308.6 404.4 160.2 
รายไดอ้ื่น 28.4 24.1 20.4 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (245.1) (269.2) (113.2) 
ค่าใชจ้่ายอื่น (3.3) (3.6) (1.9) 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและ
ภำษี 

88.4 155.8 65.5 

ตน้ทุนทางการเงนิ (5.2) (1.1) (2.3) 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ (18.2) (28.0) (9.6) 
ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 64.9 126.6 53.7 
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกำรเงินรำยปี 
งบกำรเงิน 
งวดหกเดือน 

31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2559 30 มิถนุำยน 2560 
สินทรพัย ์

 
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 361.4 45.8 32.9 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 0.6 0.6 1.2 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 47.6 74.0 62.6 
สนิคา้คงเหลอื 30.1 31.8 32.9 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 0.0 331.0 332.0 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 224.0 339.8 474.1 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิ 17.6 19.3 21.3 
สนิทรพัยอ์ื่น 0.6 0.6 0.6 

รวมสินทรพัย ์ 681.9 842.8  957.5  
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น    
เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิ 0.0 0.0 30.0 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 133.6 166.0 130.1 
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 0.0 0.0 140.0 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 13.5 14.9 11.9 
หนี้สนิอื่น 41.5  41.9  31.9  
รวมหน้ีสิน 188.5  222.9  343.9  
ทุนช ำระแล้ว    
หุน้สามญั  125.0  125.00 125.0  

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้  375.0  375.00 375.0  
ก าไร (ขาดทุน) สะสม  (6.7) 119.9 113.6  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  493.3  619.9 613.6  
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  681.9  842.8 957.5  

 

ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกช ำระแล้ว คณะกรรมกำร ผู้ถือหุ้น และสดัส่วนกำรถือหุ้น 

ทุนและหุน้ 

ปจัจุบนั PSV มทีุนจดทะเบยีนและทุนทีเ่รยีกช าระแลว้เป็นหุน้สามัญจ านวน 125,000 หุน้ มลูค่าทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 125,000,000 บาท 
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คณะกรรมการบรษิทัของ PSV ณ วนัที ่4 กรกฎาคม 2560 
1. นางนิภาพร นิ่มพทิกัษ์พงศ์*(2) กรรมการ 

2. นางสาววรรณศริ ินิ่มพทิกัษ์พงศ์*(2) กรรมการ 

3. นางสาวคงชนก ธรีวรากานต์(2) กรรมการ 
4. นายพงษ์ศกัดิ ์วทิยากร*(1) กรรมการ 

5. นางปิยรตัน์ อุกฤษฎ์(1) กรรมการ 
6. นายสาธติ วทิยากร*(1) กรรมการ 

7. นายอธวิฒัน์ น้อยประสทิธิ ์(1) กรรมการ 
* กรรมการผูม้อี านาจลงนาม ไดแ้ก่ นายพงษ์ศกัดิ ์วทิยากร หรอืนายสาธติ วทิยากร คนใดคนหน่ึงลงลายมอืชื่อร่วมกบั 
นางนิภาพร น่ิมพทิกัษ์พงศ ์หรอื นางสาววรรณศริ ินิ่มพทิกัษ์พงศ ์รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 
หมายเหตุ: (1) กรรมการจากกลุ่ม AMA; (2) กรรมการจากกลุ่มบรษิทั พทิกัษ์พงศก์ารแพทย ์จ ากดั 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ของ PSV ณ วนัที ่19 กนัยายน 2559 

 รำยช่ือผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
1. บรษิทั อลอินัซ ์เมดคิอล เอเชยี จ ากดั 75,000 60.00 
2. บรษิทั พทิกัษ์พงศก์ารแพทย ์จ ากดั 49,999 40.00 
3. นางสาววรรณศริ ินิ่มพทิกัษ์พงศ ์ 1 0.00 
 รวม 125,000 100.00 

2. SHV 

บรษิัท สหแพทย์พจิติร จ ากดั (SHV) เป็นผู้ด าเนินกิจการ โรงพยาบาลสหเวช ซึ่งเป็นโรงพยาบาล
เอกชนขนาด 90 เตยีง ตัง้อยูท่ีอ่ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกวนัที ่15 ตุลาคม 2533 

โรงพยาบาลสหเวชมบีรกิารทางการแพทย์ ไดแ้ก่ ศูนยร์กัษาโรคกระดูกและขอ้ ศูนยอุ์บตัเิหตุฉุกเฉิน 
ศูนยต์รวจสุขภาพทัว่ไป ศูนยโ์รคน่ิวทางเดนิปสัสาวะ ศูนยไ์ตเทยีม ศูนยเ์อกซเรยค์อมพวิเตอร์ คลนิิก  
อายรุกรรม คลนิิกศลัยกรรมทัว่ไป ศูนยก์ายภาพบ าบดั ศูนยกุ์มารเวชกรรม และคลนิิกสตู-ินรเีวช 

 

ข้อมลูทำงกำรเงิน 

ขอ้มลูทางการเงนิที่ส าคญัของ SHV ตามงบการเงนิที่ตรวจสอบแลว้ส าหรบังวดปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 30 
กนัยายน 2559 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2559 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ      งบ
การเงนิทีจ่ดัท าโดยฝา่ยบรหิารส าหรบังวด 6 เดอืน มรีายละเอยีดดงันี้ 
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งบก ำไรขำดทุน  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกำรเงินรำยปี 
ส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีตัง้แต่วนัท่ี 
1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 

งบกำรเงิน 
งวดหกเดือน 

30 กนัยำยน 2559 30 มิถนุำยน 2560 

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 176.8 56.7 93.0 

ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล (113.3) (44.0) (70.0) 

ก ำไรขัน้ต้น 63.6 12.8 23.0 

รายไดอ้ื่น 6.0 4.8 3.5 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (42.8) (16.3) (25.3) 

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและ
ภำษี 

26.8 1.3 1.3 

ตน้ทุนทางการเงนิ (0.3) (0.1) (0.1) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (4.9) (0.5) 0.0 

ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 21.6 0.8 1.2 
 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

30 กนัยำยน 2559 31 ธนัวำคม 2559 
งบกำรเงิน 
งวดหกเดือน 

30 มิถนุำยน 2560 
สินทรพัย ์    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 26.8 18.9 13.5 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 20.5 26.2 33.9 
สนิคา้คงเหลอื 6.0 5.6 9.8 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 103.5 109.7 129.7 
สนิทรพัยอ์ื่น 1.1 1.7 3.2 
รวมสินทรพัย ์ 157.8 162.1 190.1 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น    
เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิ 0.0 0.0 4.3 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 16.2 19.2 42.2 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 0.0 0.0 3.2 
หนี้สนิอื่น 14.7 15.2 11.6 
รวมหน้ีสิน 30.9 34.4 61.3 
ทุนช าระแลว้    
หุน้บุรมิสทิธ ิ 1.5 1.5 1.5 
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

30 กนัยำยน 2559 31 ธนัวำคม 2559 
งบกำรเงิน 
งวดหกเดือน 

30 มิถนุำยน 2560 
หุน้สามญั 98.5 98.5 98.5 

ก าไรสะสม 26.9 27.7 28.8 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 126.9 127.7 128.8 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 157.8 162.1 190.1 

หมายเหตุ:  ปจัจบุนั SHV ไดม้กีารเปลีย่นรอบระยะเวลาบญัชเีป็น 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 
 

ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกช ำระแล้ว คณะกรรมกำร ผูถื้อหุ้น และสดัส่วนกำรถือหุ้น 

ทุนและหุน้ 

ปจัจบุนั SHV มทีุนจดทะเบยีนและทุนทีเ่รยีกช าระแลว้จ านวน 1,000,000 หุน้ แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 
985,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาทและหุน้บุรมิสทิธจิ านวน 15,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
รวมเป็นมลูค่า 100,000,000 บาท 

คณะกรรมการบรษิทัของ SHV ณ วนัที ่9 สงิหาคม 2560 

1. นายพงษ์ศกัดิ ์วทิยากร* กรรมการ 

2. นางนิภาพร นิ่มพทิกัษ์พงศ์* กรรมการ 

3. นายสาธติ วทิยากร* กรรมการ 

4. นางสาววรรณศริ ินิ่มพทิกัษ์พงศ์* กรรมการ 

5. นางสาวคงชนก ธรีวรากานต์ กรรมการ 
6. นางปิยรตัน์ อุกฤษฎ์ กรรมการ 
7. นายอธวิฒัน์ น้อยประสทิธิ ์ กรรมการ 

*กรรมการผูม้อี านาจลงนาม ไดแ้ก่ นายพงษ์ศกัดิ ์วทิยากร หรอืนายสาธติ วทิยากร คนใดคนหน่ึงลงลายมอืชื่อร่วมกบั      นาง
นิภาพร นิ่มพทิกัษ์พงศ ์หรอื นางสาววรรณศริ ิ นิ่มพทิกัษพ์งศ ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบรษิทัรายชื่อ  ผูถ้อื
หุน้ของ SHV ณ วนัที ่9 มถุินายน 2560 

 รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
1. บรษิทั พษิณุเวช จ ากดั 999,998 100.00 
2. นางสาวคงชนก ธรีวรากานต์ 1 0.00 
3. นายสาธติ วทิยากร 1 0.00 
 รวม 1,000,000 100.00 
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3. PUH 

บรษิทั โรงพยาบาลพษิณุเวชอุตรดติถ ์จ ากดั (PUH) จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่2 มถุินายน 2560 
เพื่อประกอบธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนและสถานพยาบาลเอกชน โดยม ีPSV ถอืหุน้รอ้ยละ 100.00 โดยมแีผนจะ
สรา้งเป็นโรงพยาบาลพษิณุเวช-อุตรดติถ ์

 

ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกช ำระแล้ว คณะกรรมกำร ผูถื้อหุ้น และสดัส่วนกำรถือหุ้น 
ทุนและหุน้ 

ปจัจุบนั PUH มทีุนจดทะเบยีนและทุนทีเ่รยีกช าระแลว้จ านวน 1,000,000 บาท ไดแ้ก่หุน้สามญัจ านวน 
100,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

คณะกรรมการบรษิทัของ PUH ณ วนัที ่2 มถุินายน 2560 
1. นายสาธติ วทิยากร* กรรมการ 

2. นางสาววรรณศริ ินิ่มพทิกัษ์พงศ์* กรรมการ 

3. นายอธวิฒัน์ น้อยประสทิธิ*์ กรรมการ 
*กรรมการผูม้อี านาจลงนาม ไดแ้ก่ นายสาธติ วทิยากร หรอื นางสาววรรณศริ ิน่ิมพทิกัษ์พงศ ์หรอื นายอธวิฒัน์ น้อยประสทิธิ ์
กรรมการ 2 ใน 3 คน ลงลายมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิทั 
รายชื่อผูถ้อืหุน้ของ PUH ณ วนัที ่30 พฤษภาคม 2560 

 รำยช่ือผูถ้ือหุ้น จ ำนวนหุ้น (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
1. บรษิทั พษิณุเวช จ ากดั 99,997 100.00 
2. นายสาธติ วทิยากร 1 0.00 
3. นางสาววรรณศริ ินิ่มพทิกัษ์พงศ ์ 1 0.00 
4. นายอธวิฒัน์ น้อยประสทิธิ ์ 1 0.00 
 รวม 100,000 100.00 

 

4. PPC 

บรษิทั พษิณุเวชพฒันา จ ากดั (PPC) จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที่ 15 กนัยายน 2560 เพื่อ
ประกอบกจิการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลเอกชน โดย PPC ไดเ้ขา้ซือ้ทีด่นิเปล่าพืน้ที ่809 ตารางวา ซึ่ง
ตัง้อยู่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก เป็นราคารวมทัง้สิน้ประมาณ 71 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่27 กนัยายน 2560 
จากบุคคลทีไ่ม่เกี่ยวโยงกนักบับรษิทัฯ ทัง้นี้ ทีด่นิดงักล่าวจะถูกใชเ้ป็นทีจ่อดรถของโรงพยาบาลพษิณุเวช เพื่อ
รองรบัลกูคา้ของโรงพยาบาลทีม่จี านวนทีม่ากขึน้ และอาจใชใ้นการขยายกจิการในอนาคต อย่างไรกต็าม ขณะนี้ 
PPC ยงัไมม่กีารประกอบธุรกจิแต่อยา่งใด 
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ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกช ำระแล้ว คณะกรรมกำร ผูถื้อหุ้น และสดัส่วนกำรถือหุ้น 
ทุนและหุน้ 
ปจัจุบนั PPC มทีุนจดทะเบยีนและทุนทีเ่รยีกช าระแลว้จ านวน 1,000,000 บาท ไดแ้ก่หุน้สามญัจ านวน 

100,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

คณะกรรมการบรษิทัของ PPC ณ วนัที ่18 ตุลาคม 2560 
1. นายสาธติ วทิยากร* กรรมการ 

2. นางสาววรรณศริ ินิ่มพทิกัษ์พงศ์* กรรมการ 

3. นายอธวิฒัน์ น้อยประสทิธิ*์ กรรมการ 

4. นาย พงษ์ศกัดิ ์วทิยากร กรรมการ 
5. พ.ญ. นิภาพร นิ่มพทิกัษ์พงศ ์ กรรมการ 
6. นาง ปิยรตัน์ อุกฤษฎ ์ กรรมการ 
7. นาย สาธติ นิ่มพทิกัษ์พงศ ์ กรรมการ 
*กรรมการผูม้อี านาจลงนาม ไดแ้ก่ นายสาธติ วทิยากร หรอื นางสาววรรณศริ ิน่ิมพทิกัษ์พงศ ์หรอื นายอธวิฒัน์ น้อยประสทิธิ ์
กรรมการ 2 ใน 3 คน ลงลายมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ของ PPC ณ วนัที ่15 กนัยายน 2560 

 รำยช่ือผูถ้ือหุ้น จ ำนวนหุ้น (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
1. บรษิทั พษิณุเวช จ ากดั 99,997 100.00 
2. นายสาธติ วทิยากร 1 0.00 
3. นางสาววรรณศริ ินิ่มพทิกัษ์พงศ์ 1 0.00 
4. นายอธวิฒัน์ น้อยประสทิธิ ์ 1 0.00 
 รวม 100,000 100.00 

5. PNP 

บรษิทั โรงพยาบาลปากน ้าโพ จ ากดั (PNP) (ชื่อเดมิว่าบรษิทั เท็น เอ็ม. ด.ี นครสวรรค์ จ ากดั) ก่อตัง้
เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2530 และไดจ้ดทะเบยีนเพื่อประกอบธุรกจิโรงพยาบาล ปจัจุบนั PNP ประกอบกจิการ
โรงพยาบาลภายใต้โรงพยาบาล 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลปากน ้าโพ ซึง่เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตยีง และ
โรงพยาบาลปากน ้าโพ 2 ซึง่เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตยีง โดยโรงพยาบาลทัง้ 2 แห่งนี้ตัง้อยู่ในอ าเภอเมอืง
นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์นอกจากนี้ โรงพยาบาลทัง้ 2 แห่งยงัเป็นโรงพยาบาลเอกชนทีไ่ดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานจากสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 

โรงพยาบาลปากน ้าโพ และโรงพยาบาลปากน ้าโพ 2 ให้บรกิารเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นลูกค้าเงนิสดและ
ประกนัสุขภาพ การใหบ้รกิารจะเป็นการใหบ้รกิารระดบัทุตยิภูมริะดบัสูง โดยศูนยก์ารใหบ้รกิารและคลนิิกรกัษา
ประกอบไปดว้ยศูนยอุ์บตัเิหตุและฉุกเฉิน คลนิิกกุมารเวชกรรม คลนิิกทนัตกรรม ศูนยร์งัสวีนิิจฉัย คลนิิกโรค
ระบบทางเดนิอาหารและตบั คลนิิกโรคหวัใจและหลอดเลอืด หอผูป้ว่ยวกิฤต คลนิิกโรคตดิเชือ้         คลนิิกอายุ
รกรรม ห้องปฏบิตักิารทางการแพทย์ คลนิิกโรคสมองและระบบประสาท คลนิิกกระดูกและขอ้ แผนก
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กายภาพบ าบดั คลนิิกศลัยกรรมทัว่ไป ศูนยโ์รคทางเดนิปสัสาวะศูนยต์รวจสุขภาพ คลนิิกสุภาพสตร ีและคลนิิก
ห ูคอ จมกู 

ข้อมลูทำงกำรเงิน 

ขอ้มลูทางการเงนิที่ส าคญัของ PNP ตามงบการเงนิที่ตรวจสอบแลว้ส าหรบังวดปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 และงบการเงนิทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิารส าหรบังวด 6 เดอืน มรีายละเอยีด
ดงันี้ 

งบก ำไรขำดทุน (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบกำรเงินรำยปี 

 
งบกำรเงิน 
งวดหกเดือน 

31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2559 30 มิถนุำยน 2560 
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 385.8 465.1 201.1  
ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาล (274.0) (351.4) (166.7) 
ก ำไรขัน้ต้น 111.8 113.6 34.4 
รายไดอ้ื่น 7.1 2.1 4.2 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (91.9) (111.9) (70.8) 
ค่าใชจ้่ายอื่น 0.0 0.0 0.0  
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำร
เงินและภำษี 

26.9 3.8 (32.2) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (14.8) (19.3) (8.6) 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ (1.7) 0.0 0.0  
ก ำไร (ขำดทุน) สทุธิส ำหรบัปี 10.4 (15.5) (40.8) 

 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกำรเงินรำยปี 
 

งบกำรเงิน 
งวดหกเดือน 

31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2559 30 มิถนุำยน 2560 
สินทรพัย ์

 
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 297.3  89.7 358.1  

เงนิลงทุนระยะสัน้ 0.0 3.1 3.9  
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 50.4  50.5 47.8  
สนิคา้คงเหลอื 13.1  9.6 9.4  
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 37.5  37.5 37.5 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 918.1  1,411.7 1,526.5  
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิ 43.0  47.2 44.7  
สนิทรพัยอ์ื่น 3.3  6.8  7.2  
รวมสินทรพัย ์ 1,362.6  1,656.0 2,035.3  
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกำรเงินรำยปี 
 

งบกำรเงิน 
งวดหกเดือน 

31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2559 30 มิถนุำยน 2560 
หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น    
เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิ 0.0 0.0 0.0 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 36.2  63.6 37.7  
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลหรอื
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 35.0  35.0 35.0  

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ  550.6   805.3  807.6  
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ  3.7   10.9  9.1  
หนี้สนิอื่น  25.4   57.3  60.1  
รวมหน้ีสิน  650.9  972.2 949.6  
ทุนช าระแลว้    
หุน้สามญั  177.1  177.1 354.2  

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้  453.7  453.7 719.4  
ก าไรสะสม 80.9 53.0 12.2 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  711.7  683.8 1,085.7  
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,362.6  1,656.0 2,035.3  

 

 ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกช ำระแล้ว คณะกรรมกำร ผู้ถือหุ้น และสดัส่วนกำรถือหุ้น 

ทุนและหุน้ 

ปจัจุบนั PNP มทีุนจดทะเบยีนและทุนที่เรยีกช าระแล้วจ านวน 354,166,000 บาท ได้แก่ หุ้นสามญั
จ านวน 3,541,660 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท 

คณะกรรมการบรษิทัของ PNP ณ วนัที ่8 สงิหาคม 2560 
1. นายพงษ์ศกัดิ ์วทิยากร* กรรมการ 

2. นายสะพรัง่ สุขเวชชวรกจิ กรรมการ 
3. นายสทิธชิยั วงศณ์ชิชากุล กรรมการ 
4. นายอธวิฒัน์ น้อยประสทิธิ*์ กรรมการ 

5. นายสาธติ วทิยากร* กรรมการ 

6. นายก่อพงศ ์รกุขพนัธ*์ กรรมการ 

*กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ได้แก่ นายพงษ์ศกัดิ ์วิทยากร นายสาธิต วิทยากร นายอธิวฒัน์ น้อยประสทิธิ ์นายก่อพงศ ์      
รุกขพนัธ ์กรรมการสองในสีค่นน้ี ลงลายมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิทั 
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รายชื่อผูถ้อืหุน้ของ PNP ณ วนัที ่15 สงิหาคม 2560 

 รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
1. บรษิทั อลอินัซ ์เมดคิอล เอเชยี จ ากดั 3,220,170 90.92 
2. นายสทิธชิยั วงศณ์ชิชากุล 32,880 0.93 
3. นางรถัยา วงศณ์ชิชากุล 32,880 0.93 
4. นางเยาวนิจ นิตธิรรม 22,606 0.64 
5. นายสะพรัง่ สุขเวชชวรกจิ 20,397 0.58 
6. ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยอื่นๆ 212,727 6.01 
 รวม 3,541,660 100.00 

6. PNPH 

บรษิทั พ.ีเอน็.พ ีฮอส ปิทอล จ ากดั (PNPH) จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทั ณ วนัที ่9 เมษายน 2557 เพื่อ
ประกอบธุรกิจรกัษาพยาบาล ปจัจุบนัมทุีนจดทะเบยีน 150,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บรษิทัยงัไม่มี
การประกอบธุรกจิแต่อยา่งใด 

ข้อมลูทำงกำรเงิน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัของ PNPH ตามงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 และงบการเงนิทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิารส าหรบังวด 6 เดอืน มรีายละเอยีด
ดงันี้ 

งบก ำไรขำดทุน (หน่วย: ลา้นบาท) งบกำรเงินรำยปี 
 

งบกำรเงิน 
งวดหกเดือน 

31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2559 30 มิถนุำยน 2560 
รายไดอ้ื่น 0.2  0.5  0.2  
ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร (0.1) (0.1) (0.1) 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษี 0.1  0.4 0.2  
ตน้ทุนทางการเงนิ 0.0  0.0 0.0  
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 0.0  0.0 0.0  
ก ำไรส ำหรบัปี 0.1  0.4  0.2  
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกำรเงินรำยปี 
 

งบกำรเงิน 
งวดหกเดือน 

31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2559 30 มิถนุำยน 2560 
สินทรพัย ์

 
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2.1   2.1   2.5  
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 35.0   35.5   35.2  
สนิทรพัยอ์ื่น 0.0   0.0   0.0  
รวมสินทรพัย ์ 37.1   37.6   37.7  
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 0.1   0.1   0.1  
รวมหน้ีสิน 0.1   0.1   0.1  
ทุนช าระแลว้    
หุน้สามญั 37.5   37.5   37.5  

ก าไร (ขาดทุน) สะสม (0.4)  (0.0)  0.1  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 37.1   37.5   37.6  
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 37.1   37.6   37.7  

ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกช ำระแล้ว คณะกรรมกำร ผูถื้อหุ้น และสดัส่วนกำรถือหุ้น 

ทุนและหุ้น 

ปจัจุบนั PNPH มทีุนจดทะเบียนจ านวน 150,000,000 บาท และทุนที่เรยีกช าระแล้วจ านวน 
37,500,300 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

คณะกรรมการบรษิทัของ PNPH ณ วนัที ่23 มถุินายน 2560 

1. นายอธวิฒัน์ น้อยประสทิธิ*์ กรรมการ 
2. นายศริชิยั โตวริยิะเวช* กรรมการ 
3. นางสาวดรรชนีพร พนัตะพรหม กรรมการ 

   *กรรมการผูม้อี านาจลงนาม ไดแ้ก่ นายอธวิฒัน์ น้อยประสทิธิ ์และ นายศริชิยั โตวริยิะเวช กรรมการสองคนน้ีลงลายมอืชื่อร่วมกนั 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ของ PNPH ณ วนัที ่25 เมษายน 2560 
 รำยช่ือผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
1. บรษิทั โรงพยาบาลปากน ้าโพ จ ากดั 1,499,996 100.00 
2. นางสาวฑมิพกิา ไทรทอง 1 0.00 
3. นางสาวดรรชนีพร พนัตะพรหม 1 0.00 
4. นายธนาบรูณ์ จงจริะ 1 0.00 
5. นายศริชิยั โตวริยิะเวช 1 0.00 
 รวม 1,500,000 100.00 
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5. มลูค่ำรวมของส่ิงตอบแทนและกำรช ำระมูลค่ำ 

5.1 มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 

มลูค่าสิง่ตอบแทนส าหรบัหุ้นสามญัของ AMA จ านวน 267,002,998 หุ้น และหุ้นบุรมิสทิธขิอง AMA 
จ านวน 1,372,000 หุน้ ที่ราคาหุ้นละประมาณ 7.4523 บาท คดิเป็นจ านวนทัง้สิ้นไม่เกนิ 2,000,000,000.00 
บาท ซึ่งเมื่อค านวณรวมกบัมูลค่าของดอกเบี้ยที่บรษิัทฯ อาจต้องช าระให้แก่กลุ่มผู้ถอืหุ้นของ AMA ในกรณีที่
บรษิัทฯ ช าระราคาซื้อขายหุ้นในส่วนที่เหลือให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นดงักล่าวภายหลังวนัที่สิ้นสุดระยะเวลาครบ        
6 เดอืนนับแต่วนัที่ท าสญัญาซื้อขายหุ้น ซึ่งคดิเป็นจ านวนเงนิ 21,250,000.00 บาทแลว้ มูลค่ารวมของสิง่ตอบ
แทนส าหรบัการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้ AMA ในครัง้นี้ จะคดิเป็นจ านวนทัง้สิน้ไม่เกนิ 2,021,250,000.00 บาท 
ทัง้นี้โปรดพจิารณารายละเอยีดและเงือ่นไขเกีย่วกบัการช าระเงนิในขอ้ 5.2 เพิม่เตมิ  

5.2 การช าระเงนิและเงือ่นไขของการช าระเงนิ 

บริษัทฯ จะช าระมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของ AMA อันได้แก่ คุณสาธิตา            
แวนเทจ พ้อยท์ และคุณศริชิยั เมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาซื้อขายหุ้น AMA ส าเรจ็ลุล่วง และภายใต้
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาซื้อขายหุ้น AMA โดยจะช าระราคาซื้อขายจ านวนกึ่งหนึ่งในวนัทีซ่ื้อขายหุ้น 
และจะช าระราคาซือ้ขายในส่วนทีเ่หลอือกีกึง่หนึ่งภายในระยะเวลาไม่เกนิ 12 เดอืนนับจากวนัทีท่ าสญัญาซือ้ขาย
หุน้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

ผูถ้ือหุ้น 

รำคำซ้ือขำย 
ช ำระในวนัท่ีซ้ือขำยหุ้น 

(บำท) 
ช ำระภำยในระยะเวลำไม่เกิน 

12 เดือนนับจำกวนัท่ีท ำสญัญำ
ซ้ือขำยหุ้น 
(บำท) 

1. คุณสาธติา 547,191,057.64 547,191,057.64 
2. แวนเทจ พอ้ยท์ 447,592,364.77 447,592,364.77 
3. คุณศริชิยั 5,216,577.59 5,216,577.59 
 รวม 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 

 

ทัง้นี้ ในกรณีที่บรษิัทฯ ช าระราคาซื้อขายหุ้นในส่วนที่ เหลือให้แก่คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ หรือ     
คุณศิรชิยั ภายหลงัวนัที่สิ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดอืนนับแต่วนัที่ท าสญัญาซื้อขายหุ้น บรษิัทฯ จะต้องช าระ
ดอกเบีย้เป็นรายเดอืนใหแ้ก่คุณสาธติา แวนเทจ พอ้ยท ์และ/หรอื คุณศริชิยัส าหรบัราคาซือ้ขายในส่วนทีผู่ซ้ ือ้ยงั
ไม่ได้ช าระในอตัราเท่ากบั อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ประเภท MLR ลบ 2 
เปอร์เซ็นต์ (MLR–2%) ณ วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแต่วันที่ท าสัญญาซื้อขายหุ้น      
(“วนัเร่ิมต้นดอกเบีย้”) โดยเริม่ค านวณตัง้แต่วนัเริม่ต้นดอกเบีย้ จนถงึวันทีบ่รษิทัฯ ช าระราคาซือ้ขายครบถ้วน 
(โดยไมม่กีารคดิดอกเบีย้ทบตน้) 
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6 มลูค่ำของสินทรพัยท่ี์ได้มำหรือจ ำหน่ำยไป 

มลูค่ารวมของสนิทรพัยจ์ากธุรกรรมการซือ้หุน้ AMA ทีบ่รษิทัฯ จะไดม้าคดิเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ไม่เกนิ 
2,000,000,000.00 บาท ทัง้นี้เมือ่รวมค่าใชจ้า่ยดอกเบีย้มลูค่า 21,250,000.00 บาท ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ช าระราคา
ซื้อขายหุ้นในส่วนที่เหลอืให้แก่กลุ่มผู้ขายหุ้นภายหลงัวนัที่สิ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดอืนนับแต่วนัที่ท าสญัญา  
ซือ้ขายหุน้ มลูค่ารวมของสนิทรพัยจ์ากธุรกรรมการซือ้หุน้ AMA จะเท่ากบั 2,021,250,000.00 บาท  

7 เกณฑท่ี์ใช้ก ำหนดมลูค่ำส่ิงตอบแทน 

เกณฑท์ี่ใช้ในการก าหนดมลูค่าสิง่ตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการซื้อหุ้น AMA นัน้ พจิารณาจากหลายวธิี
ตามสถานะการเติบโตและลกัษณะของธุรกิจประกอบกนั เช่น ประมาณการรายได้ในอนาคตและการคิดลด
กระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (Discounted Cash Flow) การเปรยีบเทยีบกบัอตัราส่วนมลูค่ากจิการของ
บรษิัทฯ ที่มลีกัษณะใกล้เคียงกันหรอืธุรกรรมที่มคีวามคล้ายคลึงกันในอดีต (Trading Multiples และ 
Transaction Multiples) ซึง่เป็นมาตรฐานทีใ่ชท้ัว่ไปในการตดัสนิใจการลงทุน ทัง้นี้ ในการพจิารณาราคาซือ้ขาย
ดงักล่าว บรษิทัฯ ไมไ่ดพ้จิารณามลูค่าของ AMA เพยีงอยา่งเดยีว แต่พจิารณาถงึประโยชน์ทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัใน
อนาคตจากการขยายขอบเขตการประกอบธุรกจิโดยการเขา้ลงทุนใน AMA อกีดว้ย 

8 ผลประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นกบับริษทัฯ 

การเขา้ซือ้หุน้ใน AMA ในครัง้นี้จะช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถขยายขอบเขตการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
ไปยงัธุรกจิประเภทใหม่ อนัได้แก่ ธุรกจิโรงพยาบาล ซึง่เป็นธุรกจิทีน่่าสนใจ มศีกัยภาพ และน่าที่จะก่อให้เกดิ
ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี้ 

 

8.1 การขยายขอบเขตการประกอบธุรกจิ 

ธุรกจิโรงพยาบาลเป็นธุรกจิทีน่่าจะเป็นแหล่งรายไดใ้หม่ทีเ่สรมิสรา้งศกัยภาพและการเตบิโตใหก้บัธุรกจิ
ของบรษิทัฯ ไดใ้นอนาคต 

เน่ืองดว้ย ณ ปจัจุบนั ธุรกจิโรงพยาบาลถอืเป็นธุรกจิทีม่แีนวโน้มการเตบิโตที่ด ีโดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อ
พิจารณาจากกระแสความนิยมในการดูแลสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น จ านวนประชากรผู้สูงอายุ ที่เพิ่มสูงขึ้น          
การสนบัสนุนของภาครฐัทีต่้องการใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทย ์(Medical Hub) และการเพิม่ขึน้
ของกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดงันัน้ การที่บรษิัทฯ เข้าไปลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลอันเป็นการขยาย
ขอบเขตการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ จะท าให้บรษิทัฯ มโีอกาสที่จะเตบิโตไปพรอ้มกบัแนวโน้มการเตบิโตที่ดี
ของธุรกจิโรงพยาบาลได ้

 

ทัง้นี้ แมว้่าธุรกจิโรงพยาบาลจะเป็นธุรกจิทีม่แีนวโน้มการเตบิโตทีด่ซีึง่บรษิทัฯ เหน็ว่าจะช่วยเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพและการเตบิโตของบรษิทัฯ ในอนาคต บรษิทัฯ จะยงัคงด าเนินธุรกิจด้านอสงัหารมิทรพัย์ด้วยต่อไป
ภายใต้การบรหิารจดัการโดยผู้บรหิารชุดเดมิ ในขณะที่การด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลจะอยู่ภายใต้การบรหิาร
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จดัการโดยทมีผูบ้รหิารส่วนใหญ่ในปจัจุบนัของโรงพยาบาลต่างๆ ในเครอื AMA ซึง่มคีวามรู ้ประสบการณ์ และ
ความเชี่ื่ยวชาญในการด าเนินธุรกจิโรงพยาบาลและพร้อมทีจ่ะร่วมด าเนินการกบับรษิทัฯต่อไป ซึง่จะไม่กระทบ
ต่อการบรหิารจดัการด้านธุรกจิอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ ในปจัจุบนั ดงันัน้ นอกจากการเขา้ซื้อหุ้นใน AMA 
ในครัง้นี้จะส่งผลดีต่อการบรหิารจดัการและการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ในระยะยาวแล้ว การด าเนินการ
ดงักล่าวจะยงัเป็นการช่วยกระจายความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อกีดว้ย อย่างไรกด็ ีในอนาคตและ
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจพิจารณาจ าหน่ายสินทรัพย์บางรายการของธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย์เพื่อน าเงนิมาลงทุนเพิม่เติมในธุรกิจโรงพยาบาล โดยบรษิัทฯ จะด าเนินการแจง้และเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไปตามประกาศและกฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

8.2 การไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีม่คีวามพรอ้มและศกัยภาพในการเตบิโต 

การเข้าซื้อหุ้นใน AMA จะท าให้บรษิัทฯ ได้มาซึ่งธุรกิจโรงพยาบาลที่เปิดด าเนินการอยู่แล้วจ านวน       
4 แห่งประกอบด้วย (1) โรงพยาบาลพิษณุเวช (จงัหวัดพิษณุโลก) (2) โรงพยาบาลปากน ้ าโพ (จงัหวัด
นครสวรรค)์ (3) โรงพยาบาลปากน ้าโพ 2 (จงัหวดันครสวรรค)์ และ (4) โรงพยาบาลสหเวช (จงัหวดัพจิติร) โดย
ทัง้ 4 โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณใจกลางของจงัหวดัและเป็นโรงพยาบาลชัน้น าในจงัหวดัที่ 
แต่ละโรงพยาบาลด าเนินการอยู ่

 

โรงพยาบาลในเครอื AMA นัน้เปิดใหบ้รกิารแก่ประชาชนในพืน้ทีแ่ละโดยรอบมายาวนาน เป็นทีย่อมรบั
และมฐีานคนไขอ้ยู่แลว้ อกีทัง้ยงัมทีมีแพทยแ์ละพยาบาลผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีุณภาพ เช่น โรงพยาบาลพษิณุเวชซึง่
ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ในปี พ.ศ. 2555 มเีทคโนโลยกีารรกัษาและ
อุปกรณ์ที่ทนัสมยัซึ่งสามารถให้บรกิารทางด้านการรกัษาที่ปลอดภยัและดีที่สุด โรงพยาบาลปากน ้าโพและ
โรงพยาบาลปากน ้าโพ 2 ซึ่งได้รบัการรบัรองมาตรฐาน จากสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) มศีกัยภาพในการดแูลผูป้ว่ยเฉพาะโรค และโรคทีม่คีวามซบัซอ้นใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์
ดว้ยความเป็นมอือาชพี จงึไดม้กีารพฒันาคุณภาพการบรกิารอยา่งต่อเน่ืองโรงพยาบาลสหเวชซึง่ไดม้ฝี่ายพฒันา
คุณภาพไวค้อยตรวจสอบศกัยภาพในการปฏบิตังิานของโรงพยาบาลในทุกแผนก เพื่อพฒันาการท างานในระบบ
ของโรงพยาบาลใหเ้ป็นมาตรฐานตัง้แต่ผูป้ฏบิตังิานเบือ้งหลงัและเบือ้งหน้าใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเพื่อคงไวซ้ึง่
มาตรฐานงานบรกิารให้เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เป็นต้น โรงพยาบาลในเครอื AMA จงึเป็นสนิทรพัยท์ี่มี
ศกัยภาพทีเ่หมาะสมแก่การพฒันาต่อไปในอนาคต 

 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลพษิณุเวชยงัมทีีด่นิในอ าเภอเมอืงอุตรดติถ์ จงัหวดัอุตรดติถ์ โดยมแีผนจะสรา้ง
โรงพยาบาลแห่งใหมบ่นทีด่นิผนืน้ี โดยจงัหวดัอุตรดติถเ์ป็นท าเลกลยุทธท์ีส่ าคญัเนื่องจากอยู่ใกลเ้คยีงกบัจงัหวดั
พษิณุโลกอนัจะเป็นการเพิม่ช่องทางและเครอืขา่ยใหก้บัโรงพยาบาลในเครอื AMA ในอนาคต อกีทัง้การไดม้าซึง่
สนิทรพัยข์อง AMA จะช่วยลดความเสี่ยงและระยะเวลาที่บรษิทัฯ จะต้องใช้ในกรณีที่บรษิทัฯ ต้องสรา้งธุรกจิ
โรงพยาบาลแห่งใหมด่ว้ย 
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9 แหล่งเงินทุนท่ีใช้  

บรษิทัฯ จะใช้กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน และ/หรอื แหล่งเงนิทุนจากสถาบนัการเงนิ ส าหรบัการ
เขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้ AMA ซึง่บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการเจรจาจดัหาแหล่งเงนิทุนเพิม่เตมิจากสถาบนัการเงนิ 
โดยในเบือ้งต้นบรษิทัฯ ไดร้บัขอ้เสนอเงนิกู้ยมืระยะสัน้ (อายุไม่เกนิ 1 ปี) จากสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งจ านวน 
1,000 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการพจิารณาศกึษาขอ้เสนอเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิอื่นๆ 
รวมถงึแนวทางในการจดัหาแหล่งเงนิทุนอื่น เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ 

10 กรรมกำรบริษทัท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือ เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงไม่ได้เข้ำร่วมพิจำรณำและ
ออกเสียงลงคะแนน 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1. นายพงษ์ศกัดิ ์วทิยากร กรรมการ และประธานคณะกรรมการ 
2. นายสาธติ วทิยากร กรรมการ 

 

ทัง้นี้ ในวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที่ 7/2560 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่25 กนัยายน 2560 
เพื่อพจิารณาการเข้าท ารายการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบรษิัท AMA ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัในครัง้นี้ 
กรรมการบรษิทัทีม่สี่วนไดส้่วนเสยีขา้งตน้ไมไ่ดร้ว่มประชุมเพื่อพจิารณาออกเสยีงลงคะแนนในวาระดงักล่าว 

11 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิัท โดยกรรมการบรษิัทที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี้          
ไดพ้จิารณาการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้ AMA แล้ว เหน็ว่าเป็นรายการทีส่มเหตุสมผลและน่าจะเป็นประโยชน์
สงูสุดต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี้ 

(ก) การเขา้ซือ้หุน้ AMA จะช่วยสนับสนุนใหบ้รษิทัฯ สามารถขยายขอบเขตการประกอบธุรกจิไปยงัธุรกจิ
โรงพยาบาล ซึ่งธุรกจิโรงพยาบาลซึ่งเป็นธุรกจิมแีนวโน้มการเตบิโตที่ดจีากกระแสความนิยมการดูแล
สุขภาพที่เพิม่มากขึน้ จ านวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิม่สูงขึน้ การสนับสนุนของภาครฐัที่ต้องการจะเป็น
ศูนยก์ลางทางการแพทย ์(Medical Hub) และการเพิม่ขึน้ของกลุ่มนักท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ และธุรกจิ
โรงพยาบาลจะเป็นแหล่งรายไดใ้หม่ทีเ่สรมิสรา้งการเตบิโตใหก้บัธุรกจิของบรษิทัฯ  ในอนาคต อกีทัง้จะ
เป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงในการด าเนินธุรกจิจากเดมิที่ประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พยีงธุรกจิ
เดยีว 

(ข) การเขา้ซือ้หุน้ใน AMA เป็นการไดม้าซึง่กลุ่มโรงพยาบาลทีม่กีารเปิดด าเนินการอยู่แลว้ ซึง่โรงพยาบาล
ภายใต้ AMA ทุกโรงพยาบาลล้วนมที าเลที่ดแีละเป็นผู้น าตลาดในแต่ละจงัหวดัที่โรงพยาบาลเปิด
ด าเนินการอยู ่อกีทัง้ AMA ยงัมทีมีแพทยแ์ละพยาบาลผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีุณภาพประกอบกบัมาตรฐานการ
บรกิารด้านการแพทย์ที่มคีวามเป็นมอือาชพีและมศีกัยภาพที่เหมาะสมแก่การพฒันาต่อไปในอนาคต  
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ซึง่จะช่วยลดความเสี่ยงและระยะเวลาทีบ่รษิทัฯ จะต้องใชใ้นกรณีที่ บรษิทัฯ ต้องสรา้งโรงพยาบาลแห่ง
ใหม่เอง นอกจากนี้โรงพยาบาลพษิณุเวชยงัมทีี่ดนิเปล่าในอ าเภอเมอืงอุตรดติถ์ จงัหวดัอุตรดติถ์ เป็น
ทีด่นิทีม่แีผนจะพฒันาเป็นโรงพยาบาลในอนาคตซึง่จะเป็นโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนและอตัราการ
เตบิโตใหก้บั AMA และบรษิทัฯ อกีในอนาคต 

(ค) มลูค่าการเขา้ท ารายการในครัง้นี้มคีวามสมเหตุสมผล และเงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุน้  AMA ซึ่ง
ก าหนดให้มีการช าระราคาซื้อขายแบ่งเป็นสองคราวช่วยให้บริษัทฯ ลดภาระในการจดัหาเงินทุน        
ทัง้จ านวนส าหรบัการช าระราคาค่าซือ้ขายหุน้ AMA ในคราวเดยีว ณ วนัทีซ่ือ้ขายหุน้ ซึง่ท าใหส้ามารถ
ลดภาระตน้ทุนทางการเงนิอนัอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ ได้ 

 

ดงันัน้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 7/2560 จงึมมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ
พจิารณาอนุมตักิารเขา้ซือ้กจิการของกลุ่มบรษิทั AMA โดยการซือ้หุน้ใน AMA จากผูถ้อืหุน้เดมิ 

 

11.2 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ มคีวามเห็นไมแ่ตกต่างจากคณะกรรมการบรษิทั 

12. รำยช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อหุ้น 

จากรายชื่อผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 9 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุ้นที่มสีทิธเิขา้
ร่วมประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 (Record Date) เพื่ออนุมตัิรายการได้มาในครัง้นี้ ปรากฏรายชื่อ      
ผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยีซึง่ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ดงันี้ 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น ควำมสมัพนัธ์กบับริษทัฯ จ ำนวนหุ้น 
สดัส่วน 

กำรถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

1. UBS AG Hong Kong Branch 
การถอืหุน้เพื่อ 

นางสาวสาธติา วทิยากร 
1,262,060,526 38.95 

2. นายสาธติ วทิยากร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 972,199,200 30.01 

3. นางสาวสาธติา วทิยากร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 498,054,588 15.37 

4. Peak Development Holdings 
   Ltd. 

นิตบิุคคลทีม่คีรอบครวัวทิยากร
เป็นผูร้บัผลประโยชน์           

ในทอดสุดทา้ย (Ultimate 
Beneficial Owner) 

157,737,029 4.87 

5. นางสาวพลัลภา วทิยากร พีส่าวของนายสาธติ วทิยากร 55,291,200 1.71 
รวมทัง้ส้ิน 2,945,342,543 90.91 
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13.  ควำมเหน็ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ 

บรษิทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่า รายการไดม้า
ซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กี่ยวโยงกนันี้ มคีวามสมเหตุสมผล เนื่องจากราคาซือ้หุน้ AMA ทีป่ระมาณ 7.4523 
บาทต่อหุน้ ซึง่คดิเป็นมลูค่ากจิการรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 2,000.00 ลา้นบาท (หรอื 2,021.25 ลา้นบาทเมื่อค านวณ
รวมดอกเบีย้ทีอ่าจเกดิขึน้ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ช าระราคาซือ้ขายหุน้ในส่วนที่เหลอืให้แก่กลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิภายหลงั
วนัทีส่ ิน้สุดระยะเวลาครบ 6 เดอืนนับแต่วนัทีท่ าสญัญาซือ้ขายหุน้) นัน้ ต ่ากว่ามลูค่ายุตธิรรมของหุน้ AMA ซึง่มี
มลูค่าเท่ากบั 8.13 - 9.16 บาทต่อหุน้ หรอืคดิเป็นมูลค่ากจิการ AMA เท่ากบั 2,182.99 – 2,459.10 ลา้นบาท   
ที่ประเมนิโดยที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระตามล าดบั ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระจงึมคีวามเห็นว่าผู้ถือหุ้นควร
อนุมตัิการท ารายการได้มาซึ่งสินทรพัย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้นี้  โดยโปรดพิจารณารายละเอียด
เพิม่เตมิในรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการไดม้าและจ าหน่ายไปและรายการทีเ่กี่ยว
โยงกนั (สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่3) 

 

14. ภำระหน้ีสิน  

14.1 ยอดรวมตรำสำรหน้ีท่ีออกและจ ำหน่ำยแล้วและยงัมิได้ออกจ ำหน่ำยตำมท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ 

 -ไมม่-ี 

 

14.2 ยอดรวมเงินกู้ ท่ีมีก ำหนดระยะเวลำและหน้ีสินประเภทอ่ืน ระบุภำระกำรน ำทรัพย์สินเป็น 
หลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมียอดเงินกู้และหน้ีสินประเภทอ่ืน 
รวมเท่ำกบั 790.7 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดเงินกู้ยืมดงัต่อไปน้ี 

หน้ีสิน บริษทั 
จ ำนวน 

(ล้ำนบำท) 
หลกัประกนั 

เงนิกูย้มืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงนิ 

บรษิทั ว ีเรสซเิดนซ ์จ ากดั 
 

272.6 
 
 

โฉนดทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู
สรา้งทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์อง
บรษิทั ว ีเรสซเิดนซ ์จ ากดั 

 บรษิทั ว ีอนิเทลลเิจน้ซ ์จ ากดั 
 

1.1 
 
โฉนดทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกู
สรา้งทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์อง
บรษิทั ว ีอนิเทลลเิจน้ซ ์
จ ากดั 

 รวม 273.7  
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิระยะยาว
จากบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

บรษิทั พริน้ซเิพลิ แคปิตอล 
จ ากดั (มหาชน)  

517.0 
 

- 

 
รวม 790.7 
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14.3 หน้ีสินและภำระผกูพนัท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคต 
 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2560 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมหีนี้สินและภาระผูกพนัที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ดงัต่อไปนี้ 

ภำระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัเพ่ือใช้เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ภาระผูกพนัที่เป็นขอ้ผูกมดั ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งยงัไม่ได้
รบัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิ มดีงันี้ 
 

 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม 
ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 

 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ .2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ .2560 พ.ศ .2559 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     
อาคารและอุปกรณ์ 6.0 32.5 - - 

 

ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
กลุ่มกจิการมสีญัญาเช่าด าเนินงานที่ไม่สามารถยกเลกิได้เกี่ยวกบัการเช่าอุปกรณ์ และสญัญาบรกิาร 

ระยะเวลาของสญัญาเช่าอยูร่ะหว่าง 1 ถงึ 5 ปี ยอดรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่้องจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่า
ด าเนินงานทีไ่มส่ามารถยกเลกิได ้มดีงันี้ 

 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม 
ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 

 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ .2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ .2560 พ.ศ .2559 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     
ภายใน 1 ปี 6.1 10.4 6.9 8.7 
มากกว่า 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 6.7 8.1 4.0 6.0 
 12.8 18.5 10.9 14.7 
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ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำให้บริกำรระยะยำว 

เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2550 บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาการจดัการกบับรษิทัในกลุ่มโรงแรมระดบันานาชาตทิี่
มชีื่อเสยีง เพื่อว่าจา้งให้กลุ่มโรงแรมดงักล่าวเป็นผูบ้รหิารงานอาคารทีพ่กัอาศยัของบรษิทัฯ โดยภายใต้เงื่อนไข
ตามสญัญา บรษิัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่บรษิัทคู่สญัญาตามอตัราที่ระบุในสญัญา โดยสญัญา
บรหิารอาคารทีพ่กัอาศยัมรีะยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่เริม่เปิดด าเนินกจิการและมสีทิธต่ิออายุสญัญานี้ไดอ้กีอย่าง
น้อย 10 ปี ทัง้นี้ตอ้งเขา้เงือ่นไขบางประการทีร่ะบุในสญัญา ซึง่ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่  30 มถุินายน  
2560 บรษิทัมคี่าทีป่รกึษาและค่าใชจ้่ายภายใตส้ญัญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงนิประมาณ 8.2 ลา้นบาท 

เมือ่วนัที ่14 มกราคม  2559 บรษิทัยอ่ยไดท้ าสญัญาการจดัการกบับรษิทัในกลุ่มโรงแรมระดบันานาชาติ
ที่มชีื่อเสยีง เพื่อว่าจ้างให้กลุ่มโรงแรมดงักล่าวเป็นผู้บรหิารงานอาคารที่พกัอาศยัของบรษิทัย่อย โดยภายใต้
เงื่อนไขตามสญัญา บรษิทัย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่บรษิทัคู่สญัญาตามอตัราที่ระบุในสญัญา โดย
สญัญาบรหิารอาคารทีพ่กัอาศยัมรีะยะเวลา 10 ปี นบัตัง้แต่เริม่เปิดด าเนินกจิการและมสีทิธต่ิออายุสญัญานี้ไดอ้กี
อย่างน้อย 10 ปี ทัง้นี้ต้องเข้าเงื่อนไขบางประการที่ระบุในสญัญา ซึ่งในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 
มถุินายน   2560 บรษิัทย่อยมคี่าที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายภายใต้สญัญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงนิประมาณ          
3.3 ลา้นบาท 

ในกรณีที่ประชุมผู้ถอืหุ้นอนุมตักิารเขา้ท ารายการซื้อหุ้นของ AMA จะท าให้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
(รวมถงึ AMA) มหีนี้สนิและภาระผูกพนัที่อาจเกดิขึน้ในอนาคตเพิม่ขึน้ 2,485 ล้านบาท โดยมรีายละเอยีด 
ดงัต่อไปนี้ 

 

รำยกำร มลูค่ำ (ล้ำนบำท) 
บริษทัฯ 

 
เจา้หนี้เงนิลงทุน 1,000 
กลุ่ม AMA  
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 1,006 
เงนิกูย้มืจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 479 
รวม 2,485 

15.  ข้อมลูบริษทั 
15.1 กำรประกอบธรุกิจ 

ปจัจุบนั บรษิัทฯ มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 3,240,638,433.00 บาท การด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และ
บรษิทัย่อยสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื กลุ่มธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ กลุ่มธุรกจิใหบ้รกิารระบบ
สารสนเทศ และกลุ่มธุรกจิทีป่รกึษาดา้นการลงทุน โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่
30 มถุินายน 2560 เป็นดงันี้ 
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ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ 
สดัส่วนกำรถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
บรษิทั พริน้ซเิพลิ แคปิตอล 
จ ากดั (มหาชน) 

พฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์

พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเช่า 
คอื โรงแรมแมรอิอท  
เอค็เซค็ควิทฟี อพารท์เมน้ท ์
สาทร วสิตา้ - กรงุเทพฯ และ
ใหบ้รกิารงานบรหิารจดัการ
และบรกิารต่างๆ 

- 

บรษิทั คอนเวอรเ์จนซ์      
ซสิเทมส ์จ ากดั 

ใหบ้รกิารตดิตัง้
ระบบสารสนเทศ 

ใหบ้รกิารวางระบบโปรแกรม
ส าเรจ็รปูและดแูลรกัษา
ระบบงาน 

99.99 

บรษิทั แบงคอ็ก เซนเตอร ์ 
ดสิตรคิ จ ากดั 

พฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์

พฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ว่มกบั
ภาครฐัในการด าเนินโครงการ 
Public Private Partnership 
(PPP) 

99.99 

บรษิทั พริน้ซเิพลิ 
อนิเวสทเ์มนท ์จ ากดั 

ทีป่รกึษา ใหค้ าปรกึษาดา้นการลงทุน 99.99 



    
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

32/55 
 
 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ 
สดัส่วนกำรถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
บรษิทั ว ีบรลิเลีย่นกรุ๊ป 
โฮลดิง้ จ ากดั 

พฒันา
อสงัหารมิทรพัย์
และลงทุนในบรษิทั
อื่น 

พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อ
ขาย ปจัจบุนัมทีีด่นิเปล่าที่
จงัหวดัสระบุรแีละจงัหวดั
อ่างทองซึง่อยู่ระหว่าง
การศกึษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการ 

99.99 

บรษิทั ว ีอนิเทลลเิจน้ซ ์จ ากดั ใหเ้ช่าอาคารและ
ส านกังาน 

ใหเ้ช่าอาคารส านกังาน
บางกอกบสิซเินสเซน็เตอร ์ซึง่
ตัง้อยูบ่นถนนเอกมยั 

99.99 
โดยถอืผ่านบรษิทั  
ว ีบรลิเลีย่นกรุป๊ 
โฮลดิง้ จ ากดั 

บรษิทั ว ี33 จ ากดั พฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์

พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อ
ขาย ปจัจบุนัมทีีด่นิเปล่าที ่
จงัหวดัเชยีงใหมท่ีอ่ยู่ระหว่าง
การศกึษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการ 

99.99 
โดยถอืผ่านบรษิทั  
ว ีบรลิเลีย่นกรุป๊ 
โฮลดิง้ จ ากดั 

บรษิทั ว ีเรสซเิดนซ ์จ ากดั 
 

โรงแรมและ
เซอรว์สิ 
อพารท์เมน้ท ์
 

บรกิารทีพ่กัอาศยัใหเ้ช่า 
เซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์
โครงการซมัเมอรเ์ซท็ เอกมยั 
แบงคอ็ก 

99.99 
โดยถอืผ่านบรษิทั  
ว ีบรลิเลีย่นกรุป๊  
โฮลดิง้ จ ากดั 

บรษิทั กรงุเทพบรหิาร จ ากดั พฒันา
อสงัหารมิทรพัย์
และใหเ้ช่า
อสงัหารมิทรพัย ์

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์    
เพื่อขาย ปจัจบุนัมทีีด่นิเปล่าที่
จงัหวดัระยองและจงัหวดั
อุดรธานีซึง่อยูร่ะหว่าง
การศกึษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการ อกีทัง้ยงัมทีีด่นิ
พรอ้มสิง่ปลกูสรา้งในซอย
สุขมุวทิ 29 ซึง่มแีผนจะพฒันา
เป็นโครงการคอนโดมเินียมใน
อนาคต 

99.99 
โดยถอืผ่านบรษิทั  
ว ีบรลิเลีย่นกรุป๊ 
โฮลดิง้ จ ากดั 
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ก) ธรุกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยใ์ห้เช่ำ 

 ธรุกิจโรงแรม/เซอรวิ์สอพำรท์เม้นท์ 

บรษิทัฯ พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ช่า ภายใตช้ื่อ “โรงแรมแมรอิอท เอค็เซค็ควิทฟี  
อพารท์เมน้ท ์ สาทร วสิตา้ – กรงุเทพฯ” เป็นโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ท์ ระดบั 5 ดาว ภายใตก้าร
บรหิารงานของผูบ้รหิารในกลุ่มแมรอิอท เพื่อใหบ้รกิารทีพ่กัอาศยัแก่ลกูคา้ชาวต่างประเทศทีเ่ขา้มาท างานและ
ท่องเทีย่วในประเทศไทยทีต่้องการเช่าทีพ่กัอาศยัในระยะสัน้และระยะยาว โดยมสีิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ 
ครบครนัตัง้อยูใ่นย่านศูนยก์ลางธุรกจิทีม่ศีกัยภาพถนนสลีม-สาทร และยงัมนีโยบายการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ มี
ระบบรกัษาความปลอดภยัทีม่ปีระสทิธภิาพ 

บรษิทัย่อยได้แก่ บรษิทั ว ีเรสซเิดนซ์ จ ากดั พฒันาโครงการโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ท์ให้เช่า
ภายใตช้ื่อ “ซมัเมอรเ์ซท็ เอกมยั แบงคอ็ก” ภายใต้การบรหิารงานของผูบ้รหิารในกลุ่มแอสคอท ทีม่ชีื่อเสยีงและ
ประสบการณ์ในการบรหิารงานโรงแรมในระดบัสากล โครงการนี้ใหบ้รกิารทีพ่กัอาศยัแก่ลูกคา้ชาวต่างประเทศที่
เขา้มาท างานในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวที่เดนิทางเขา้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มคีวามต้องการเช่าที่
พกัอาศยัในระยะยาว โดยค านึงถงึการใหบ้รกิารและสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆภายในหอ้งพกัอาศยั โครงการ
ตัง้อยูใ่นท าเลยา่นธุรกจิบรเิวณสุขมุวทิและเอกมยั 

 ธรุกิจอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ 

บรษิทัยอ่ยไดแ้ก่ บรษิทั ว ีอนิเทลลเิจน้ซ ์จ ากดั เป็นผูใ้หบ้รกิารพืน้ทีส่ านักงานใหเ้ช่าในอาคารบางกอก
บสิซเินส เซน็เตอร ์ แก่ลูกคา้บรษิทัขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทัง้บรษิทัสญัชาตไิทยและต่างประเทศโดยท าเล
ทีต่ ัง้ของโครงการดงักล่าวอยูใ่นยา่นเอกมยัซึง่เป็นยา่นธุรกจิ มสีิง่อ านวยความสะดวกดา้นสาธารณูปโภคและการ
สื่อสารโทรคมนาคมอยา่งครบครนั 

 ธรุกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย 
บรษิทัฯ มนีโยบายในการขยายธุรกจิไปสู่การพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย โดยการเขา้ลงทุนใน 

บรษิทั ว ีบรลิเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ ากดั ท าใหบ้รษิทัฯ ไดม้าซึง่สนิทรพัยเ์ป็นทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งซึง่ในอนาคต
จะพฒันาเป็นโครงการคอนโดมเินียมเพื่อขายในกรงุเทพฯ 1 โครงการและทีด่นิรอการพฒันา ซึง่มที าเลทีต่ ัง้ใน
ต่างจงัหวดัรวม 5 แปลง 

 ธรุกิจบริหำรจดักำรอสงัหำริมทรพัย ์

นอกจากพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ช่าแลว้ บรษิทัฯ ยงัใหบ้รกิารงานบรหิารจดัการและบรกิารต่างๆ 
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ข) ธรุกิจเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 

บรษิทัยอ่ยไดแ้ก่ บรษิทั คอนเวอรเ์จนซซ์สิเทมส์ จ ากดั ด าเนินธุรกจิ ดงันี้ 

1) บริกำรวำงระบบโปรแกรมส ำเรจ็รปู (Software Implementation Services) 
 

ใหบ้รกิารวเิคราะห ์และออกแบบระบบทีส่อดคลอ้ง และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ โดยแบ่งสาย
งานตามรปูแบบซอฟตแ์วรท์ีใ่หบ้รกิารในปจัจบุนัไดแ้ก่ 

 PeopleSoft ระบบซอฟตแ์วร ์ PeopleSoft ของออราเคลิ (Oracle) ซึง่ใหบ้รกิารดา้น Enterprise 
Resource Planning (ERP) ท าใหอ้งคก์รสามารถบรูณาการงานหลกั (core business process) ต่างๆ ในบรษิทั
ทัง้หมด ไดแ้ก่ การจดัจา้ง การผลติ การขาย การบญัช ีและการบรหิารบุคคล เขา้ดว้ยกนั ใหเ้ป็นระบบทีส่มัพนัธ์
กนัและเชื่อมโยงกนัอย่าง real time ทาใหส้ามารถบรหิารองคก์รไดอ้ยา่งเป็นระบบมปีระสทิธภิาพ โดยขอ้มลูของ
ระบบทุกส่วนจะอยูใ่นส่วนกลางส่วนเดยีวกนั ไมเ่กดิความขดัแยง้ของขอ้มลู รวมทัง้ลดกระบวนการท างานและ
ลดตน้ทุน 

 Hospital Information System ระบบซอฟตแ์วร ์ HIS ซึง่ใหบ้รกิารรวบรวมและบรหิารจดัการ
ขอ้มลูเกีย่วกบัการใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขของโรงพยาบาลรวมไปถงึคลนีิคต่างๆ ทัง้ดา้นขอ้มลู
ผูป้ว่ยขอ้มลูยาและการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ขอ้มลูดา้นการเงนิ ฯลฯ 

 Business Intelligence ระบบซอฟตแ์วร ์ QlikView ซึง่เป็นโปรแกรมการบรหิารจดัการและช่วย
ผูบ้รหิารในการตดัสนิใจ โดยการแสดงผลขอ้มลูผ่านทางรปูแบบการนาเสนอทีม่คีวามหลากหลาย เช่น ตาราง 
แผนภูม ิ และอตัราส่วนส าคญัต่างๆ นอกจากนี้ยงัสามารถน าเสนอขอ้มลูไดห้ลายชุดในเวลาเดยีวกนั ซึง่ท าให้
ผูบ้รหิารสามารถบรหิารจดัการขอ้มลูต่างๆ ภายในองคก์รไดอ้ยา่งรวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ 

2) บริกำรด้ำนกำรบ ำรงุรกัษำระบบงำน (System Maintenance & Support Service) 

บรกิารบ ารงุรกัษาระบบงานและสนับสนุนทางเทคนิคส าหรบัระบบซอฟต์แวรข์ององคก์ร โดยบุคลากรที่
มคีวามเชีย่วชาญ ใหบ้รกิารตรวจสอบและบ ารุงรกัษาระบบตามก าหนดเวลา ซึง่การบรกิารดงักล่าวเป็นการเพิม่
ประสทิธภิาพการใช้งานของระบบ สรา้งความมัน่ใจว่าผลงานทีจ่ะส่งมอบสามารถตอบสนองวตัถุประสงคข์อง
ลกูคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น และลดขอ้ผดิพลาดของซอฟตแ์วรท์ีอ่าจเกดิขึน้จากการใชง้าน 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายส าหรบัธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ คอืองคก์รทีม่คีวามต้องการใชบ้รกิารและตดิตัง้ 
พฒันาระบบซอฟต์แวรเ์พื่อการบรหิารจดัการงานโรงพยาบาล การบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล การบรหิาร
จดัการงานบญัช ีการเงนิ จดัซือ้ จดัจา้ง รวมไปถงึระบบการวเิคราะหข์อ้มลูทางธุรกจิ และลูกคา้ทีม่คีวามต้องการ
รบัค าปรกึษา ตลอดจนรบับรกิารวางระบบบรหิาร และดูแลระบบสารสนเทศให้กบัองค์กรแบบครบวงจร 
(Outsource) ปจัจุบนัลูกค้าส่วนใหญ่ของบรษิัทอยู่ในธุรกิจการแพทย์ การเงนิ รวมทัง้ภาคการผลิตใน
อุตสาหกรรมต่างๆ บรษิทัคาดว่า ความต้องการใชร้ะบบซอฟต์แวรจ์ะเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะการจดัการระบบ
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ทรพัยากรบุคคลและระบบการเงนิซึง่เป็นหวัใจส าคญัของทุกอุตสาหกรรม ช่องทางการจ าหน่ายหลกัผ่านตวัแทน
ฝา่ยการตลาดของบรษิทั ในการน าเสนอการใหบ้รกิารต่างๆ แก่องคก์รต่างๆ ทีส่นใจโดยตรง ซึง่ลูกคา้ส่วนใหญ่
ปจัจบุนัเป็นธุรกจิโรงพยาบาลและกลุ่มบรกิารทางการแพทย ์

ค) ธรุกิจให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรลงทุน 

บรษิทัย่อย ได้แก่บรษิทั พริ้นซเิพลิ อนิเวสท์เมนท์ จ ากดั เป็นผู้ให้บรกิารให้ค าปรกึษาด้านการลงทุน  
ปจัจบุนัอยูใ่นช่วงพกัการด าเนินกจิการ 

15.2  แนวโน้มธรุกิจและภำวะอตุสำหกรรมและกำรแข่งขนั 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 มทีศิทางขยายตวัต่อเนื่อง โดยมแีรงขบัเคลื่อนหลกัจากการ
ส่งออกสนิคา้ทีข่ยายตวัดแีละทัว่ถงึมากขึน้ และภาคการท่องเทีย่วทีข่ยายตวัต่อเนื่อง แต่ธุรกจิโรงแรมเผชญิการ
แขง่ขนัสงูขึน้ ในขณะทีภ่าคอสงัหารมิทรพัย ์และ ก่อสรา้งขยายตวัเลก็น้อยแต่การเตบิโตยงัจ ากดัอยูใ่นบางพื้นที ่
ส าหรบัเศรษฐกจิในประเทศยงัฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป การใชจ้่ายภาครฐัและการบรโิภคภาคเอกชนยงัเป็น
แรงขบัเคลื่อนที่ส าคญัของเศรษฐกิจ แม้จะชะลอลงตามรายจ่ายลงทุนและการใช้จ่ายในหมวดสนิค้าคงทนที่
ขยายตัวสูงในไตรมาสที่ 1 ตามล าดบั ส่วนการลงทุนภาคเอกชนค่อนข้างทรงตัว โดยการลงทุนในหมวด
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ทีด่ขี ึน้ช่วยชดเชยการลงทุนในภาคก่อสรา้งทีห่ดตวั 

การท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ปรบัดขีึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัปีก่อน ตามการเพิม่ขึน้ของ
จ านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตเิป็นหลกัรวมทัง้กลุ่มทวัรน์กัท่องเทีย่วจนีเริม่เพิม่ขึน้เป็นล าดบั โดยการท่องเทีย่วใน
ภาคเหนือและภาคใต้ ไดร้บัผลดจีากการเพิม่ขึน้ของเทีย่วบนิตรง  และการยกเลกิค่าธรรมเนียมวซี่า ขณะทีก่าร
ท่องเทีย่วในภาคอสีานมกีจิกรรมลดลงตามการลดลงของการจดังานสมัมนาของภาครฐั ส่วนหนึ่งเนื่องจากในช่วง
ทีผ่่านมารฐับาลไดข้อความร่วมมอืใหห้น่วยงานราชการ จดัประชุมและสมัมนาภายในหน่วยงานแทนการจดันอก
สถานที่เพื่อประหยดังบประมาณ ท าให้ธุรกจิโรงแรมในภาคอสีานถูกกระทบเพราะมสีดัส่วนรายได้จากการจดั
ประชุมสมัมนาสงูกว่าภาคอื่น 

รายไดข้องธุรกจิโรงแรมโดยเฉพาะขนาดกลาง-เลก็ไม่ไดป้รบัดขีึน้มากนัก  ผูป้ระกอบธุรกจิโรงแรมในทุก
ภมูภิาคเหน็ตรงกนัว่า ปจัจบุนัมโีรงแรมและทีพ่กัเพิม่ขึน้มากโดยเฉพาะในภาคกลางและภาคใต้ จงึมกีารแข่งขนั
ด้านราคาที่สูงขึน้ ผู้ประกอบการจงึต้องปรบัตวัในหลายรูปแบบ นอกเหนือไปจากการลดราคาค่าห้องพกั เช่น 
การหาลกูคา้กลุ่มใหม ่ปรบัปรงุหอ้งพกัใหท้นัสมยัและเพิม่ช่องทางการจองออนไลน์ เป็นตน้ 

 
1) ภำพรวมอตุสำหกรรมท่องเท่ียวและโรงแรม 

 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ได้รบัการสนับสนุนจากหลายๆปจัจยันับตัง้แต่การก่อสร้าง
สนามบนิสุวรรณภูมเิสรจ็สมบูรณ์ในปี 2549 ท าให้การเชื่อมต่อการเดนิทางจากต่างประเทศมคีวามสะดวก    
มากขึน้ การเตบิโตของสายการบนิต้นทุนต ่าในเอเชยีและการขยายเสน้ทางการบนิของทัง้สายการบนิต้นทุนต ่า
และ สายการ บนิทีใ่หบ้รกิารเตม็รปูแบบช่วยสนับสนุนใหก้รุงเทพฯเป็นเมอืงทีไ่ดร้บัความนิยมและเป็นจุดหมาย
ปลายทางในการท่องเทีย่วในระดบัภูมภิาคเอเชยี 
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นอกจากนี้กรุงเทพยงัมจีุดยนืในฐานะเป็นผู้น าศูนย์สุขภาพในเอเชียโดยมสีปาและศูนย์สุขภาพเป็น
จ านวนมาก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เติบโตและได้รบัอานิสงค์จากการที่มศีูนย์สุขภาพที่มี
คุณภาพในระดบัสากลซึง่หลายๆ แห่งเป็นทีรู่จ้กัอยา่งกวา้งขวางในต่างประเทศ 

2) ภำพรวมธรุกิจเซอรวิ์สอพำรท์เม้นทใ์นกรงุเทพฯ 

เซอรว์สิอพารท์เมน้ทไ์ดร้บัความนิยมจากบรษิทัต่างชาตใินกรุงเทพฯ ดว้ยจ านวนชาวต่างชาตทิี่เขา้มา
ท างานในเมอืงและการขยายตวัของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศส่งผลใหอุ้ปสงคข์องทีพ่กัอาศยั  ระยะยาว
เตบิโตขึน้มากในช่วงหลายปีทีผ่่านมา 

จากสถติลิ่าสุดจากกรมแรงงานพบว่ามชีาวต่างประเทศทีม่าท างานในประเทศไทยจ านวน 149,181 คน 
ณ เดอืนธนัวาคม 2559 โดยจ านวน 84,312 คนอยู่ในกรุงเทพฯ จ านวนชาวต่างประเทศทีม่าท างานในกรุงเทพฯ
มอีตัราการเตบิโตเฉลีย่สะสมรอ้ยละ 3.3 ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมาตัง้แต่ปี 2549  – 2559 ณ สิ้นปี 2559 จ านวน   
ชาวต่างประเทศที่มาท างานโดยได้ร ับการส่งเสริมการลงทุนคิดเป็นอัตราร้อยละ 36.1 ของจ านวน               
ชาวต่างประเทศทีม่าท างานในกรงุเทพฯ 

3) ภำพรวมธรุกิจอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ 

ภาพรวมตลาดอาคารส านักงานในกรุงเทพฯ ปี 2559 เตบิโตไดด้ ีเนื่องจากพืน้ทีส่ านักงานทีเ่พิ่มขึน้ใหม่
มปีรมิาณจ ากดั ขณะที่ปรมิาณการใช้พื้นที่เพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง หน่ึงในปจัจยัส าคญัที่กระตุ้นให้ตลาดอาคาร
ส านักงานให้เช่าเติบโตนัน้มาจากธุรกิจประเภทเอสเอ็มอีหรอืสตาร์อัพที่มกีารขยายตัวรวมไปถึงโครงการ
รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเปิดใชง้าน จงึเริม่มกีารพฒันาโครงการอาคารส านกังานกนัมากขึน้ 

4) ภำพรวมและแนวโน้มธรุกิจเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 

การเตบิโตของอุตสากรรมซอฟต์แวร ์มคีวามสมัพนัธ์กบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิและสดัส่วนการใช้
จ่ายดา้นสารสนเทศของแต่ละองคก์ร โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาคธุรกจิบรกิารทีม่กีารใชร้ะบบไอทใีนสดัส่วนทีสู่ง 
เช่น ธุรกจิการเงนิ ประกนัภยั การแพทยแ์ละสาธารณสุข คา้ปลกี ฯลฯ ส านกังานส่งเสรมิอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาต ิ (องคก์ารมหาชน) หรอื ซป้ิา เปิดเผยว่าโดยภาพรวมของตลาดซอฟต์แวรแ์ละบรกิารซอฟต์แวรข์อง
ไทย มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 4.4 ในปี 2559 และคาดการณ์ว่าในปี 2560 จะมอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 4.3  และ
มมีลูค่ารวม 57,257 ลา้นบาท โดยปจัจยัหลกัทีท่ าใหอุ้ตสาหกรรมซอฟแวรแ์ละบรกิารซอฟแวรเ์ตบิโตคอืการฟ้ืน
ตวัของเศรษฐกจิ ภาคการเงนิจากโครงการพรอ้มเพย์ (Promptpay) ท าใหม้กีารลงทุนเพิม่ขึน้ทัง้ดา้นซอฟต์แวร์
ระบบและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภยัของข้อมูล นอกจากนี้ภาคโทรคมนาคมเกิดโครงการขยายเครอืข่าย
สื่อสารไร้สาย เทคโนโลยี 4G ที่ได้รบัใบอนุญาตไปแล้ว และโครงการขยายโครงข่ายบริการบรอดแบนด์        
ทัว่ประเทศ อย่างไรก็ดีจากการส ารวจตลาดซอฟแวร์พบว่า พฤติกรรมการใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมีการ
เปลีย่นแปลงไปสู่การใช ้SaaS (Software as a Service) มากขึน้ และเทคโนโลย ี Cloud Technology และ 
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SaaS ได้เขา้มาเปลี่ยนรปูแบบธุรกจิ ท าใหแ้นวโน้มการยา้ยไปสู่การใช้บรกิารซอฟต์แวรบ์นเทคโนโลยคีลาวด์
แทนการตดิตัง้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูบนเครือ่งคอมพวิเตอรม์ากขึน้ 

15.3  ควำมเส่ียงต่อกำรด ำเนินธรุกิจของบริษทัฯ 

- ธรุกิจอสงัหำริมทรพัย ์

ควำมเส่ียงจำกกำรแข่งขนัสงู 

ปจัจุบนัธุรกจิเซอรว์สิอพารท์เมน้ท์มกีารแข่งขนัในระดบัค่อนขา้งสูง เน่ืองจากให้บรกิารที่พกัอาศยัใน
ระยะสัน้ดว้ย จงึต้องแข่งขนักบัผูป้ระกอบการโรงแรม นอกจากนี้ยงัมผีูป้ระกอบการคอนโดระดบัหรทูีเ่ปลีย่นมา
ใหเ้ช่าในระยะสัน้ ท าใหอ้ตัราค่าเช่าของเซอรว์สิอพารท์เมน้ทไ์มส่ามารถปรบัเพิม่ขึน้ไดม้ากนกั 

 

ควำมเส่ียงจำกกำรด้อยค่ำของทรพัย์สินจำกกำรท่ีผลประกอบกำรของโครงกำรท่ีได้มำไม่

เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

ในการเขา้ซือ้กจิการของกลุ่มว ีบรลิเลี่ยนกรุ๊ป ท าใหบ้รษิทัฯ ได้สนิทรพัย์เป็นทีด่นิเปล่าในต่างจงัหวดั   
5 แห่ง และ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพฯ ที่สุขุมวิท  29 โครงการอาคารส านักงานบางกอก                  
บสิซเินสเซน็เตอร ์และ โครงการซมัเมอรเ์ซท็ เอกมยั แบงคอ็ก ในส่วนของทีด่นิเปล่าในต่างจงัหวดัและทีด่นิของ
โครงการทีสุ่ขุมวทิ 29 ซึง่ราคาซือ้เป็นราคาเตม็มลูค่าราคาประเมนิทรพัยส์นิ โดยทีไ่ม่มสี่วนลด ดงันัน้หากเกดิ
เหตุการณ์ใดๆ ในอนาคตที่อาจจะท าให้ผลประกอบการของโครงการต่างๆ ได้แก่โครงการอาคารส านักงาน
บางกอกบสิซเินสเซน็เตอร ์ และโครงการซมัเมอรเ์ซท็ เอกมยั แบงคอ็ก ต ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ หรอืหากเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ทีส่่งผลกระทบโดยตรงท าใหม้ลูค่าทรพัยส์นิลดลง อาจจะท าใหบ้รษิทัฯ ต้องมกีารบนัทกึการดอ้ย
ค่าของทรพัยส์นิดงักล่าว 
 

 ควำมเส่ียงจำกข้อจ ำกดักำรใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือพฒันำโครงกำรในต่ำงจงัหวดั 

ในการเขา้ซือ้กจิการของกลุ่มว ีบรลิเลี่ยนกรุ๊ป ท าใหบ้รษิทัฯ ได้สนิทรพัยเ์ป็นทีด่นิเปล่าในต่างจงัหวดั   
5 แห่ง ทีด่นิแต่ละแห่งมขีอ้จ ากดัของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิแตกต่างกนัไป ทีด่นิบางแปลงอาจตดิขอ้จ ากดัในการ
ใช้ประโยชน์ที่ดนิตามกฎหมาย ส่งผลให้บรษิัทฯ ไม่สามารถพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัเพื่อขาย ให้เช่า หรอื
โครงการในเชงิพาณิชยไ์ด้ หรอื ไม่สามารถพฒันาโครงการในรูปแบบที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุนได้
ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัทีซ่ือ้ขายหุน้ภายใต้สญัญาซือ้ขายหุน้ ถ้าบรษิทัฯ ยงัไม่ไดต้ดัสนิใจทีจ่ะพฒันา
โครงการบนทีด่นิในต่างจงัหวดัจ านวน 5 แปลง บรษิทัฯ มสีทิธทิีจ่ะขายคนืทีด่นิในต่างจงัหวดัแปลงใดแปลงหนึ่ง 
หรอื ทัง้ 5 แปลง ใหแ้ก่ผูข้ายในราคาต้นทุนพรอ้มกบัไดร้บัต้นทุนในการถอืครองในอตัรารอ้ยละ 1.75 ต่อปี โดย
ผู้ขายจะเป็นผู้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอน ค่าภาษีต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการขายที่ดินแต่เพียงผู้เดียว   
ซึง่เงือ่นไขดงักล่าวช่วยลดความเสีย่งจากขอ้จ ากดัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิลงได้ 
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ควำมเส่ียงจำกต้นทุนกำรพฒันำโครงกำรสูงกว่ำประมำณกำร หรือกำรพฒันำโครงกำรล่ำช้ำ
กว่ำแผนท่ีก ำหนด 

บรษิทัฯ มแีผนเริม่พฒันาโครงการคอนโดมเินียม สุขมุวทิ 29 ในระหว่างปี 2561 - 2562 บรษิทัฯ อาจมี
ความเสีย่งจากแนวโน้มตน้ทุนการก่อสรา้งทีส่งูขึน้อยา่งต่อเนื่อง โดยดจูากดชันีราคาวสัดุก่อสรา้งของปี 2557-
2559 โดยรวมปรบัตวัสงูขึน้ ซึง่อาจท าใหต้น้ทุนในการก่อสรา้งเพิม่ขึน้มากกว่าประมาณการทีก่ าหนดไว้  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแนวทางลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการซึ่งเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญในตลาดอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ชีื่อเสยีงมาช่วยก าหนดรปูแบบและประเมนิต้นทุนทีต่้องใชใ้นการพฒันา
โครงการในเบื้องต้น และประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดส้ ารองค่าใชจ้่ายเผื่อเหลอื
เผื่อขาดเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 5 ของมลูค่าก่อสรา้งโครงการ เพื่อรองรบัการเพิม่ขึน้ของต้นทุนโครงการทีอ่าจเกดิขึน้
ในอนาคต นอกจากนี้ บรษิทัฯ วางแผนเขา้ท าสญัญารบัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ ซึง่จะก าหนดมลูค่างานและ
ระยะเวลาการส่งมอบงานตามสญัญาที่ชดัเจน ซึ่งช่วยให้บรษิัทฯ สามารถคาดการณ์ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นและ
พฒันาโครงการไดแ้ลว้เสรจ็ตามเป้าหมาย 

 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยภำษีท่ีดินและส่ิงปลกูสร้ำง 

จากทีก่ระทรวงการคลงัไดน้ าพระราชบญัญตั ิ (พ.ร.บ.ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง) และ ไดผ้่านความ
เหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรเีป็นทีเ่รยีบรอ้ย โดยกระทรวงการคลงัจะบงัคบัใชใ้นปี 2561 การเปลีย่นแปลงนโยบาย
ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง อาจส่งผลใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมคี่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัภาษทีีด่นิเพิม่ขึน้เนื่องจาก
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งทีม่มีลูค่าสงูเกนิ 50 ลา้นบาทจากการที่
ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งดงักล่าวตัง้อยูใ่นศูนยก์ลางธุรกจิ ซึง่เดมิเสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 12.5 ของรายไดค้่าเช่า 
การเปลีย่นนโยบายภาษดีงักล่าวจะท าใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตอ้งเสยีภาษตีามมลูค่าของสนิทรพัยแ์ทน ซึง่
อาจส่งผลใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมคี่าใชจ้่าทางภาษเีพิม่ขึน้ 

 

- ธรุกิจให้บริกำรติดตัง้และวำงระบบสำรสนเทศ 

ควำมเส่ียงจำกกำรส่งมอบงำน 

ธุรกจิการใหบ้รกิารสารสนเทศนัน้การส่งมอบงานตามก าหนดระยะเวลา และ คุณภาพของงานเป็น       
สิง่ส าคญั การใหบ้รกิารดา้นซอฟตแ์วรม์กัจะมอีายกุารส่งมอบโครงการประมาณ 8 - 24 เดอืน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
ขนาดของแต่ละโครงการ หากบรษิทัฯ ไมส่ามารถส่งมอบโครงการในเวลาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา บรษิทัฯ อาจถูก
ปรบัจากการส่งงานล่าชา้ได ้ อยา่งไรกด็บีรษิทัฯ มกีระบวนการตดิตาม ตรวจสอบ และบรหิารความเสีย่งของ
โครงการอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหส้ามารถส่งมอบงาน และ ปิดโครงการไดต้รงตามแผนการด าเนินงานโครงการที่
ก าหนด 
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ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 

ธุรกจิการใหบ้รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นธุรกจิที่มกีารแข่งขนัสูงและมกีารการเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเรว็ บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากความลา้สมยัของการใหบ้รกิาร ซึง่มผีลท าใหค้วามสามารถ
ในการแข่งขนัลดลง บรษิทัฯ จงึใหค้วามส าคญัต่อการวางแผนการลงทุนเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี
พร้อมทัง้การส่งเสรมิให้พนักงานมคีวามพร้อมที่จะเรยีนรู้และรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมใหมอ่ยูต่ลอดเวลา 

ควำมเส่ียงจำกกำรขำดแคลนทรพัยำกรบคุคล 

เนื่ องจากธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นธุรกิจที่มีการพึ่งพาความสามารถและ  
ความช านาญเฉพาะด้านของบุคลากร บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารทรพัยากรบุคคลโดย 
การจดัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะของบุคลากรอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึมกีารวางแผนก าลงัคนอย่างเป็นระบบ
เพื่อป้องกนัการขาดแคลนทรพัยากรบุคคลซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานใหแ้ก่ลกูคา้ได ้

15.4  สรปุผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ และปี
ปัจจบุนัจนถึงไตรมำสล่ำสดุ พร้อมค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

ในไตรมาสที ่2 ปี 2560 บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมรวม 8 บรษิทั ในขณะที่
ไตรมาสที ่2 ปี 2559 มบีรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้ทางตรงเพยีง 3 บรษิทั เนื่องจากในปี 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท ารายการ
ซื้อหุ้นสามญัและหุ้นบุรมิสทิธริวมประมาณร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ
บรษิทั ว ีบรลิเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ ากดั [จงึท าใหบ้รษิทัฯ ไดม้าซึง่บรษิทัยอ่ยของบรษิทัดงักล่าวรวม 4 บรษิทัดว้ย 
ไดแ้ก่ (i) บรษิทั ว ีอนิเทลลเิจน้ซ ์จ ากดั (ii) บรษิทั ว ี33 จ ากดั (iii) บรษิทั ว ีเรสซเิดนซ ์จ ากดั และ (iv) บรษิทั 
กรงุเทพบรหิาร จ ากดั] 

ต่อไปนี้คอื สรุปผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยส าหรบัปี 2557-2559 
และงวด 6 เดอืนของปี 2560 

ตำรำงสรปุฐำนะกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส ำหรบัปี 2557-2559 และงวด 6 เดือนของปี 2560 

ฐำนะทำงกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม  

2557 
31 ธนัวำคม  

2558 
31 ธนัวำคม  

2559 
30 มิถนุำยน 

2560 
หน่วย: ลา้นบาท     
สินทรพัย ์

    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 62.1 71.9 118.3 414.8 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 317.8 397.0 107.1 1,436.7 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จ ากดัใน
การเบกิใชท้ีห่มุนเวยีน 

- - 5.9 6.3 
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ฐำนะทำงกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม  

2557 
31 ธนัวำคม  

2558 
31 ธนัวำคม  

2559 
30 มิถนุำยน 

2560 
หน่วย: ลา้นบาท     
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 149.3 147.0 125.9 134.6 
สนิคา้คงเหลอื 0.3 0.3 0.5 0.3 
งานระหว่างท าตามสญัญาบรกิาร - - 3.3 1.3 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 8.4 7.4 77.6 90.4 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 537.9 623.6 438.6 2,084.4 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิ
ใช ้

12.9 13.9 8.8 8.4 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน- สุทธ ิ - - 5,210.7 2,785.3 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 1,470.2 1,431.2 3,890.8 3,937.5 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิ 11.6 6.5 7.3 6.1 
สทิธกิารเช่า - - 10.4 15.1 
ค่าความนิยม 4.6 4.6 4.6 4.6 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - 1.1 3.0 3.1 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 2.8 6.4 4.1 4.3 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,502.1 1,463.7 9,139.7 6,764.4 
รวมสินทรพัย ์ 2,040.0 2,087.3 9,578.3 8,848.8 

ฐำนะทำงกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 

2557 
31 ธนัวำคม 

2558 
31 ธนัวำคม 

2559 
30 มิถนุำยน 

2560 
หน่วย: ลา้นบาท     
หน้ีสิน 

    
เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิ 12.7 - - - 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 14.9 36.7 79.7 109.4 
เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ทีห่มนุเวยีน 15.0 15.8 15.6 17.2 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

- - 161.4 36.2 

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ
ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

0.2 - - - 

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 0.2 - 1.1 110.0 
เงนิมดัจ ารบัจากลกูคา้ทีห่มุนเวยีน - - 22.9 47.9 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 7.8 6.7 40.5 55.3 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 50.8 59.2 321.2 376.0 
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ฐำนะทำงกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม  

2557 
31 ธนัวำคม  

2558 
31 ธนัวำคม  

2559 
30 มิถนุำยน 

2560 
หน่วย: ลา้นบาท     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 806.6 237.6 
เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้  - - 15.9 12.8 
เงนิมดัจ ารบัจากลกูคา้ - - 20.8 20.2 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิระยะยาวจากบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกนั 

- - 512.5 517.0 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1.3 - - 0.1 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 6.7 9.6 13.1 15.8 
ประมาณการหน้ีสนิระยะยาว 1.2 1.4 - - 
หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอื่น 23.4 31.3 57.5 42.7 
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 32.6 42.3 1,426.4 846.2 
รวมหน้ีสิน 83.4 101.5 1,747.6 1,222.2 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

    
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 947.7 958.0 3,240.1 3,240.1 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 860.7 862.7 4,476.8 4,476.8 
ก าไรสะสม 

    
จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามฎหมาย 37.5 39.4 39.4 39.4 
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 110.7 125.7 74.4 (129.7) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,956.6 1,985.8 7,830.7 7,626.6 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,040.0 2,087.3 9,578.3 8,848.8 
 

สินทรพัย ์

สนิทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2557 – สิน้ไตรมาส 2 ปี 2560 มจี านวน 2,040.0 ลา้นบาท 2,087.3 ลา้นบาท 
9,578.3 ลา้นบาท และ 8,848.8 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสนิทรพัยส์่วนใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ เงนิลงทุนระยะสัน้ 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน- สุทธ ิและ ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิโดยสนิทรพัยท์ัง้ 3 ประเภทนี้คดิเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 92.2 ของสนิทรพัยร์วม 

ณ วนัที ่ 30 มถุินายน 2560  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วมลดลงจ านวน 729.5 ลา้นบาท    
จากสิน้ปี 2559 สาเหตุหลกัมาจากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนของบรษิทัยอ่ยจ านวน 2,395.6     
ลา้นบาท และ บรษิทัยอ่ยไดน้ าเงนิทีไ่ดม้าลงทุนในเงนิลงทุนระยะสัน้จ านวน 1,628.9 ลา้นบาท โดยเป็น
หลกัทรพัยเ์พื่อคา้ - หน่วยลงทุน และตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด-ตัว๋เงนิคลงั 
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ส าหรบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่30 มถุินายน  2560  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิสด
และรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ 296.5 ล้านบาท จากบรษิทัย่อยที่มตีราสารหนี้ที่จะถอืจนครบก าหนด –   
ตัว๋เงนิคลงัเพิม่ขึน้จ านวน 299.3 ลา้นบาท 

ส าหรบัเงนิลงทุนระยะสัน้ เพิม่ขึน้จากวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 1,329.6 ลา้นบาท จากบรษิทัยอ่ย
ทีม่หีลกัทรพัยเ์พื่อคา้-หน่วยลงทุน และตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด – ตัว๋เงนิคลงั 

ส าหรบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 บรษิทัย่อยมอีสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
ลงทุนลดลงจากวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 2,425.4 ล้านบาท  จากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
ลงทุนของบรษิทัยอ่ยจ านวน 2,395.6 ลา้นบาท และค่าเสื่อมราคาทีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวด 29.9 ลา้นบาท ในขณะ
ทีม่กีารซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนเพิม่ขึน้ 2.7 ลา้นบาท 

ส าหรบัทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธ ิณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมทีีด่นิ 
อาคารและอุปกรณ์ เพิม่ขึน้จากวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 46.7 ลา้นบาท  จากการซือ้เพิม่ขึ้นระหว่างงวด 
106.4 ลา้นบาท ในขณะทีม่คี่าเสื่อมราคาทีเ่กดิขึน้ 62.4 ลา้นบาท 

หน้ีสิน 

หนี้สนิรวม ณ สิ้นปี 2557– สิ้นไตรมาส 2 ปี 2560 มจี านวน 83.4 ล้านบาท 101.5 ล้านบาท 1,747.6 
ลา้นบาท และ1,222.2 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยหนี้สนิทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงปี 2558-2559 เป็นจ านวน 1,646.1 ลา้น
บาทนัน้มาจากเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของบรษิทัย่อยกลุ่มใหม่จ านวน 968.0 ล้านบาทและตัว๋
สญัญาใชเ้งนิระยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ านวน 512.5 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่ 30 มถุินายน 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มหีนี้สนิรวมลดลงเท่ากบั 525.3 ลา้นบาท จาก

หนี้สนิรวม ณ สิน้ปี 2559 จากการจ่ายคนืเงนิตน้และดอกเบีย้เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของ     

บรษิทัยอ่ยก่อนครบก าหนดจ านวน 694.3 ลา้นบาท ในขณะทีม่ภีาษเีงนิไดค้า้งจ่ายจ านวน 110.1 ลา้นบาท   

ของบรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อย 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ สิ้นปี 2557 – ไตรมาส 2 ปี 2559 มจี านวน 1,956.6 
ลา้นบาท 1,985.8 ลา้นบาท 7,830.7 ลา้นบาท และ 7,626.6 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่สวนของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ 
5,844.9 ลา้นบาทจากปี 2558-2559 มาจากการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระกบักระทรวงพาณิชยจ์ านวน 2,282.1 
ลา้นบาทและส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญัเพิม่ขึน้ 3,614.0 ลา้นบาท ซึง่เป็นการเพิม่ทุนเพื่อช าระการซือ้หุน้ บรษิทั ว ี
บรลิเลีย่นกรุป๊ โฮลดิง้ จ ากดั 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.16 เท่า 
ลดลงจากวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 จากการลดลงของหนี้สนิรวม 
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ตำรำงสรปุผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส ำหรบัปี 2557- 2559 และงวด 6 เดือนของปี 
2559-2560 

ผลกำรด ำเนินงำนรวม 
ส ำหรบัปีส้ินสดุ 31 ธนัวำคม 6 เดือนแรกของปี 

2557 2558 2559 2559 2560 
หน่วย: ลา้นบาท      

รายไดจ้ากการขายและ
ใหบ้รกิาร 

364.1  424.7  354.8  157.1  242.5  

ตน้ทุนจากการขายและ
ใหบ้รกิาร 

(212.1) (249.9) (222.2) (97.3) (191.8) 

ก ำไรขัน้ต้น 152.0  174.8  132.6  59.8  50.7  
รายไดอ้ื่น 9.7  8.3  8.4  4.8  113.0  
ค่าใชจ้่ายในการใหบ้รกิาร (11.8) (11.7) (14.1) (5.8) (10.0) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (137.7) (153.8) (172.5) (72.0) (202.5) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (1.5) (1.0) (6.4) (0.1) (16.8) 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงิน
ได้ 

10.7  16.6  (52.0) (13.3) (65.6) 

รายได(้ค่าใชจ้า่ย)ภาษเีงนิได ้ 2.3  0.9  0.7  (0.1) (138.6) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปี/งวด 13.0  17.5  (51.3) (13.4) (204.2) 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน      
การวดัมลูค่าใหมข่องภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

- (0.8) -  -  - 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีอง
การวดัมลูค่าใหมข่องภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

(0.4) 0.2  -  -  - 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน (0.4) (0.6) -  -  - 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็รวม 12.6  16.9  (51.3) (13.4) (204.2) 
การแบ่งปนัก าไร:      
ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 13.0  17.5  (51.3) (13.4) (204.2) 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่ี
อ านาจควบคุม 

- - - - - 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปี/งวด 13.0  17.5  (51.3) (13.4) (204.2) 
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รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 

 ในภาพรวมผลการด าเนินงานทีผ่่านมาตัง้แต่ปี 2557-2559 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของบรษิทัฯ 
เท่ากบั 364.1 ลา้นบาท 424.7 ลา้นบาท และ 354.8 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายไดล้ดลง 69.8 ลา้นบาทในปี 
2559 จากปี 2558 จากรายไดท้ีล่ดลง 99.5 ลา้นบาทของธุรกจิใหบ้รกิารเกี่ยวกบัการตดิตัง้ระบบสารสนเทศของ
บรษิัทย่อย เนื่องจากภาพรวมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ยงัคงมคีู่แข่งเพิ่มมากขึ้นท าให้มกีารแข่งขนัด้านราคา
ค่อนขา้งสงู 
 
 ส าหรบัช่วงครึง่ปีแรกของปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวม  242.5 
ลา้นบาท สูงขึน้ 85.4  ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 54.4 เมื่อเทยีบกบัรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวมของช่วง
ครึง่ปีแรกของปี 2559 ซึง่เป็นผลมาจาก 

- ธุรกจิใหบ้รกิารทีพ่กัอาศยัมรีายได ้155.3 ลา้นบาทสงูกว่ารายไดช้่วง ครึง่ปีแรกของปี 2559 จ านวน 
50.4 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 48.0 สาเหตุหลกัมาจากในไตรมาสที ่2 ปี 2560 บรษิทัฯ มรีายไดจ้าก
โครงการซมัเมอร์เซท็ เอกมยั แบงค็อก เพิม่เขา้มาจ านวน  23.7 ล้านบาท (ในเดอืน  5/2560  
อาคารสุดท้ายได้ เ ริ่ม เ ปิดด า เนินการแล้ ว ) และ รายได้ของโครงการแมริออท  
เอค็เซค็ควิทฟี อพารท์เมน้ท ์สาทร วสิต้า – กรุงเทพฯ ทีเ่ตบิโตขึน้ 5.3 ลา้นบาท จากอตัราการเขา้
พกัทีส่งูขึน้จากรอ้ยละ 79.1 ในไตรมาสที ่2/2559 อยูท่ีร่อ้ยละ 88.3 ในไตรมาสที ่2/2560 

- ธุรกจิให้เช่าอาคารส านักงานมรีายได ้55.2  ลา้นบาท สูงกว่าช่วงครึง่ปีแรกของปีก่อน 33.8  ล้าน
บาท จากรายไดข้องโครงการอาคารบางกอกบสิซเินสเซน็เตอรจ์ านวน   27.4 ลา้นบาท ทีไ่ดน้ าเขา้
มารวมในขอ้มลูทางการเงนิรวม 

ต้นทุนกำรขำยและให้บริกำร 

ในภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมาตัง้แต่ปี  2557-2559 ต้นทุนการขายและให้บรกิารของบรษิัทฯ 
เท่ากบั 212.1 ลา้นบาท 249.9 ลา้นบาท และ 222.2 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมตีน้ทุนการขายและใหบ้รกิารรวม 191.8 ลา้นบาท 
สงูกว่าช่วงครึง่ปีแรกของปี 2559 จ านวน 94.5 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 97.1 เป็นผลมาจาก 

- ต้นทุนธุรกจิใหบ้รกิารทีพ่กัอาศยั   97.2 บาท  สูงกว่าช่วงครึง่ปีแรกของปี  2559   จ านวน  51.5  
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 112.7 จากต้นทุนโครงการซมัเมอรเ์ซท็ เอกมยั แบงคอ็ก ซึง่เพิม่เขา้มาใน
ขอ้มลูทางการเงนิรวมจ านวน 21.4 ลา้นบาท (รวมการตดัค่าเสื่อมราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
ลงทุน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดจากการซื้อธุรกิจจ านวน 1.1 ล้านบาทในขณะที่ต้นทุนของ
โครงการแมรอิอท เอ็คเซค็ควิทฟี   อพารท์เมน้ท์ สาทร วสิต้า - กรุงเทพฯ มตี้นทุนการให้บรกิาร
ใกลเ้คยีงกบัไตรมาส 2 ปี 2559  
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- ตน้ทุนใหเ้ช่าอาคารส านักงาน 72.7  ลา้นบาท สูงกว่าช่วง ครึง่ปีแรกของปีก่อน 59.1  ลา้นบาท จาก
ต้นทุนของโครงการอาคารบางกอกบสิซเินสเซน็เตอร ์จ านวน  26.4 ลา้นบาท  (รวมการตดัค่าเสื่อม
ราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ทีเ่กดิจากการซือ้ธุรกจิจ านวน 7.6 ลา้น
บาทและตน้ทุนการบรกิารและบรหิารอาคารส านกังานทีส่งูขึน้ 3.3 ลา้นบาท 

- ในขณะทีธุ่รกจิใหบ้รกิารเกีย่วกบัการตดิตัง้ระบบสารสนเทศมตี้นทุนลดลง 3.3 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ย
ละ 10.7 จากต้นทุนที่เกี่ยวขอ้งกบัพนักงาน โดยบรษิทัมกีารปรบัลดต้นทุนบุคลากรส่วนเกนิตัง้แต่
เดอืนพฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป 

รำยได้อ่ืน 

ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มรีายไดอ้ื่นเท่ากบั 113.0 ลา้นบาทซึง่ เพิม่ขึน้จาก 
4.8 ลา้นบาทในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2559 โดยเหตุผลหลกัมาจากก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
ลงทุนในขอ้มลูทางการเงนิรวมจ านวน 104.4 ลา้นบาทของบรษิทั กรงุเทพบรหิาร จ ากดั 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2560 ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารและบรกิารรวมจ านวน 212.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
ช่วงครึง่ปีแรกของปี 2559 จ านวน 77.8 ลา้นบาทต้นทุนทำงกำรเงิน 

ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2560 ต้นทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมจี านวน 16.8 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จาก 0.1 ลา้นบาทในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2559 ซึง่มาจากดอกเบีย้จ่ายเงนิกู้ระยะยาวสถาบนัการเงนิของ
บรษิทัยอ่ย ซึง่ในช่วงครึง่ปีแรก 2559 ยงัไมม่เีงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนและก ำไรสทุธิ 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยในระหว่างปี 2557 ถึงช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 มี
จ านวน 13.0 ลา้นบาท 17.5 ลา้นบาท (51.3) ลา้นบาท และ (204.2) ลา้นบาท ตามล าดบั การเปลีย่นแปลงของ
ก าไรสุทธิที่เพิม่ขึ้นในช่วงปี 2557-2558 เกิดจากเข้าด าเนินธุรกิจบรหิารจดัการอาคารที่บรษิัทเริม่ให้บรกิาร
ในช่วงเดอืนกนัยายน 2556 และรายไดจ้ากบรษิทั คอนเวอรเ์จนซซ์สิเทมส ์จ ากดั จากรายการไดม้าในช่วงเดอืน
ตุลาคม 2556 ส่งผลใหผ้ลก าไรสุทธสิ าหรบัปี 2557 และ 2558 ปรบัตวัสูงขึน้ ส าหรบัผลขาดทุนสุทธิ 51.3 ลา้น
บาทในปี 2559 เกดิจากรายไดก้ารตดิตัง้ระบบสารสนเทศทีล่ดลง อกีทัง้ยงัมบีางบรษิทัในกลุ่มบรษิทัย่อยทีไ่ดเ้ขา้
มาใหม่ในปี 2559  เพิง่เริม่ด าเนินกจิการจงึท าให้ผลประกอบการยงัเป็นลบอยู่ ส่งผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ต้นลดลง
เป็นรอ้ยละ 37.4 และอตัราก าไรสุทธลิดลงเป็นรอ้ยละ 14.5 ในปี 2559 

ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมผีลขาดทุนสุทธิ 204.2 ลา้นบาท มาจากอตัรา
ก าไรขัน้ต้นทีต่ ่าลงจากในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2559 ทีอ่ยู่ที ่รอ้ยละ 38.0 เป็นรอ้ยละ 20.9 ในช่วงครึง่ปีแรกของ 
ปี 2560 เนื่องจากบรษิัทย่อยกลุ่มใหม่ที่เป็นธุรกิจให้บรกิารที่พกัอาศยั และธุรกิจให้เช่าอาคารส านักงาน              
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มคี่าเสื่อมราคารวมอยู่ในต้นทุนการให้บรกิาร อกีทัง้ยงัมรีายการตดัค่าเสื่อมราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
ลงทุน อาคาร และอุปกรณ์ ที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ นอกจากนี้ บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมคี่าใช้จ่ายในการ
ให้บรกิารและบรหิาร และต้นทุนทางการเงนิที่สูงขึน้ อกีทัง้ในไตรมาส 2 ปี 2560 ยงัมคี่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้
จ านวน 138.2 ลา้นบาทเกดิขึน้อกีดว้ย 

 

15.5  ประมำณกำรทำงกำรเงินในปัจจุบนั (ถ้ำมี) โดยระบุถึงข้อสมติฐำนทำงกำรค้ำ เศรษฐกิจ
อตุสำหกรรม และสอบทำนตวัเลขโดยผู้ตรวจสอบบญัชีรบัอนุญำตและควำมเหน็ของท่ีปรึกษำทำงกำร
เงินอิสระว่ำประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำนได้จดัท ำขึ้นโดยควำมระมดัระวงั 

-ไมม่-ี 
 

15.6  รำยช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่ กรรมกำร และผูบ้ริหำรของบริษทัฯ 

15.6.1 ผูถ้ือหุ้น 

จากรายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่9 ตุลาคม 2560 ซึง่เป็นวนัก าหนด
รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้น ครัง้ที ่1/2560 (Record Date) เพื่ออนุมตัริายการ
ไดม้าในครัง้นี้ โดยค านวณจากมลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ปรากฏขอ้มลูดงันี้ 

 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น 
สดัส่วนกำรถือหุ้น 
(ร้อยละของจ ำนวน

หุ้นทัง้หมด) 

UBS AG Hong Kong Branch 1,262,060,526 38.95 

นายสาธติ วทิยากร 972,199,200 30.01 

นางสาวสาธติา วทิยากร 498,054,588 15.37 

พคี ดเีวลลอปเมน้ท ์โฮลดิง้ส ์ 157,737,029 4.87 

นางสาวพลัลภา วทิยากร 55,291,200 1.71 

ผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ 294,744,977 9.09 

รวม 3,240,087,520 100.00 
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15.6.2 กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษทัฯ 

(1) รายชื่อคณะกรรมการบรษิทั ณ วนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 

1. นายแพทยพ์งษ์ศกัดิ ์วทิยากร  ประธานคณะกรรมการบรษิทั 

2. นาย ญาณศกัดิ ์มโนมยัพบิูลย ์ กรรมการอสิระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.สาธติ วทิยากร กรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร และ  

     ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4. นางสาว อรญัญา เฉลมิพรวโรดม กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

5. ดร. จฑุามาส องิโพธิช์ยั  กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

6. นาย วรีะ ศรชีนะชยัโชค  กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

และ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร - Corporate 

7. นายแพทยส์ุนทร ศรทีา  กรรมการ กรรมการบรหิาร และ  

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร - Healthcare 

8. นางสาว ศริดา เทยีมประเสรฐิ  กรรมการ 

9. นางสาว ภทัรพร จารพุฒัน์  กรรมการ 

 

(2) รายชื่อผูบ้รหิาร ณ วนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 

1. นายวรีะ ศรชีนะชยัโชค  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร - Corporate 

2. นายแพทยส์ุนทร ศรทีา  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร - Healthcare 

3. นายศริชิยั โตวริยิะเวช  ผูอ้ านวยการฝา่ยบรหิารความเสีย่งและการลงทุน 

4. นายศุภวสั พงษ์ศริพิานิช  ผูอ้ านวยการฝา่ยบรกิารงานวศิวกรรม 

5. นางเสมอแข สทัธาพงศ์  ผูอ้ านวยการฝา่ยบรกิารงานจดัซือ้ 

6. นางสุกนิษฐ ์มหานุกูล  ผูอ้ านวยการฝา่ยบรกิารงานทรพัยากรบุคคล 

7. นางสาวปรยีาพร อภวิาทน์วทิยะ ผูอ้ านวยการฝา่ยบรกิารงานบญัชสี่วนกลาง 

8. นางสาวแพร โฮ่วรงักูร  ผูช่้วยผูอ้ านวยการฝ่ายบรกิารงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

9. นางสาวถรินันท ์แสงพึง่ธรรม ผูช่้วยผูอ้ านวยการฝ่ายงานกฎหมายและประสานงานราชการ 
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16.  ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษทั เก่ียวกบัควำมเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

เนื่องจากบรษิทัฯ จะช าระราคาซือ้ขายหุน้ AMA ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ AMA จ านวนกึ่งหนึ่งในวนัทีซ่ือ้
ขายหุ้น และจะช าระราคาซื้อขายในส่วนที่เหลอือีกกึ่งหนึ่งภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดอืนนับจากวนัที่ท า
สญัญาซื้อขายหุ้น ตามรายละเอยีดตามที่กล่าวไว้ขา้งต้น  โดยจะใช้กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน และ/หรอื 
แหล่งเงนิทุนจากสถาบนัการเงนิส าหรบัการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้ AMA คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้จงึ
มคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ มเีงนิทุนหมนุเวยีนเพยีงพอทีจ่ะเขา้ท ารายการในครัง้นี้ 

 

17.  คดีหรือข้อเรียกร้องท่ีมีสำระส ำคญัซ่ึงอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 -ไมม่-ี 

18.  ผลประโยชน์หรือรำยกำรท่ีเก่ียวข้องระหว่ำงบริษัทฯ และกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ถือหุ้นของ
บริษทัฯ ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

รายการระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย กบับุคคลหรอืนิตบิุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และวนัที ่30 มถุินายน 2560 มดีงัต่อไปนี้ 

 

บคุคลและนิติ
บคุคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแย้ง/
ลกัษณะกำร

ประกอบธรุกิจ/
ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

มลูค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) 
ควำมจ ำเป็น  
และควำม

สมเหตสุมผลของ
รำยกำร 

ปี 2559 6 เดือนของปี 
2560 

บริษทั อลิอนัซ์  
เมดิคอล เอเชีย 
จ ำกดั 
ลกัษณะการประกอบ
ธุรกจิ 
ลงทุนในหลกัทรพัย์
ของบรษิทัอื่น
ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์
กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่
รว่มกนั 

บริษทัฯ 
1. ค่าใหบ้รกิารงานบรหิาร
จดัการและบรกิารต่างๆ(1) 
2.  ลู ก ห นี้ ก า ร ค้ า จ า ก
ค่าบรกิาร 

  
- 
 
 
- 
 

 
0.9 

 
 

0.2 

 
ตาม เ งื่ อ น ไ ขก า รค้ า
ทัว่ไป 
 
ตาม เ งื่ อ น ไ ขก า รค้ า
ทัว่ไป 
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บคุคลและนิติ
บคุคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแย้ง/
ลกัษณะกำร

ประกอบธรุกิจ/
ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

มลูค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) 
ควำมจ ำเป็น  
และควำม

สมเหตสุมผลของ
รำยกำร 

ปี 2559 6 เดือนของปี 
2560 

บริษทั วี 
แมเนจเม้นท ์
เซอรวิ์สเซส จ ำกดั 
ลกัษณะการประกอบ
ธุรกจิ 
โรงแรม รสีอรท์และ
หอ้งชุด 
ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์
กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่
รว่มกนั 

บริษทัฯ 
1. ค่าใหบ้รกิารงานบรหิาร
จดัการและบรกิารต่างๆ(1) 

 
2.  ลู ก ห นี้ ก า ร ค้ า จ า ก
ค่าบรกิาร 

  
0.7 

 
 

0.1 
 

 
0.5 

 
 

0.1 

 
ตาม เ งื่ อ น ไ ขก า รค้ า
ทัว่ไป 
 
ตาม เ งื่ อ น ไ ขก า รค้ า
ทัว่ไป 

บริษทั รชัดำ 
บิสสิเนส ดีสตริค 
จ ำกดั 
ลกัษณะการประกอบ
ธุรกจิ 
การซือ้และการขาย
อสงัหารมิทรพัยท์ี่
เป็นของตนเองที่
ไมใ่ช่เพื่อการอยู่
อาศยั 
ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์
กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่
รว่มกนั 
 
 
 
 

บริษทัฯ 
1. ค่าใหบ้รกิารงานบรหิาร
จดัการและบรกิารต่างๆ(1) 

 
2.  ลู ก ห นี้ ก า ร ค้ า จ า ก
ค่าบรกิาร 

 
- 
 
 
- 

 
0.1 

 
 

0.02 

 
ตาม เ งื่ อ น ไ ขก า รค้ า
ทัว่ไป 
 
ตาม เ งื่ อ น ไ ขก า รค้ า
ทัว่ไป 
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บคุคลและนิติ
บคุคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแย้ง/
ลกัษณะกำร

ประกอบธรุกิจ/
ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

มลูค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) 
ควำมจ ำเป็น  
และควำม

สมเหตสุมผลของ
รำยกำร 

ปี 2559 6 เดือนของปี 
2560 

บริษทั สถำบนั
พฒันำและ
ฝึกอบรมกำร
บริหำรโรงพยำบำล 
จ ำกดั 
ลกัษณะการประกอบ
ธุรกจิ 
การจดัการประชุม
ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์
กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่
รว่มกนั 

บริษทัฯ 
1. ค่าใหบ้รกิารงานบรหิาร
จดัการและบรกิารต่างๆ(1) 
2.  ลู ก ห นี้ ก า ร ค้ า จ า ก
ค่าบรกิาร 

  
- 
 
 
- 

 
0.2 

 
 

0.03 

 
ตาม เ งื่ อ น ไ ขก า รค้ า
ทัว่ไป 
 
ตาม เ งื่ อ น ไ ขก า รค้ า
ทัว่ไป 

บริษทั เซอรวิ์ส 
สเตชัน่ จ ำกดั
ลกัษณะการประกอบ
ธุรกจิ 
รบัเป็นทีป่รกึษาดา้น
ประชาสมัพนัธ ์ดา้น
การวางแผนและ
ออกแบบ รบัจดั
กจิกรรมต่างๆ
รวมทัง้เป็น 
ออแกไนเซอรท์ุก
ประเภท 
ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์
กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่
รว่มกนั 
 

บริษทัฯ 
1. ค่าใหบ้รกิารงานบรหิาร
จดัการและบรกิารต่างๆ(1) 

 
2.  ลู ก ห นี้ ก า ร ค้ า จ า ก
ค่าบรกิาร 

 
- 
 
 
-  

 
0.1 

 
 

0.01 

 
ตาม เ งื่ อ น ไ ขก า รค้ า
ทัว่ไป 
 
ตาม เ งื่ อ น ไ ขก า รค้ า
ทัว่ไป 
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บคุคลและนิติ
บคุคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแย้ง/
ลกัษณะกำร

ประกอบธรุกิจ/
ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

มลูค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) 
ควำมจ ำเป็น  
และควำม

สมเหตสุมผลของ
รำยกำร 

ปี 2559 6 เดือนของปี 
2560 

บริษทั วิวฏัฏะ
คลินิก จ ำกดั
ลกัษณะการประกอบ
ธุรกจิ 
ประกอบกจิการ
สถานพยาบาล 
ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์
กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่
รว่มกนั 

บริษทัฯ 
1. ค่าใหบ้รกิารงานบรหิาร
จดัการและบรกิารต่างๆ(1) 

 
2.  ลู ก ห นี้ ก า ร ค้ า จ า ก
ค่าบรกิาร 

 
- 
 
 
- 
  

 
0.1 

 
 

0.01 

 
ตาม เ งื่ อ น ไ ขก า รค้ า
ทัว่ไป 
 
ตาม เ งื่ อ น ไ ขก า รค้ า
ทัว่ไป 

มลูนิธิวิวฏัฏะ
ลกัษณะการประกอบ
ธุรกจิ 
ใหก้ารส่งเสรมิและ
สนบัสนุนดา้น
การแพทยแ์ละอื่นๆ 
ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์
กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่
รว่มกนั 

บริษทัฯ 
1. ค่าใหบ้รกิารงานบรหิาร
จดัการและบรกิารต่างๆ(1) 
2.  ลู ก ห นี้ ก า ร ค้ า จ า ก
ค่าบรกิาร 

 
- 
 
 
-  

 
0.03 

 
 

0.01 

 
ตาม เ งื่ อ น ไ ขก า รค้ า
ทัว่ไป 
ตาม เ งื่ อ น ไ ขก า รค้ า
ทัว่ไป 

บริษทั โรงพยำบำล
ปำกน ้ำโพ จ ำกดั
ลกัษณะการประกอบ
ธุรกจิ 
กจิการโรงพยาบาล
ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์
กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่
รว่มกนั 

บริษทัฯ 
1. ค่าใหบ้รกิาร 

 
0.003 

 
- 

 
ตามเงื่ อนไขการค้า
ทัว่ไป 

บริษัท คอนเวอร์เจนซ์
ซิสเทมส ์จ ำกดั 
1.ค่าใหบ้รกิาร
ระบบซอฟทแ์วร ์

 
 
- 
 

 
 

0.6 
 

 
 
ตามเงื่ อนไขการค้า
ทัว่ไป 

2. ลกูหนี้การคา้จาก
ค่าบรกิาร 

- 0.2 ตามเงื่ อนไขการค้า
ทัว่ไป 
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บคุคลและนิติ
บคุคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแย้ง/
ลกัษณะกำร

ประกอบธรุกิจ/
ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

มลูค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) 
ควำมจ ำเป็น  
และควำม

สมเหตสุมผลของ
รำยกำร 

ปี 2559 6 เดือนของปี 
2560 

บริษทั พิษณุเวช 
จ ำกดั 
ลกัษณะการประกอบ
ธุรกจิ 
กจิการโรงพยาบาล
ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์
กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่
รว่มกนั 

บริษทัฯ 
1. ค่าใหบ้รกิาร 

 
0.003 

 
- 

 
ตามเงื่ อนไขการค้า
ทัว่ไป 

บริษัท คอนเวอร์เจนซ์
ซิสเทมส ์จ ำกดั 
1. ค่าใหบ้รกิาร
ระบบซอฟทแ์วร ์

 
 
- 

 

 
 

3.1 
 

 
 
ตามเงื่ อนไขการค้า
ทัว่ไป 

2.  ลู ก ห นี้ ก า ร ค้ า จ า ก
ค่าบรกิาร 

- 
 

  0.8 
 

ตามเงื่ อนไขการค้า
ทัว่ไป 

บริษทั สหแพทย์
พิจิตร จ ำกดั
ลกัษณะการประกอบ
ธุรกจิ 
กจิการโรงพยาบาล
ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์
กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่
รว่มกนั 

บริษัท คอนเวอร์เจนซ์
ซิสเทมส ์จ ำกดั 
1. ค่าใหบ้รกิาร
ระบบซอฟทแ์วร ์

 
 
- 
 

 
 

0.5 
 

 
 
ตามเงือ่นไขการคา้
ทัว่ไป 

2. ลกูหนี้การคา้จาก
ค่าบรกิาร 

- 
 

0.1 ตามเงื่ อนไขการค้า
ทัว่ไป 

หมายเหตุ: (1) บรกิารต่างๆ ประกอบไปดว้ยการใหบ้รกิารดา้นบญัช ีดา้นกฎหมายและการประสานงานกบัหน่วยงานราชการ 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นบุคคล ดา้นการจดัซือ้ และดา้นอืน่ๆ 

19.  สรปุข้อมลูของสญัญำท่ีมีสำระส ำคญัในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำ 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดท้ าสญัญาทีม่นียัส าคญัดงัต่อไปนี้ 
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โครงการโรงแรมและเซอรว์สิ อพารท์เมน้ท ์แมรอิอท เอค็เซค็ควิทฟี อพารท์เมน้ท์ สาทร วสิตา้ กรงุเทพ 
สญัญาจดัการและด าเนินการโรงแรมแมรอิอท เอค็เซค็ควิทฟี อพารท์เมน้ท ์สาทร วสิตา้ กรงุเทพ 
 
คู่สญัญา : บรษิทั ลกัซช์ูร ีโฮเตล็ส ์แอนด ์รสีอรท์ส (ไทยแลนด)์ 

จ ากดั 
 

ลกัษณะสญัญา : สญัญาใชเ้ครือ่งหมายการคา้ และจา้งด าเนินงาน
โรงแรมแมรอิอท เอค็เซค็ควิทฟี อพารท์เมน้ท ์สาทร 
วสิตา้ กรงุเทพ 

ระยะเวลา : สิน้สุดปี 2582 และสามารถต่อสญัญา 10 ปีได ้1 ครัง้
หลงัสิน้สุดสญัญา 

ค่าตอบแทน : ค่าสทิธกิารใชเ้ครือ่งหมายการคา้และค่าบรหิารผนั
แปรตามรายไดแ้ละก าไรจากการด าเนินงาน 
รายปี 

เงือ่นไขส าคญั : สทิธกิารใชเ้ครือ่งหมายการคา้ไมใ่ช่กรรมสทิธิใ์น
เครือ่งหมายการคา้ 

 
สญัญาบรหิารโรงแรมและเซอรว์สิ อพารท์เมน้ท ์แมรอิอท เอค็เซค็ควิทฟี อพารท์เมน้ท ์สาทร วสิตา้ กรงุเทพ 
 
คู่สญัญา บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ลกัษณะสญัญา สญัญาจา้งบรหิารโรงแรมแมรอิอท เอค็เซค็ควิทฟี 

อพารท์เมน้ท ์สาทร วสิตา้ กรงุเทพ 
ระยะเวลา สญัญาปีต่อปี สิน้สุด 31 ธนัวาคม 2560 หรอื แจง้

ล่วงหน้า 30 วนัเพื่อยตุสิญัญา 
ค่าตอบแทน ค่าบรหิารรายเดอืนคงทีต่ลอดอายสุญัญา บวกค่า

แรงจงูใจแบบขัน้บนัไดตามผลก าไรขัน้ตน้งวดรายปี 
เงือ่นไขส าคญั -ไมม่-ี 

 
โครงการโรงแรมและเซอรว์สิ อพารท์เมน้ท ์ซมัเมอรเ์ซท็ เอกมยั 
 
สญัญาจดัการและด าเนินการโรงแรมและเซอรว์สิ อพารท์เมน้ท ์ซมัเมอรเ์ซท็ เอกมยั 
 
คู่สญัญา : บรษิทั แอสคอทท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล แมนเนจเมนท ์

(ประเทศไทย) จ ากดั 
ลกัษณะสญัญา : สญัญาใชเ้ครือ่งหมายการคา้ และจา้งด าเนินงาน
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โรงแรมและเซอรว์สิ อพารท์เมน้ท ์ซมัเมอรเ์ซท็   
เอกมยั 

ระยะเวลา : ระยะเวลา 10 ปีนบัตัง้แต่เริม่เปิดด าเนินกจิการและมี
สทิธต่ิออายสุญัญานี้ไดอ้กีอยา่งน้อย 10 ปี ทัง้นี้ตอ้ง
เขา้เงือ่นไขบางประการทีร่ะบุในสญัญา 
 

ค่าตอบแทน : ค่าสทิธกิารใชเ้ครือ่งหมายการคา้และค่าบรหิารผนั
แปรตามรายไดแ้ละก าไรจากการด าเนินงาน 
รายปี 

เงือ่นไขส าคญั : สทิธกิารใชเ้ครือ่งหมายการคา้ไมใ่ช่กรรมสทิธิใ์น
เครือ่งหมายการคา้ 

 

 

20. ข้อมลูอ่ืน  

โอกำสในกำรถกูย้ำยหมวดธรุกิจโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ปจัจุบนัหุ้นของบรษิทัฯ มกีารซื้อขายบนตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในกลุ่มธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 
โดยภายหลงัการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี้  รายได้ของบรษิัทฯ ส่วนใหญ่จะมาจากรายได้จากการให้บรกิารจาก
ธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งตามเกณฑก์ารจดักลุ่มอุตสากหรรมและหมวดธุรกจิของตลาดหลกัทรพัยฯ์  นัน้ ตลาด
หลกัทรพัย์ฯ จะพจิารณาการจดักลุ่มหรอืหมวดหมู่ของบรษิัทจดทะเบยีนตามประเภทธุรกิจที่สร้างรายได้ให้
บรษิัทเกินร้อยละ 50 เป็นส าคญั ดงันัน้ (ก) ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะทบทวนความเหมาะสมของการจดักลุ่ม
อุตสาหกรรมและหมวดธุรกจิของบรษิทัฯ ประจ าปี โดยใชข้อ้มลูจากแบบ 56-1 เป็นส าคญั หรอื (ข) บรษิทัฯ อาจ
พจิารณาร้องขอให้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทบทวน หรอืปรบัเปลี่ยนการจดักลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของ
บรษิทัฯ ได ้ทัง้นี้ การพจิารณายา้ยหมวดการซือ้ขายหลกัทรพัยถ์อืเป็นสทิธขิองตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นส าคญั  

ทัง้นี้ การไดม้าซึง่กจิการของ AMA ในครัง้นี้ ทมีผูบ้รหิารส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเครอื AMA 
ซึง่เป็นผูท้ี่มคีวามรู ้ประสบการณ์ และความเชื่ยวชาญในการด าเนินธุรกจิโรงพยาบาล ได้ตกลงและพรอ้มที่จะ
รว่มด าเนินธุรกจิโรงพยาบาลกบับรษิทัฯ ต่อไป อกีทัง้ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ในปจัจุบนักม็คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ
และประสบการณ์ในธุรกจิโรงพยาบาลด้วยเช่นกนั ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมคีวามพรอ้มในการบรหิารจดัการธุรกิจ
โรงพยาบาลภายหลงัการเขา้ซือ้กจิการ AMA 
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21.  แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเสนอช่ือกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 รำย เป็นผู้รบัมอบ
ฉันทะจำกผูถ้ือหุ้น 

ปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 4 แบบฟอรม์ลงทะเบยีนและหนังสอืมอบฉันทะ และสิง่ที่ส่งมาดว้ย
ล าดบัที ่8 ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ ทีแ่นบมาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิ
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 

 

22.  ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ท่ีมีต่อสำรสนเทศในเอกสำรท่ีส่งให้ผู้ถือหุ้น 

ในกรณทีีค่ณะกรรมการบรษิทั ไมป่ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์
ของบรษิัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกบัรายการได้มาซึ่งทรพัย์สนิและรายการที่เกี่ยวโยงกนัในครัง้นี้ และหากการไม่
ปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้สามารถฟ้องเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากกรรมการ
คนดงักล่าวแทนบรษิทัไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และหากการไม่
ปฏบิตัหิน้าที่นัน้เป็นเหตุใหก้รรมการหรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมชิอบ   ผูถ้อืหุน้สามารถ
ใชส้ทิธฟ้ิองเรยีกคนืประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบรษิทัไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

     

          

นายวรีะ ศรชีนะชยัโชค  นางสาวภทัรพร จารุพฒัน์ 

                กรรมการ                             กรรมการ 

(กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทัพรอ้มประทบัตราของบรษิทัฯ) 
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ท่ี 106/2560 

 

วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 

 

เร่ือง ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท 

พริน้ซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) ในการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท อลอินัซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากดั 

 

เรียน กรรมการตรวจสอบและผู้ ถือหุ้น 

 บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ: 1) ข้อมลูของบริษัท อลอินัซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากดั และข้อมลูบริษัทยอ่ยทางตรงและทางอ้อมของบริษัท 

อลอินัซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากดั จํานวน 6 บริษัท และภาพรวมอตุสาหกรรมโดยยอ่ของธุรกิจ

โรงพยาบาล 

 2) สรุปสาระสาํคญัของสญัญาซือ้ขายหุ้นของบริษัท อลอินัซ์ เมดคิอล เอเชีย จํากดั ระหวา่ง น.ส. สาธิตา 

วิทยากร และบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) อยูใ่นข้อ 

15 ของสารสนเทศเร่ืองการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ของบริษัทฯ ท่ีแนบมากบัหนงัสอื

เชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2) 

 

อ้างถงึ: 1) มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 7/2560 ซึง่ประชมุเมื่อ

วนัท่ี 25 กนัยายน 2560 

2) สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล 

จํากดั (มหาชน) วนัท่ี 25 กนัยายน 2560 

3) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) สิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557, 2558 และ 2559 

4) งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

สาํหรับงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 2559 งบการเงินท่ีสอบทานแล้ว สาํหรับงวด 6 

เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 

5) งบการเงินรวมเสมือนของบริษัท อลอินัซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากดั ท่ียงัไมผ่า่นการตรวจสอบหรือสอบทาน

โดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต สาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และสําหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุ

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ท่ีจัดทําโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ภายใต้การปรึกษากับผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ 

6) งบการเงินรวมเสมือนหลงัจากบริษัทฯ ซือ้หุ้นบริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากัด ท่ียงัไม่ผ่านการ

ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สาํหรับปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ

Capital Advantage Co., Ltd. 
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

งวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ซึง่จดัทําโดยบริษัทฯ ภายใต้การปรึกษากบัผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ 

7) งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท อลอินัซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากดั และ

บริษัทยอ่ย 3 บริษัท (บริษัท พิษณเุวช จํากดั, บริษัท โรงพยาบาลปากนํา้โพ จํากดั, บริษัท พี.เอ็น.พี ฮฮส 

ปิทอล จํากดั) สาํหรับงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 2559 และบริษัทยอ่ย 1 บริษัท 

(บริษัท สหแพทย์พิจิตร จํากดั) สําหรับงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 – 2559 และสาํหรับ

งวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และงบการเงินภายในของทกุบริษัทสาํหรับงวด 6 เดือน

สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ท่ียงัไมผ่า่นการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

8) หนงัสอืรับรอง หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อมลู และเอกสารอ่ืนๆ ตลอดจนการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท 

พริน้ซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) บริษัท อลอินัซ์ เมดิคอล เอเชียจํากดั บริษัทยอ่ยทางตรงและ

ทางอ้อมของ บริษัท อลอินัซ์ เมดคิอล เอเชีย จํากดั และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

9) รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัท พิษณเุวช จํากดั โดยบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั 

จํานวน 3 เลม่ ได้แก ่ เลขท่ี 2673/2560 ลงวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 (ท่ีดินท่ีจะใช้เป็นท่ีตัง้ของ

โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์), เลขท่ี 2706/2560 ลงวนัท่ี 6 กนัยายน 2560, และเลขท่ี 3011/2560 

ลงวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 

10) รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัท สหแพทย์พิจิตร จํากดั โดยบริษัท เยยีร์ แอพไพรซลั 

จํากดั จํานวน 2 เลม่ ได้แก่ เลขท่ี 2684/2560 ลงวนัท่ี 5 กนัยายน 2560, และเลขท่ี 3012/2560 ลง

วนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 

11) รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัท โรงพยาบาลปากนํา้โพ จํากดั โดยบริษัท เยียร์ แอพไพร

ซลั จํากดั จํานวน 5 เลม่ ได้แก่ เลขท่ี 2501/2560 ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560, เลขท่ี 2783/2560 ลง

วนัท่ี 12 กนัยายน 2560, เลขท่ี 2803/2560 ลงวนัท่ี 13 กนัยายน 2560, เลขท่ี 2984/2560 ลงวนัท่ี 13 

กนัยายน 2560, และเลขท่ี 3013/2560 ลงวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 

 

Disclaimers: 1) ผลการศกึษาของบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั (“ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “CapAd”) 

ในรายงานฉบบันี ้อยู่บนพืน้ฐานของข้อมูลและสมมติฐานท่ีได้รับจากผู้บริหารของบริษัท พริน้ซิเพิล 

แคปิตอล จํากัด (มหาชน) บริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชียจํากัด และบริษัทย่อย และข้อมูลท่ีบริษัท

เปิดเผยแก่สาธารณะ ในเว็บไซต์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th) 

2) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะไมรั่บผิดชอบตอ่ผลกําไรหรือขาดทนุ และผลกระทบตา่งๆ อนัเกิดจากการ

ทํารายการในครัง้นี ้

3) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระทําการศกึษาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั โดยตัง้มัน่

อยูบ่นพืน้ฐานเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพ 

4) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและให้ความเห็น ภายใต้สถานการณ์และข้อมลูท่ีสามารถรับรู้ได้

ในปัจจบุนั หากสถานการณ์และข้อมลูมีการเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสาํคญั อาจสง่ผลกระทบตอ่ผล

การศกึษาของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ 2/133 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PRINC”) ครัง้ท่ี 

7/2560 เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 ได้มีมติอนมุตัใิห้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 (“ที่ประชุมผู้ถอื

หุ้น”) เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท อลอินัซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากดั โดยการซือ้หุ้นจํานวน 

268,374,998 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 จํานวนหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท อลอินัซ์ 

เมดิคอล เอเชีย จํากดั0

1 (“AMA”) จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ AMA ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ในราคาหุ้นละประมาณ 7.4523 

บาท คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 2,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(ก) ซือ้หุ้นสามญัจํานวน 146,852,399 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 54.72 ของจํานวนหุ้นท่ีออก

และจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของ AMA จากนางสาวสาธิตา วิทยากร (“น.ส. สาธิตา”) ในราคาทัง้สิน้ไมเ่กิน 

1,094,382,115.28 บาท โดย น.ส. สาธิตา เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจากเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัทฯ และเป็นบตุรของ ดร. สาธิต วิทยากร ซึง่เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(ข) ซือ้หุ้นสามญัจํานวน 118,750,600 หุ้น และหุ้นบริุมสทิธิจํานวน 1,372,000 หุ้น รวมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 

120,122,600 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 44.76 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยแล้วทัง้หมด

ของ AMA จากแวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลมิิเตด็ (“แวนเทจ พ้อยท์”) ในราคาทัง้สิน้ไมเ่กิน 

895,184,729.54 บาท โดยแวนเทจ พ้อยท์ เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจากเป็นนิติบคุคลท่ีมคีรอบครัว

วิทยากรเป็นผู้ รับผลประโยชน์ในทอดสดุท้าย (Ultimate Beneficial Owner) 

(ค) ซือ้หุ้นสามญัจํานวน 1,399,999 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 0.52 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและ

จําหนา่ยแล้วทัง้หมดของ AMA จากนายศิริชยั โตวิริยะเวช (“นายศิริชัย”) ในราคาทัง้สิน้ไมเ่กิน 

10,433,155.18 บาท โดยนายศิริชยัเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัเน่ืองจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ดํารง

ตําแหนง่ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารความเสีย่งและการลงทนุ 

ในการนี ้ กลุม่ผู้ขายตกลงท่ีจะดาํเนินการให้กรรมสทิธ์ิในหุ้น AMA ท่ีซือ้ขายทัง้หมดโอนมายงับริษัทฯ ทนัทีใน

คราวเดียว ในวนัท่ีบริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นดงักลา่ว โดยบริษัทฯ จะชําระคา่หุ้นข้างต้นให้แก่ น.ส. สาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และ

นายศิริชยั (รวมเรียกวา่ “กลุ่มผู้ขาย”) ข้างต้นด้วยเงินสด โดยจะชําระราคาซือ้ขายจํานวนกึง่หนึง่ (จํานวน 1,000 ล้าน

บาท) ในวนัท่ีซือ้ขายหุ้น และจะชําระราคาซือ้ขายในสว่นท่ีเหลอือีกกึ่งหนึง่ (จํานวน 1,000 ล้านบาท) ภายในระยะเวลาไม่

เกิน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีทําสญัญาซือ้ขายหุ้น (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการชําระคา่หุ้นตามท่ีระบใุน

สว่นท่ี 1 ข้อ 1.6 ของรายงานฉบบันี)้ 

ทัง้นี ้ การทํารายการดงักลา่วถือเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี 

ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ และ

1 AMA เป็นบริษัทจํากดัที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ปัจจบุนัประกอบธุรกิจลงทนุ (Holding Company) และถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมใน

บริษัทยอ่ยจํานวน 6 บริษัท กลา่วคือ บริษัทยอ่ยทางตรง 2 บริษัท ประกอบด้วย (1) บริษัท พิษณเุวช จํากดั (“PSV”) (AMA ถือหุ้นร้อยละ 60) 

(2) บริษัท โรงพยาบาลปากนํา้โพ จํากดั (“PNP”) (AMA ถือหุ้นร้อยละ 90.92) และบริษัทยอ่ยทางอ้อม 4 บริษัท ประกอบด้วย (3) บริษัท สห

แพทย์พิจิตร จํากดั (“SHV”) (PSV ถือหุ้นร้อยละ 99.99) (4) บริษัท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จํากดั (“PUH”) (PSV ถือหุ้นร้อยละ 99.99) 

(5) บริษัท พิษณเุวชพฒันา จํากดั (“PPC”) (PSV ถือหุ้นร้อยละ 99.99) และ (6) บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล จํากดั (“PNPH”) (PNP ถือหุ้น

ร้อยละ 99.99) (รวมเรียก AMA และบริษัทยอ่ยตาม (1) - (6) วา่“กลุ่มบริษัท AMA”) กลุม่บริษัท AMA เป็นกลุม่บริษัทที่มีประสบการณ์ในการ

ประกอบธรุกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นเจ้าของและดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลชัน้นําที่มีช่ือเสียงใน

บริเวณภาคเหนือตอนลา่งของประเทศไทยหลายแหง่ เชน่ โรงพยาบาลพิษณเุวช ในจงัหวดัพิษณโุลก และโรงพยาบาลปากนํา้โพ และ

โรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 ในจงัหวดันครสวรรค์ เป็นต้น 
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน

ในการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศการได้มาหรือจาํหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสงูสดุ

เทา่กบัร้อยละ 35.61 ตามเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมตีวัตนสทุธิ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาํหรับงวด 6 เดือน

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 และงบการเงินรวมเสมือนของ AMA สาํหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2560 เข้าลกัษณะเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหนา่ยไป ท่ีมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 15 

หรือสงูกวา่ แตต่ํ่ากวา่ร้อยละ 50 (โดยบริษัทฯ ไมม่ีรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ท่ีเกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนการทํา

รายการในครัง้นี)้ ดงันัน้ บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และจดัสง่สารสนเทศดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วนันบัจากวนัท่ี

เปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในการนี ้ บริษัทฯ ได้จดัทําและนําสง่สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ในคราวเดียวกนันีแ้ทนการจดัสง่

สารสนเทศเวียน 

นอกจากนี ้การเข้าทํารายการดงักลา่วถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรม 

การกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอ้างอิงประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั”) โดยมีขนาดรายการคดิเป็นร้อยละ 26.27 ของมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตน

สทุธิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 และเมื่อรวมขนาดรายการ (1) การชําระดอกเบีย้ท่ีบริษัทฯ 

อาจต้องชําระให้แก ่น.ส. สาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และนายศิริชยัในกรณีท่ีบริษัทฯ ชําระราคาซือ้ขายหุ้นในสว่นท่ีเหลอืให้แก่

บคุคลดงักลา่วภายหลงัวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาครบ 6 เดือน นบัแตว่นัท่ีทําสญัญาซือ้ขายหุ้น ซึง่มีขนาดรายการคิดเป็นร้อย

ละ 0.28; (2) การชําระดอกเบีย้เงินกู้ยืมท่ี AMA จะต้องชําระให้แก่บริษัท รัชดา บิสสเินส ดีสตริค จํากดั (“RBD”) ซึง่มี น.ส. 

สาธิตาเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้มาซึง่กลุม่บริษัท AMA แล้ว ซึง่มีขนาดรายการคิดเป็น

ร้อยละ 0.07; และ (3) ขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนการเข้าทํารายการซือ้หุ้น AMA ได้แก ่

รายการให้บริการระหวา่ง AMA และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ซึง่มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.10 จะมีขนาดรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัรวมทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 26.72 ซึง่เกินกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ย ดงันัน้ บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขออนมุตัิการเข้าทํา

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

อนึง่ การเข้าทํารายการในครัง้นีม้ีลกัษณะเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตาม

นยัของมาตรา 107(2)(ข) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซึง่บริษัทฯ 

จะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงนิ

อิสระ” หรือ “CapAd”) เพ่ือให้ความเห็นตอ่ผู้ถือหุ้นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผล และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไข

ของรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้
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ทัง้นี ้ CapAd ได้ศกึษาข้อมลูในสารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ 

บริษัทฯ รวมถงึข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและฝ่ายจดัการของบริษัทฯ และกลุม่บริษัท AMA รวมทัง้เอกสารท่ี

ได้รับจากบริษัทฯ และกลุม่บริษัท AMA เช่น งบการเงิน, สมมตฐิานในการจดัทําประมาณการ, แผนการดําเนินธุรกิจ, 

รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ, งบการเงินรวมเสมือน, รวมทัง้ข้อมลูท่ีเผยแพร่ตอ่สาธารณะทัว่ไป เช่น แบบแสดง

ข้อมลูรายงานประจําปี (แบบ 56-1), ข้อมลูท่ีเปิดเผยในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) และข้อมลูทางการเงินจากเว็บไซต์ตา่งๆ เป็นต้น เพ่ือพิจารณาให้

ความเห็นตอ่การทํารายการดงักลา่ว ทัง้นี ้ CapAd ไมส่ามารถรับรองหรือรับประกนัความถกูต้อง หรือความสมบรูณ์ของ

ข้อมลูท่ีบริษัทฯ และกลุม่บริษัท AMA และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ และกลุม่บริษัท AMA มอบ

ให้แก่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ความเห็นของ CapAd ในรายงานฉบบันีต้ัง้อยูบ่นสมมติฐานวา่ ข้อมลูและเอกสารดงักลา่วเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง

ตามความเป็นจริงและสมบรูณ์ และการให้ความเห็นนีเ้ป็นการพิจารณาจากสภาวะและข้อมลูท่ีสามารถรับรู้ได้ในปัจจบุนั 

ณ วนัท่ีจดัทํารายงานฉบบันี ้ ทัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ หรือเกิดเหตกุารณ์ใด อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่

การดาํเนินธุรกิจและประมาณการทางการเงินของกลุม่บริษัท AMA รวมถงึการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นตอ่รายการได้มาซึง่

สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่วได้ 

ในการให้ความเห็นตอ่ผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ CapAd ได้พิจารณาถึงความสมเหตสุมผลของรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์

และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ราคา และเง่ือนไข ประกอบกบัปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดย CapAd ได้พิจารณาข้อมลูดงักลา่ว

ด้วยความรอบคอบ และสมเหตสุมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพพงึกระทํา 

เอกสารแนบท้ายรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันี ้ ถือเป็นสว่นหนึง่ของรายงานความเห็น

และเป็นข้อมลูท่ีผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาร่วมกบัรายงานความเห็นฉบบันีด้้วย 

 

CapAd ได้พิจารณาและศกึษาข้อมลูของรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยสามารถสรุป

ข้อมลูและผลการศกึษาได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

คาํนิยาม (Abbreviation) 
 

“บริษัทฯ” หรือ “PRINC” บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

“AMA” บริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากดั 

“PSV” บริษัท พิษณเุวช จํากดั (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยทางตรงของ AMA โดย AMA ถือหุ้นร้อยละ 60) 

“PNP” บริษัท โรงพยาบาลปากนํา้โพ จํากดั (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยทางตรงของ AMA โดย AMA ถือหุ้นร้อย

ละ 90.92)  

“โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1“ หรือ “PNP1” โรงพยาบาลปากนํา้โพ (อยูภ่ายใต้บริษัท โรงพยาบาลปากนํา้โพ จํากดั) 

“โรงพยาบาลปากนํา้โพ 2“ หรือ “PNP2” โรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 (อยูภ่ายใต้บริษัท โรงพยาบาลปากนํา้โพ จํากดั) 

“SHV” บริษัท สหแพทย์พิจิตร จํากดั (บริษัทยอ่ยทางอ้อมของ AMA ผ่านการถือหุ้นโดย PSV ร้อยละ 

99.99) 

“PUH” บริษัท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จํากดั (บริษัทยอ่ยทางอ้อมของ AMA ผ่านการถือหุ้นโดย 

PSV ร้อยละ 99.99) 
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“PPC” บริษัท พิษณเุวชพฒันา จํากดั (บริษัทยอ่ยทางอ้อมของ AMA ผ่านการถือหุ้นโดย PSV ร้อยละ 

99.99) 

“PNPH” บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล จํากดั (บริษัทยอ่ยทางอ้อมของ AMA ผ่านการถือหุ้นโดย PNP  

ร้อยละ 99.99)  

“กลุม่บริษัท AMA” AMA, PSV, PNP, SHV, PUH, PPC และ PNPH 

“กลุม่ผู้ขาย” นางสาวสาธิตา วิทยากร, แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด, และนายศิริชยั โตวิริยะเวช 

“น.ส. สาธิตา” นางสาวสาธิตา วิทยากร 

“แวนเทจ พ้อยท์” แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด 

“นายศิริชยั” นายศิริชยั โตวิริยะเวช  

“วนัที่ซือ้ขายหุ้น” วนัที่บริษัทฯ เข้าซือ้และรับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นบริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากดั จากกลุม่ผู้ขาย 

“กลุม่บริษัท VB” บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จํากัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) และบริษัทย่อยของ VB 

ได้แก่ บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จํากัด, บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จํากัด, บริษัท วี 33 จํากัด, และบริษัท 

กรุงเทพบริหาร จํากดั 

“RBD” บริษัท รัชดา บสิสิเนส ดีสตริค จํากดั (ซึง่เป็นบริษัทที่ น.ส. สาธิตาเป็นกรรมการ และผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่) 

“ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น” ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) ซึง่จะจดั

ขึน้ในวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2560 

“PPA” การวดัมลูคา่รายการ (Purchase Price Allocation) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั

ที่ 3 เร่ืองการรวมธุรกิจ 

“NCI” สว่นได้เสยีที่ไมมี่อํานาจควบคมุ (Non-Controlling Interest) 

“ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ” บริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั 

“CapAd” หรือ “ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั 

“สํานกังาน ก.ล.ต.” สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ” ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป” ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่มี

นยัสําคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน

การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

“ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั” ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่เก่ียว

โยงกัน โดยอ้างอิงประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการ

แก้ไขเพ่ิมเติม 

“NTA” สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Assets) 

“WACC” อตัราต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั (Weighted Average Cost of Capital) 
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

 

ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PRINC”) ครัง้ท่ี 

7/2560 เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 ได้มีมติอนมุตัใิห้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 (“ที่ประชุมผู้ถอื

หุ้น”) เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท อลอินัซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากดั โดยการซือ้หุ้นจํานวน 

268,374,998 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 จํานวนหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท อลอินัซ์ 

เมดิคอล เอเชีย จํากดั (“AMA”) จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ AMA ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ในราคาหุ้นละประมาณ 7.4523 

บาท คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 2,000,000,000 บาท โดยซือ้จาก (1) นางสาวสาธิตา วิทยากร (“น.ส. สาธิตา”) โดย

การซือ้หุ้นสามญัจํานวน 146,852,399 หุ้น (2) แวนเทจ พ้อยท์แมเนจเม้นท์ ลมิิเตด็ (“แวนเทจ พ้อยท์”) โดยการซือ้

สามญัจํานวน 118,750,600 หุ้น และหุ้นบริุมสทิธิจํานวน 1,372,000 หุ้น และ (3) นายศิริชยั โตวิริยะเวช (“นายศิริชัย”) 

โดยการซือ้หุ้นสามญัจํานวน 1,399,999 หุ้น โดยจะชําระราคาซือ้ขายจํานวนกึ่งหนึง่ (จํานวน 1,000 ล้านบาท) ในวนัท่ีซือ้

ขายหุ้น และจะชําระราคาซือ้ขายในสว่นท่ีเหลอือีกกึ่งหนึง่ (จํานวน 1,000 ล้านบาท) ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 12 เดือนนบั

จากวนัท่ีทําสญัญาซือ้ขายหุ้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการชําระคา่หุ้นตามท่ีระบใุนสว่นท่ี 1 ข้อ 1.6 

ของรายงานฉบบันี ้

ทัง้นี ้ การเข้าทํารายการซือ้หุ้น AMA ดงักลา่วถือเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ โดยมีขนาดรายการสงูสดุเทา่กบั

ร้อยละ 35.61 ตามเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 และยงัถือ

เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นเดิมของ AMA หรือกลุม่ผู้ขาย เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นนิติบคุคลท่ีผู้ขาย

เป็นผู้ รับผลประโยชน์ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมขีนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัคิดเป็นร้อยละ 26.27 ของมลูคา่สนิทรัพย์

ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 และเมื่อรวมขนาดรายการ (1) การชําระดอกเบีย้ท่ี

บริษัทฯ อาจต้องชําระให้แก่ น.ส. สาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และนายศิริชยัในกรณีท่ีบริษัทฯ ชําระราคาซือ้ขายหุ้นในสว่นท่ี

เหลอืให้แก่บคุคลดงักลา่วภายหลงัวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาครบ 6 เดือนนบัแตว่นัท่ีทําสญัญาซือ้ขายหุ้น ซึง่มีขนาดรายการ

คิดเป็นร้อยละ 0.28; (2) การชําระดอกเบีย้เงินกู้ยืมท่ี AMA จะต้องชําระให้แก่ บริษัท รัชดา บิสสเินส ดีสตริค จํากดั 

(“RBD”) ซึง่มี น.ส. สาธิตาเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้มาซึง่กลุม่บริษัท AMA แล้ว ซึง่มี

ขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.07; และ (3) ขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนการเข้าทํารายการ

ซือ้หุ้น AMA ได้แก่ รายการให้บริการระหวา่ง AMA และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ซึง่มขีนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.10 จะมี

ขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัรวมทัง้หมดคดิเป็นร้อยละ 26.72 ซึง่เกินกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ดงันัน้ บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขออนมุตัิ

การเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมสีว่นได้เสยี 

อนึง่ การเข้าทํารายการในครัง้นีม้ีลกัษณะเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตาม

นยัของมาตรา 107(2)(ข) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซึง่บริษัทฯ 

จะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 
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 บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั (“CapAd” หรือ “ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ”) ในฐานะท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาวตัถปุระสงค์และความจําเป็นในการทํารายการ ประกอบกบั 

ข้อดี ข้อด้อย ประโยชน์ และความเสีย่ง มคีวามเห็นดงัตอ่ไปนี ้

จากการขยายการลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ใน กลุม่บริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จํากดั (“กลุ่มบริษัท VB”) 

เมื่อปลายปี 2559 ทําให้บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ท่ีสร้างรายได้ประจํา (Recurring Income) เพ่ิมขึน้ โดยสนิทรัพย์ท่ีเข้าลงทนุ

ดงักลา่วสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ เพ่ิมขึน้ได้ในระดบัหนึง่ แตบ่ริษัทฯ ยงัคงมีผลขาดทนุสทุธิจากการดําเนินงานนบัตัง้แตปี่ 

2559 เป็นต้นมา ซึง่สาเหตสุว่นใหญ่เป็นผลจากคา่ใช้จ่ายในการบริหารและต้นทนุทางการเงินท่ีเพ่ิมขึน้ ประกอบกบับริษัทฯ 

ยงัไมเ่ร่ิมพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายบนอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุท่ีบริษัทฯ ถือครองอยู ่

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเห็นวา่การเข้าซือ้กิจการโดยการซือ้หุ้นของ AMA จะสามารถชว่ยเพ่ิมรายได้และผลการ

ดําเนินงานในทนัที เพ่ิมศกัยภาพในการทํากําไรให้แก่กลุม่ธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่ไปในอนาคต เพ่ิมแหลง่ท่ีมาของรายได้ 

ช่วยกระจายความเสีย่งด้านแหลง่ท่ีมาของรายได้ให้กบับริษัทฯ ลดการพึง่พิงรายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพียงอยา่ง

เดียว โดยบริษัทฯ จะขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจโรงพยาบาล ซึง่มีแนวโน้มการเติบโตท่ีดีจากกระแสความ

นิยมการดแูลสขุภาพท่ีเพ่ิมมากขึน้ สงัคมของประเทศไทยและทัว่โลกในอนาคตท่ีจะมจํีานวนประชากรผู้สงูอายเุพ่ิมสงูขึน้ 

ทําให้มคีวามต้องการดแูลรักษาพยาบาล มีความต้องการบริการด้านสขุภาพเพ่ิมขึน้ และปัจจยัการสนบัสนนุของภาครัฐท่ี

ได้กําหนดยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลางสขุภาพนานาชาติ (Medical Hub) 

การทํารายการในครัง้นีม้ีข้อดีและประโยชน์ ดงัตอ่ไปนี ้(1) สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคตให้แก่บริษัทฯ 

ในการเข้าสูธุ่รกิจโรงพยาบาลเอกขน ซึง่เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีอตัราการเติบโตท่ีด;ี (2) เป็นการกระจายความเสีย่งการลงทนุ 

และเพ่ิมแหลง่ท่ีมาของรายได้ให้มากขึน้; (3) สามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจโรงพยาบาลในทนัที และมีฐานะการเงินและผล

การดาํเนินงานดีขึน้; (4) ราคาซือ้ AMA ตํ่ากวา่มลูคา่หุ้นตามบญัชี และมลูคา่ยตุิธรรมท่ีประเมนิโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระ; (5) การซือ้หุ้น AMA มีเง่ือนไขชําระเงินท่ีดี ช่วยลดภาระในการจดัหาเงินเพ่ือชําระคา่หุ้นทัง้หมดในวนัท่ีซือ้ขายหุ้น; 

(6) โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 และ PPC มีท่ีดินบริเวณใกล้เคียงพร้อมขยายโรงพยาบาลในอนาคต; (7) AMA ได้เข้าไปปรับ

ระบบการทํางานและบริหารงาน ปรับปรุงสภาพอาคารและห้อง (Renovation) ซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์ท่ีทนัสมยัเพ่ิมเตมิ 

เพ่ิมจํานวนบคุลากรทางการแพทย์และฝ่ายต้อนรับและบริการลกูค้าให้เหมาะสม และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT) แล้ว ทําให้บริษัทฯ ไมต้่องเสยีเวลาไปดําเนินการเอง; และ (8) AMA ได้เข้าไปปรับระบบบญัชีใน PNP, PSV, และ SHV 

แล้ว โดยงบการเงินปี 2559 ของ AMA, PSV, PNP, และ PNPH ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. แล้ว และผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้เร่ิมสอบทานบญัชีรายไตรมาสสาํหรับปี 2560 แล้ว และจะตรวจสอบ

บญัชีสาํหรับปี 2560 ของทกุบริษัทในกลุม่บริษัท AMA ทําให้บริษัทฯ ไมต้่องเสยีเวลาไปดาํเนินการเอง 

อยา่งไรก็ตาม การทํารายการในครัง้นีม้ีข้อด้อยและความเสีย่ง ได้แก่ (1) มีหนีส้นิและคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้เพ่ิมขึน้; 

(2) ความเสีย่งของบริษัทฯ ในการจดัหาเงินทนุในอนาคต เพ่ือลงทนุขยายธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์; (3) 

ความเสีย่งในการจดัหาแหลง่เงินทนุระยะยาวในการลงทนุในหุ้น AMA เพ่ือทดแทนเงินกู้ยมืระยะสัน้; (4) การลงทนุ

ปรับปรุงโรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 – 2 ในปี 2557 - 2560 จะต้องใช้เวลาสร้างผลการดาํเนินงานให้คุ้มคา่ตอ่การลงทนุ; (5) 

ธุรกิจโรงพยาบาลมกีารแขง่ขนัเพ่ิมขึน้; (6) ความเสีย่งจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาล; (7) ความเสีย่งจากการขาดแคลน

บคุลากรทางการแพทย์; (8) ความเสีย่งจากการถกูฟอ้งร้องเรียกคา่เสยีหายจากการให้บริการทางการแพทย์; (9) มี

คา่ใช้จา่ยเพ่ิมขึน้ในการจ้างท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั; และ 
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(10) มีคา่ตรวจสอบบญัชีเพ่ิมขึน้มากกวา่การซือ้โรงพยาบาล (ซือ้สนิทรัพย์) หรือซือ้หุ้นบริษัทโรงพยาบาลโดยทัว่ไป 

เน่ืองจาก AMA มีบริษัทในกลุม่ทัง้หมด 7 บริษัท 

การทํารายการในครัง้นี ้ อาจทําให้หุ้นของบริษัทฯ มีโอกาสย้ายหมวดการซือ้ขายหลกัทรัพย์จากหมวดธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เป็นหมวดธุรกิจการแพทย์ จากโครงสร้างรายได้ในอนาคตท่ีจะเปลีย่นแปลงไปหลงัการทํารายการ 

จากเดิมท่ีรายได้หลกัมาจากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เป็นรายได้หลกัจากการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ทัง้นี ้ การ

พิจารณาย้ายหมวดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ถือเป็นสทิธิของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นสาํคญั 

เมื่อพิจารณาเหตผุลและความจําเป็นของการทํารายการ รวมถึงศกึษาและเปรียบเทียบข้อดี ประโยชน์ ข้อด้อย 

และความเสีย่งจากการทํารายการแล้ว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ี

เก่ียวโยงกนันี ้มีความสมเหตุสมผล ซึง่จะสง่ผลดีกบัภาพรวมของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในระยะยาว  

ทัง้นี ้การได้มาซึง่กิจการของ AMA จะมีทีมผู้บริหารสว่นใหญ่ในปัจจบุนัของโรงพยาบาลตา่งๆ ในเครือ AMA ซึง่

มีความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาล และพร้อมท่ีจะร่วมดาํเนินการกบับริษัทฯ 

ตอ่ไป ประกอบกบัโครงสร้างการบริหารงานในปัจจบุนัของบริษัทฯ มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีมีความรู้ ความ

เช่ียวชาญ และประสบการณ์ในธรุกิจโรงพยาบาลอยูแ่ล้ว (ได้แก่ น.พ. พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร และ น.พ. สนุทร ศรีทา) ซึง่ทําให้

บริษัทฯ มีความพร้อมในการบริหารจดัการธุรกิจโรงพยาบาลท่ีได้มาจากการเข้าซือ้กิจการ AMA 

 

สาํหรับเร่ืองความเหมาะสมของราคา ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมลูคา่หุ้นท่ีเหมาะสมของกลุม่บริษัท 

AMA และมีความเห็นวา่ วิธีท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการประเมินมลูคา่กิจการของ AMA ณ ปัจจบุนั คอื วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ

ของกระแสเงินสด เน่ืองจากสามารถสะท้อนผลการดาํเนินการในอนาคตของ AMA โดยสรุป CapAd เห็นวา่มลูคา่หุ้น 

AMA เทา่กบั 8.13 – 9.16 บาทตอ่หุ้น หรือมลูคา่กิจการ AMA เทา่กบั 2,182.99 – 2,459.10 ล้านบาท  ซึง่สงูกวา่ราคาซือ้

หุ้นทัง้หมดของ AMA จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ AMA เทา่กบั 182.99 – 459.10 ล้านบาท หรือสงูกวา่ร้อยละ 9.15 – 22.95 ของ

ราคาซือ้ขายหุ้นทัง้หมดของ AMA  โดยสรุป ราคาซือ้หุ้นทัง้หมดของ AMA จากผู้ ถือหุ้นเดมิของ AMA ในครัง้นีเ้หมาะสม 

เน่ืองจากมีราคาซือ้ตํ่ากวา่มลูคา่ยตุิธรรมของหุ้น AMA ท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นควร อนุมัต ิการทํารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการ

ท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้

 

อนึง่ ในการพิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการในครัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาข้อมลู เหตผุลประกอบ และ

ความเห็นในประเด็นตา่งๆ ตามท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้นําเสนอไว้ในรายงานฉบบันี ้ และข้อมลูตา่งๆ หนงัสอืเชิญ

ประชมุผู้ ถือหุ้นและสิง่ท่ีสง่มาด้วย อยา่งรอบคอบและถ่ีถ้วนก่อนตดัสนิใจ  อยา่งไรก็ตาม การตดัสนิใจอนมุตัิหรือไมอ่นมุตัิ

การเข้าทํารายการในครัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั 

 

ทัง้นี ้ CapAd ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองวา่ได้พิจารณาให้ความเห็นกรณีข้างต้นด้วยความ

รอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคาํนงึถืงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั 

รายละเอียดประกอบความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ มดีงัตอ่ไปนี ้
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ส่วนที่ 1: รายละเอียดโดยทั่วไปของรายการ 

 

1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

1.1 วัตถุประสงค์ของรายการและที่มาของรายการ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2560 เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 ได้มีมตอินมุตัใิห้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุ

วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท AMA โดยการซือ้หุ้นจํานวน 

268,374,998 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 จํานวนหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของ AMA จาก 

ผู้ ถือหุ้นเดิมของ AMA ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ในราคาหุ้นละประมาณ 7.4523 บาท คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 

2,000,000,000 บาท โดยซือ้จาก (1) น.ส. สาธิตา โดยการซือ้หุ้นสามญัจํานวน 146,852,399 หุ้น (2) แวนเทจ พ้อยท์ โดย

การซือ้สามญัจํานวน 118,750,600 หุ้น และหุ้นบริุมสทิธิจํานวน 1,372,000 หุ้น และ (3) นายศิริชยั โดยการซือ้หุ้นสามญั

จํานวน 1,399,999 หุ้น 
 

1.2 วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าทํารายการซือ้หุ้นของ AMA ภายหลงัจากบริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 

1/2560 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 และเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนตา่งๆ ตามท่ีได้ระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้น 

AMA ได้สาํเร็จลลุว่ง หรือได้รับการผอ่นผนัจากคูส่ญัญาท่ีเก่ียวข้องแล้ว (ตามรายละเอียดในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.10 ของรายงาน

ฉบบันี)้ โดยในเบือ้งต้น บริษัทฯ คาดวา่จะดาํเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2560 
 

1.3 คู่สัญญาและความสัมพนัธ์ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ ซือ้ : บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

กลุม่ผู้ขาย : ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชียจํากดั (“AMA”) ซึง่ประกอบด้วย  

 ประเภทหุ้น จํานวนหุ้นที่เสนอขาย ร้อยละ 

(1) นางสาวสาธิตา วทิยากร หุ้นสามญั 146,852,399 54.72 

(2) บริษัท แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด1/ หุ้นสามญั 118,750,600 44.25 

 หุ้นบริุมสิทธิ2/ 1,372,000 0.51 

(3) นายศิริชยั โตวิริยะเวช หุ้นสามญั 1,399,999 0.52 

  268,374,9983/ 99.99 

หมายเหต:ุ 

1/ แวนเทจ พ้อยท์ เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ในหมูเ่กาะบริติช เวอร์จิน ไอร์แลนด์ ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอ่ืน และ

ถือหุ้นโดย วิวิด แวนเทจ เทรดดิง้ ลิมิเต็ด ในสดัสว่นร้อยละ 100 ของหุ้นทัง้หมด โดยมีครอบครัววิทยากรเป็นผู้ รับ

ประโยชน์ในทอดสดุท้าย (Ultimate Beneficial Owner) 

2/ หุ้นบริุมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียง 4 เสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลในอตัรา 4 เทา่ของเงินปันผลที่จา่ยให้แก่หุ้น

สามญัแตล่ะหุ้น 

3/ หุ้นทัง้หมดของ AMA เทา่กบั 268,375,000 หุ้น โดยมีหุ้นที่ไมไ่ด้ซือ้ขายในครัง้นีจํ้านวน 2 หุ้น ซึง่ถือโดย น.ส. สาธิตา 

และนายศิริชยั  

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งกนั 

: กลุม่ผู้ขาย ประกอบด้วย น.ส. สาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และนายศิริชยั มีความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ โดย 

ก่อนเข้าทํารายการ 

(1) น.ส. สาธิตา 

- เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วนัที่ 10 ตลุาคม 2560 (วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ลา่สดุ) ถือ
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หุ้นในบริษัทฯ จํานวน 1,760,115,114 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 54.32 ของทนุเรียกชําระแล้วของ

บริษัทฯ (ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ จํานวน 498,054,588 หุ้น และมีหุ้นที่ถือโดย UBS AG Hong Kong Branch 

เพ่ือ น.ส. สาธิตา อีกจํานวน 1,262,060,526 หุ้น) 

- เป็นบตุรของ ดร. สาธิต วิทยากร ซึง่เป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ และประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

โดย ณ วนัที่ 10 ตลุาคม 2560 ดร. สาธิต วิทยากรถือหุ้นของบริษัทฯ จํานวน 972,199,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

30.01 ของทนุเรียกชําระแล้วของบริษัทฯ 

(2) แวนเทจ พ้อยท์แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด 

เป็นนิติบคุคลที่ครอบครัววทิยากรเป็นผู้ รับผลประโยชน์ในทอดสดุท้าย (Ultimate Beneficial Owner) 

(3) นายศิริชยั 

เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและการลงทนุ  

  ภายหลงัการซ้ือหุ้นของ AMA บริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นใน AMA ร้อยละ 99.99 ของทนุเรียกชําระแล้วของ AMA โดย AMA 

จะมีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ  และจะทาํให้บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทยอ่ยของ AMA 

 

1.4 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้นของ AMA จํานวนทัง้สิน้ 268,374,998 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 ของ

จํานวนหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของ AMA มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ AMA ในราคา 

หุ้นละประมาณ 7.4523 คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 2,000,000,000 บาท ดงันี ้

(ก) ซือ้หุ้นสามญัจํานวน 146,852,399 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 54.72 ของจํานวนหุ้นท่ีออก

และจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของ AMA จาก น.ส. สาธิตา ในราคาทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,094,382,115.28 บาท  

(ข) ซือ้หุ้นสามญัจํานวน 118,750,600 หุ้น และหุ้นบริุมสทิธิจํานวน 1,372,000 หุ้น รวมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 

120,122,600 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 44.76 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยแล้วทัง้หมด

ของ AMA จากแวนเทจ พ้อยท์ ในราคาทัง้สิน้ไมเ่กิน 895,184,729.54 บาท และ 

(ค) ซือ้หุ้นสามญัจํานวน 1,399,999 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 0.52 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและ

จําหนา่ยแล้วทัง้หมดของ AMA จากนายศิริชยั ในราคาทัง้สิน้ไมเ่กิน 10,433,155.18 บาท 

บริษัทฯ จะชําระคา่หุ้นข้างต้นให้แก่ น.ส. สาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และนายศิริชยั ด้วยเงินสด โดยจะชําระราคา

ซือ้ขายจํานวนกึง่หนึง่ (จํานวน 1,000 ล้านบาท) ในวนัท่ีซือ้ขายหุ้น และจะชําระราคาซือ้ขายในสว่นท่ีเหลอือีกกึ่งหนึง่ 

(จํานวน 1,000 ล้านบาท) ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีทําสญัญาซือ้ขายหุ้น (โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการชําระคา่หุ้นตามท่ีระบใุนสว่นท่ี 1 ข้อ 1.6 ของรายงานฉบบันี)้ 

การได้มาซึง่หุ้นของ AMA จะทําให้บริษัทฯ มี AMA เป็นบริษัทยอ่ยทางตรง และจะทําให้บริษัทฯ ได้มาซึง่บริษัท

ยอ่ยทัง้หมดของ AMA ทัง้ทางตรงและทางอ้อมอีกจํานวน 6 บริษัท ประกอบด้วย 

(1) บริษัท พิษณุเวช จํากัด (“PSV”) (AMA ถือหุ้นร้อยละ 60) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลพิษณเุวช จงัหวดัพิษณโุลก เป็น

สถานพยาบาลขัน้ทตุิยภมูริะดบัสงู1

2 ให้บริการทางการแพทย์ประกอบด้วย คลนิิกอายรุกรรม คลนิิกกุมารเวช คลนิิกสตู-ิ

นรีเวช คลนิิกศลัยกรรม ศนูย์สขุภาพรักษ์ชีวิต คลนิิกจิตเวช คลนิิกสง่เสริมพฒันาการเด็กและวยัรุ่น คลนิิกตา (จกัษุ) 

คลนิิก ห ูคอ จมกู ศนูย์ทนัตกรรม รวมถึงการให้บริการตา่งๆ เช่น การตรวจทางรังสวีิทยา การตรวจทางหวัใจ การตรวจ

2 สถานพยาบาลขัน้ทตุิยภมิู (Secondary Care) ระดบัสงู หมายถึง สถานพยาบาลที่ขยายขอบเขตการรักษาพยาบาลโรคที่มีความซบัซ้อนมาก

ขึน้ และจําเป็นต้องใช้แพทย์เฉพาะทางสาขารอง นอกจากแพทย์เฉพาะทางในสาขาหลกั เชน่ จกัษุวทิยา โสต นาสิก รังสีวิทยา จิตเวชศาสตร์ 

เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูเวชบําบดัวิกฤต เป็นต้น 
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ทางห้องปฏิบตัิการ และศลัยกรรม จํานวนเตียงจดทะเบียนจํานวน 150 เตียง โรงพยาบาลพิษณเุวชได้รับรอง

มาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International)3 เปิดให้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลา 35 ปี 

(2) บริษัท สหแพทย์พิจิตร จํากัด (“SHV”) (PSV ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลสหเวช จงัหวดัพิจิตร มี

บริการทางการแพทย์ ได้แก่ ศนูย์รักษาโรคกระดกูและข้อ ศนูย์อบุตัิเหตฉุกุเฉิน ศนูย์ตรวจสขุภาพทัว่ไป ศนูย์โรคน่ิว

ทางเดินปัสสาวะ ศนูย์ไตเทียม ศนูย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ คลนิิกอายรุกรรม คลนิิกศลัยกรรมทัว่ไป ศนูย์กายภาพบําบดั 

ศนูย์กมุารเวชกรรม และคลนิิกสตู-ินรีเวช จํานวนเตียงจดทะเบียนจํานวน 90 เตียง เปิดให้บริการครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 15 

ตลุาคม 2533 

(3) บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดติถ์ จํากัด (“PUH”) (PSV ถือหุ้นร้อยละ 99.99) จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเมื่อ

วนัท่ี 2 มิถนุายน 2560 เพ่ือประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและสถานพยาบาลเอกชน  โดยมีแผนจะสร้างเป็น

โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์  ณ ปัจจบุนั PSV ได้ลงทนุซือ้ท่ีดินในอําเภอเมือง จงัหวดัอตุรดิตถ์ แล้ว 

(4) บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด (“PPC”) (PSV ถือหุ้นร้อยละ 99.99) จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเมือ่วนัท่ี 15 กนัยายน 

2560 เพ่ือประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและสถานพยาบาลเอกชน  โดย PPC ได้เข้าซือ้ท่ีดินเปลา่พืน้ท่ี 809 

ตารางวา ซึง่ตัง้อยูท่ี่อําเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก (ฝ่ังตรงข้ามกบัโรงพยาบาลพิษณเุวช) เป็นราคารวมทัง้สิน้

ประมาณ 71 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 จากบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ  ทัง้นี ้ ท่ีดินดงักลา่วจะถกู

ใช้เป็นท่ีจอดรถของโรงพยาบาลพิษณเุวช เพ่ือรองรับลกูค้าของโรงพยาบาลท่ีมจํีานวนท่ีมากขึน้ และอาจใช้ในการ

ขยายกิจการในอนาคต ปัจจบุนั PPC มีทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม ขณะนี ้PPC ยงัไมม่ีการประกอบธุรกิจ

แตอ่ยา่งใด 

(5) บริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด  (“PNP”) (AMA ถือหุ้นร้อยละ 90.92) (เดมิช่ือ บริษัท เท็น เอ็ม. ดี. นครสวรรค์ 

จํากดั) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลภายใต้โรงพยาบาล 2 แหง่ ได้แก ่ โรงพยาบาลปากนํา้โพ (ตอ่ไปนี ้ จะเรียกวา่ 

“โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1” หรือ “PNP1”) ซึง่เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง และโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 (“PNP2”) 

ซึง่เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง โรงพยาบาลทัง้ 2 แหง่ตัง้อยูใ่นอําเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ นอกจากนี ้

โรงพยาบาลทัง้ 2 แหง่ยงัเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน)  

โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 และโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 ให้บริการเฉพาะผู้ ป่วยท่ีเป็นลกูค้าเงินสดและประกนั

สขุภาพ ให้บริการสถานพยาบาลขัน้ทตุิยภมูิระดบัสงู โดยศนูย์การให้บริการและคลนิีกรักษาประกอบด้วยศนูย์

อบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน คลนิิกกมุารเวชกรรม คลนิิกทนัตกรรม ศนูย์รังสวีินิจฉยั คลนิิกโรคระบบทางเดินอาหารและตบั

คลนิิกโรคหวัใจและหลอดเลอืด หอผู้ ป่วยวิกฤต คลนิิกโรคติดเชือ้ คลนิิกอายรุกรรม ห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ 

คลนิิกโรคสมองและระบบประสาท คลนิิกกระดกูและข้อ แผนกกายภาพบําบดั คลนิิกศลัยกรรมทัว่ไป ศนูย์โรค

ทางเดินปัสสาวะศนูย์ตรวจสขุภาพ คลนิิกสภุาพสตรี และคลนิิกห ูคอ จมกู 

3 มาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) คือ มาตรฐานรับรองสถานพยาบาลระดบัสากล ครอบคลมุทัง้การบริหารจดัการ

องค์กร ทิศทางและภาวะผู้ นํา ระบบโครงสร้างความปลอดภยัทางกายภาพ ระบบการรองรับภาวะฉกุเฉิน ระบบการป้องกนัและควบคมุการติด

เชือ้ ระบบการสื่อสารและสารสนเทศ ระบบการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล ระบบคณุภาพและความปลอดภยัผู้ ป่วย รวมไปถึงการพฒันา

และปรับปรุงคณุภาพการดแูลรักษาตัง้แตผู่้ ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาล จนกระทัง่ผู้ ป่วยออกจากโรงพยาบาล โดยคํานึงถึงสิทธิผู้ ป่วย การให้

ข้อมลูเก่ียวกบัโรคและอาการที่เป็น ตลอดจนการปฏิบตัิที่ถกูต้องเพ่ือให้กระบวนการดแูลรักษาเกิดผลลพัธ์ที่ให้ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ป่วย 
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(6) บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล จํากัด (“PNPH”) (PNP ถือหุ้นร้อยละ 99.99) จดทะเบียนก่อตัง้บริษัท ณ วนัท่ี 9 เมษายน 

2557 เพ่ือประกอบธุรกิจรักษาพยาบาล ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 150 ล้านบาท และทนุท่ีชําระแล้ว 37.5 ล้านบาท 

อยา่งไรก็ตาม ขณะนี ้PNPH ยงัไมม่ีการประกอบธุรกิจแตอ่ยา่งใด 

 

ทัง้นี ้ ข้อมลูของกลุม่บริษัท AMA ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบันี ้ และปรากฏใน

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีแนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นใน

ครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2) 

 

ทัง้นี ้โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ AMA ก่อนและหลงัการเข้าทํารายการเป็นดงันี ้

 

(ก) โครงสร้างผู้ถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท AMA ก่อนทาํรายการ 

 
หมายเหต:ุ  * กลุม่น่ิมพิทกัษ์พงศ์ ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ใน PSV ผ่านการถือหุ้นในบริษัท พิทกัษ์พงศ์

การแพทย์ จํากดั และบริษัท สขุสร้างสรรค์ จํากดั (รายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบันี)้ 

  

โรงพยาบาลพษิณุเวช

จังหวัดพิษณุโลก

PNP

SHV PUH PNPH

โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 
โรงพยาบาลปากนํา้โพ 2

จังหวัดนครสวรรค์

โรงพยาบาลสหเวช
จังหวัดพิจิตร

วางแผนสร้างโรงพยาบาล
พิษณุเวช-อุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

ยังไม่เร่ิมประกอบธุรกิจ

ยังไม่เร่ิมประกอบธุรกิจ

54.72%

146,852,400 หุ้นสามญั

60.00% 90.92%

99.99% 99.99% 99.99%

น.ส. สาธติา แวนเทจ พอยท์ นายศิริชัย 

44.76%

118,750,600 หุ้นสามญั

1,372,000 หุ้นบุริมสิทธิ

0.52%

1,400,000 หุ้นสามัญ

AMA

กลุ่มน่ิมพิทักษ์พงศ*์

40.00%

PPC

99.99%

วางแผนสร้างโรงพยาบาล

จังหวัดพิษณุโลก
ยังไม่เร่ิมประกอบธุรกิจ

PSV
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(ข) โครงสร้างผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ก่อนทาํรายการ 

 
หมายเหต:ุ  

*  ข้อมลู ณ วนัที่ 10 ตลุาคม 2560 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ (XM) (ที่มา: บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั) 

(น.ส. สาธิตาถือหุ้นบริษัทฯ ในนามตนเอง และ UBS AG Hong Kong Branch) 

 

(1) บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จํากดั (2) บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จํากดั (3) บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จํากดั (4) บริษัท วี 33 จํากดั และ  

(5) บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากดั (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษัท VB”) 
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(ค) โครงสร้างผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ หลังทาํรายการ 

 
หมายเหต:ุ  

* ข้อมลู ณ วนัที่ 10 ตลุาคม 2560 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ (XM) (ที่มา: บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั)

(น.ส. สาธิตาถือหุ้นบริษัทฯ ในนามตนเอง และ UBS AG Hong Kong Branch) 

** กลุม่น่ิมพิทกัษ์พงศ์ ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ใน PSV ผ่านการถือหุ้นในบริษัท พิทกัษ์พงศ์การแพทย์ 

จํากดั และบริษัท สขุสร้างสรรค์ จํากดั (รายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบันี)้ 

  

พริ้นซิเพิล้ 
อินเวสเม้นท์

89.20%*

ผู้ถือหุ้นรายย่อยน.ส. สาธิตา

คอนเวอร์เจนซ์ 
ซิสเทมส์

แบงค็อก 
เซนเตอร์ ดิสทริค

VI VR V 33 BG

• อาคารสํานักงาน 
BBC

• ท่ีดินและอาคาร 
ซัมเมอร์เซ็ท

• ท่ีดินเปล่า จ.เชียงใหม่ • ท่ีดินและอาคาร สุขุมวิท 29
• ท่ีดินเปล่า จ.อุดรธานี
• ท่ีดินเปล่า จ.ระยอง

• ท่ีดินเปล่า จ.อ่างทอง
• ท่ีดินเปล่า จ.สระบุรี

• พัฒนาและตดิตัง้
ระบบสารสนเทศ

• ท่ีปรึกษาด้าน
การลงทุน

• พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

• พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

99.99% 99.99% 99.99% 99.99%

99.99%99.99%99.99%99.99%

น.ส. พัลลภา วิทยากร

1.71%*

Concert Party

ดร. สาธิต พีค ดเีวลลอปเม้นท์

9.09%*

VB

PRINC

โรงพยาบาลพษิณุเวช
จังหวัดพิษณุโลก

PNP

โรงพยาบาล ปากนํา้โพ 1
โรงพยาบาล ปากนํา้โพ 2

จังหวัด นครสวรรค์

SHV

โรงพยาบาลสหเวช
จังหวัดพิจิตร

PUH

วางแผนสร้างโรงพยาบาล
พิษณุเวช-อุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

PNPH

ยังไม่เร่ิมประกอบธุรกิจ

99.99%

60.00% 90.92%

99.99% 99.99% 99.99%

กลุ่มน่ิมพิทักษ์พงศ์ **
40.00%

PPC

วางแผนสร้าง
โรงพยาบาล

จังหวัดพิษณุโลก

99.99%

AMA

PSV
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1.5 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

การได้มาซึง่หุ้นของ AMA จะทําให้บริษัทฯ มี AMA เป็นบริษัทยอ่ยทางตรง และจะทําให้บริษัทฯ ได้มาซึง่บริษัท

ยอ่ยทัง้หมดของ AMA ทัง้ทางตรงและทางอ้อมอีกจํานวน 6 บริษัท คือ PSV, PNP, SHV, PUH, PPC และ PNPH 

ทัง้นี ้ ข้อมลูของกลุม่บริษัท AMA ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบันี ้ และสารสนเทศ

เก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีแนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้(สิง่ท่ี

สง่มาด้วย 2) 

 

1.6 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชาํระเงนิ 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน และเกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดมลูคา่สิง่ตอบแทน 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนท่ีบริษัทฯ จะต้องชําระเพ่ือให้ได้มาซึง่หุ้นของ AMA มีมลูคา่รวมไมเ่กิน 

2,000,000,000 บาท ซึง่เป็นมลูคา่สิง่ตอบแทนสาํหรับหุ้นสามญัของ AMA จํานวน 267,002,998 หุ้น และหุ้นบริุมสทิธิ

ของ AMA จํานวน 1,372,000 หุ้น ท่ีราคาหุ้นละประมาณ 7.4523 บาท โดยบริษัทฯ จะชําระคา่หุ้นดงักลา่วด้วยเงินสด

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ AMA ทัง้นี ้ เมื่อคํานวณรวมคา่ใช้จา่ยดอกเบีย้มลูคา่ 21,250,000 บาท ในกรณีท่ีบริษัทฯ ชําระราคาซือ้

ขายหุ้นในสว่นท่ีเหลอืให้แกก่ลุม่ผู้ขายหุ้นภายหลงัวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาครบ 6 เดือนนบัแตว่นัท่ีทําสญัญาซือ้ขายหุ้น 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนจะเทา่กบั 2,021,250,000 บาท 

ทัง้นี ้ มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนสาํหรับการซือ้หุ้นของ AMA พิจารณาจากหลายวิธีตามสถานะการเติบโตและ

ลกัษณะของธุรกิจประกอบกนั เช่น ประมาณการรายได้ในอนาคตและการคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 

(Discounted Cash Flow) การเปรียบเทียบกบัอตัราสว่นมลูคา่กิจการของบริษัทท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนัหรือธุรกรรมท่ีมี

ความคล้ายคลงึกนัในอดตี (Trading Multiples และ Transaction Multiples) ซึง่เป็นมาตรฐานท่ีใช้ทัว่ไปในการตดัสนิใจ

การลงทนุ ทัง้นี ้ในการพิจารณาราคาซือ้ขายดงักลา่ว บริษัทฯ ไมไ่ด้พิจารณามลูคา่ของ AMA เพียงอยา่งเดยีว แตพิ่จารณา

ถึงประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รับในอนาคตจากการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจโดยการเข้าลงทนุใน AMA ด้วย 

การชําระเงินและเง่ือนไขการชําระเงิน 

บริษัทฯ จะชําระมลูคา่สิง่ตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ AMA ได้แก่ น.ส. สาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ 

และนายศิริชยั เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาซือ้ขายหุ้น AMA สาํเร็จลลุว่ง และภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขของ

สญัญาซือ้ขายหุ้น AMA โดยจะชําระคา่หุ้นบางสว่น (1,000 ล้านบาท) ในวนัท่ีซือ้ขายหุ้น และจะชําระคา่หุ้นสว่นท่ีเหลอื 

(1,000 ล้านบาท) ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีทําสญัญาซือ้ขายหุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ผู้ถือหุ้น 

ราคาซือ้ขาย 

ชาํระในวันที่ซือ้ขายหุ้น 

(บาท) 

ชาํระภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน 

นับจากวันที่ทาํสัญญาซือ้ขายหุ้น (บาท) 

1. น.ส. สาธิตา  547,191,057.64  547,191,057.64 

2. แวนเทจ พ้อยท์  447,592,364.77  447,592,364.77 

3. นายศิริชยั  5,216,577.59  5,216,577.59 

 รวม  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00 

ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ ชําระราคาซือ้ขายหุ้นในสว่นท่ีเหลอืให้แก ่ น.ส. สาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ หรือนายศิริชยั

ภายหลงัวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาครบ 6 เดือนนบัแตว่นัท่ีทําสญัญาซือ้ขายหุ้น บริษัทฯ จะต้องชําระดอกเบีย้เป็นรายเดือน

ให้แก่ น.ส. สาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และ/หรือ นายศิริชยั สาํหรับราคาซือ้ขายในสว่นท่ีผู้ซือ้ (บริษัทฯ) ยงัไมไ่ด้ชําระในอตัรา

เทา่กบั อตัราดอกเบีย้เงินกู้ของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ประเภท MLR ลบ 2 เปอร์เซ็นต์ (MLR–2%) ณ วนัท่ีถดั
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จากวนัสิน้สดุระยะเวลาครบ 6 เดือนนบัแตว่นัท่ีทําสญัญาซือ้ขายหุ้น (วนัเร่ิมต้นดอกเบีย้) โดยเร่ิมคํานวณตัง้แตว่นัเร่ิมต้น

ดอกเบีย้ จนถึงวนัท่ีบริษัทฯ ชําระราคาซือ้ขายครบถ้วน (โดยไมม่ีการคดิดอกเบีย้ทบต้น) หรือคิดเป็นคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้

สงูสดุไมเ่กิน 21.25 ล้านบาท 

 

1.7 การคาํนวณขนาดรายการ 

การซือ้หุ้น AMA จํานวน 268,374,998 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหนา่ย

แล้วทัง้หมด ในมลูคา่รวมไมเ่กิน 2,000,000,000 บาท เข้าขา่ยเป็นการได้มาซึง่สนิทรัพย์ตามประกาศการได้มาหรือ

จําหนา่ยไป โดยมีขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 35.61 ตามเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมตีวัตนสทุธิ ถือเป็นรายการ

ประเภทท่ี 2 ท่ีมีขนาดรายการมากกวา่ร้อยละ 15 แตน้่อยกวา่ร้อยละ 5 

รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ 
เกณฑ์การคาํนวณขนาดรายการ  สูตรการคาํนวณ  ขนาดรายการ  

1. เกณฑ์มลูคา่ของสินทรัพย์ (NTA) [2,711.041/ / 7,612.712/] x 99.99% ร้อยละ 35.61 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิ ไมส่ามารถคํานวณได้ เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิ 4 ไตรมาสย้อนหลงั (มิ.ย.2559 - มิ.ย.2560) 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน [2,000.00 + 21.25 / 8,848.81]3/ ร้อยละ 22.84 

4. เกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ ไมส่ามารถคํานวณได้ เน่ืองจากบริษัทฯ ไมมี่การออกหลกัทรัพย์เพ่ือชําระเป็นคา่หุ้นของ AMA 

หมายเหต:ุ 

1/ สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของ AMA ตามงบการเงินรวมเสมือนของ AMA และบริษัทยอ่ย สิน้สดุวนัที่ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 ซึง่จดัทํา

โดยบริษัทฯ ภายใต้การปรึกษากบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

2/ สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยฯ สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2560 ซึง่ผ่านการสอบทาน

จากผู้สอบบญัชี 

3/ มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทนที่ชําระให้ผู้ ถือหุ้นเดิมของ AMA = มลูคา่หุ้นของ AMA (2,000 ล้านบาท) + คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ในกรณีที่บริษัทฯ 

ชําระราคาซือ้ขายหุ้นในสว่นที่เหลือให้แก่กลุม่ผู้ขายหุ้นภายหลงัวนัทีส่ิน้สดุระยะเวลาครบ 6 เดือนนบัแตว่นัที่ทําสญัญาซือ้ขายหุ้น (21.25 

ล้านบาท) มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทนจะเทา่กบั 2,021.25 ล้านบาท / สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 

 

รายการที่เกี่ยวโยงกนั 

นอกจากนี ้ การเข้าทํารายการซือ้หุ้น AMA ดงักลา่วถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยง

กนั เน่ืองจาก น.ส. สาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และนายศิริชยั เข้าขา่ยเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ โดย น.ส. สาธิตา 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบตุรของ ดร. สาธิต วิทยากร ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และประธาน

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ, แวนเทจ พ้อยท์ เป็นนิตบิคุคลท่ีเก่ียวข้องเน่ืองจากกลุม่ครอบครัววิทยากรเป็นผู้ รับ

ผลประโยชน์ในทอดสดุท้าย (Ultimate Beneficial Owner), และนายศิริชยัเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ  ทัง้นี ้มีขนาดรายการ

ท่ีเก่ียวโยงกนัคิดเป็นร้อยละ 26.27 และเมื่อรวมขนาดรายการการชําระดอกเบีย้ท่ีบริษัทฯ อาจต้องชําระให้แก ่น.ส. สาธิตา 

แวนเทจ พ้อยท์ และนายศิริชยัในกรณีท่ีบริษัทฯ ชําระราคาซือ้ขายหุ้นในสว่นท่ีเหลอืให้แก่บคุคลดงักลา่วภายหลงัวนัท่ี

สิน้สดุระยะเวลาครบ 6 เดอืนนบัแตว่นัท่ีทําสญัญาซือ้ขายหุ้น ซึง่มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.28 จะมีขนาดรายการ

รวมคิดเป็นร้อยละ 26.55 ของมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 

มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะชําระให้ น.ส. สาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และนายศิริชยั ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั (ล้านบาท) 

1. เงินสดเพ่ือชําระคา่หุ้น AMA 2,000.00 

2. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ในกรณีที่บริษัทฯ ชําระราคาซือ้ขายหุ้นในส่วนที่เหลือให้แก่กลุ่มผู้ ขายหุ้นภายหลงัวนัที่สิน้สุด

ระยะเวลาครบ 6 เดือนนบัแตว่นัที่ทําสญัญาซือ้ขายหุ้น 

21.25 
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มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะชําระให้ น.ส. สาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และนายศิริชยั ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั (ล้านบาท) 

รวม 2,021.25 

มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 7,612.71 

ขนาดรายการที่เก่ียวโยงกัน ร้อยละ 26.55 

 

นอกจากนี ้ เมื่อรวมขนาดรายการการชําระดอกเบีย้เงินกู้ยมืท่ี AMA จะต้องชําระให้แก่บริษัท รัชดา บิสสเินส  

ดีสตริค จํากดั (“RBD”) ซึง่มี น.ส. สาธิตาเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้มาซึง่กลุม่บริษัท 

AMA แล้ว ซึง่มีขนาดรายการคดิเป็นร้อยละ 0.07 และรวมขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนการ

เข้าทํารายการซือ้หุ้น AMA ได้แก่ รายการให้บริการระหวา่ง AMA และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ซึง่มีขนาดรายการคิดเป็น

ร้อยละ 0.10 จะมีขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกนัรวมทัง้หมดคดิเป็นร้อยละ 26.72 ซึง่เกินกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่

สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการ และขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงไมต่ํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดท่ีมาประชมุและมสีทิธิออกเสยีง โดยไมน่บั

สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี  

ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีท่ี

ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในการเข้าทํารายการในครัง้นี ้(ณ วนัท่ี 10 ตลุาคม 2560 หรือวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ ลา่สดุ เพ่ือการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560) ได้แก่  

(1) น.ส. สาธิตา ถือหุ้นจํานวน 1,760,115,114 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.32 ของจํานวนสทิธิออกเสยีงของบริษัทฯ (ถือหุ้น

ทางตรงในบริษัทฯ จํานวน 498,054,588 หุ้น และมีหุ้นท่ีถือโดย UBS AG Hong Kong Branch เพ่ือ น.ส. สาธิตา อีก

จํานวน 1,262,060,526 หุ้น) 

(2) ดร. สาธิต วิทยากร ถือหุ้นจํานวน 972,199,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.01 ของจํานวนสทิธิออกเสยีงของบริษัทฯ 

(3) พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ 157,737,029 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.87 ของจํานวนสทิธิออกเสยีงของบริษัทฯ และ  

(4) นางสาวพลัลภา วิทยากร ถือหุ้นจํานวน จํานวน 55,291,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.71 ของจํานวนสทิธิออกเสยีงของ

บริษัทฯ 

นอกจากนี ้ การเข้าซือ้หุ้น AMA เป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามนยัของ

มาตรา 107(2)(ข) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซึง่บริษัทฯ จะต้อง

ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

 

1.8 แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการทาํรายการ 

บริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน และ/หรือ แหลง่เงินทนุจากสถาบนัการเงิน สาํหรับการเข้า

รายการเข้าซือ้หุ้นของ AMA 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มเีงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และเงินลงทนุ

ระยะสัน้รวม 1,851.50 ล้านบาท  เมื่อเทียบกบัราคาซือ้หุ้น AMA มลูคา่ไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการ

เจรจาจดัหาแหลง่เงินทนุเพ่ิมเติมจากสถาบนัการเงินโดยในเบือ้งต้นบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอเงินกู้ยมืระยะสัน้ อายไุมเ่กิน 1 

ปี (ไมม่หีลกัประกนั) จากสถาบนัการเงินแหง่หนึง่จํานวน 1,000 ล้านบาท ซึง่เพียงพอในการเข้าซือ้หุ้น AMA รวมถึง

เพียงพอตอ่การจ่ายดอกเบีย้ในกรณีท่ีบริษัทฯ ชําระราคาซือ้ขายหุ้นในสว่นท่ีเหลอืให้แก่กลุม่ผู้ขายหุ้นภายหลงัวนัท่ีสิน้สดุ
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ระยะเวลาครบ 6 เดือนนบัแตว่นัท่ีทําสญัญาซือ้ขายหุ้นท่ีมจํีานวนสงูสดุไมเ่กิน 21.25 ล้านบาทด้วย และเพียงพอท่ีจะให้ 

AMA ชําระคืนเงินต้นจํานวน 441.50 ล้านบาท และดอกเบีย้จํานวนประมาณ 5.41 ล้านบาท (คาํนวณจากสิน้เดือน

สงิหาคม 2560 ไปอีก 6 เดือน และรวมดอกเบีย้ค้างจ่าย) แก่ RBD 

 

1.9 สรุปสาระสาํคัญของสัญญาซือ้ขายหุ้นของบริษัท อลอิันซ์ เมดิคอล เอเชีย จาํกัด 

สรุปสาระสาํคญัของสญัญาซือ้ขายหุ้น ปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบบันี ้ และสารสนเทศเก่ียวกบั

รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีแนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ในครัง้

นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2) 

 

1.10 เงื่อนไขในการทาํรายการ 

การเข้าทํารายการซือ้หุ้นของ AMA โดยการชําระคา่หุ้นด้วยเงินสด จะสาํเร็จก็ตอ่เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนตาม

สญัญาซือ้ขายหุ้นดงัตอ่ไปนีส้าํเร็จก่อน ซึง่ประกอบด้วย 

1) บริษัทฯ ได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสาํหรับการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท AMA โดยการเข้าซือ้หุ้น AMA จาก

ผู้ ถือหุ้นเดิม  ทัง้นี ้ ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 จะพิจารณาอนมุตัิการเข้า

ทํารายการในครัง้นี ้

2) ท่ีประชมุคณะกรรมการของ AMA ได้มีมติอนมุตัิการขายหุ้น AMA ให้แก่บริษัทฯ 

3) ท่ีประชมุคณะกรรมการและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ AMA ได้มีมตอินมุตัิการเปลีย่นแปลงจํานวนกรรมการ การแตง่ตัง้

กรรมการเข้าใหม ่และการเปลีย่นแปลงกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนั AMA ตามท่ีได้ตกลงกนัระหวา่งคูส่ญัญา 

นอกจากนี ้สญัญาซือ้ขายหุ้นมเีง่ือนไขสาํคญั คือ ตลอดระยะเวลาท่ี น.ส. สาธิตาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ  

น.ส. สาธิตาจะไมป่ระกอบธุรกิจ หรือกระทําการใดๆ (ซึง่รวมถึงลงทนุในสดัสว่นเกินกวา่ร้อยละ 10 ของทนุทัง้หมดของ

กิจการใดๆ) อนัเป็นการแขง่ขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์อ่ืนท่ีอาจขดัแย้ง

กบัผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 

2. ข้อมูลของบริษัท พริน้ซเิพิล แคปิตอล จาํกัด (มหาชน) 

รายละเอียดอยูใ่นสารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีแนบมากบัหนงัสอื

เชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2) 

 

3. ข้อมูลอื่นๆ 

รายการเงินกู้ยืมจาก RBD 

ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 AMA มีรายการกู้ยมืเงินจาก RBD (ซึง่มี น.ส. สาธิตา เป็นกรรมการและผู้ ถือห้นใหญ่) 

จํานวน 441.50 ล้านบาท  ภายหลงัการทํารายการในครัง้นี ้รายการกู้ยืมดงักลา่วจะกลายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

อยา่งไรก็ตาม ตามสญัญาซือ้ขายหุ้น AMA  บริษัทฯ ตกลงดําเนินการให้ AMA ชําระคืนหนีด้งักลา่ว พร้อม

ดอกเบีย้ทัง้หมดให้แก่ RBD ภายในระยะเวลา 6 (หก) เดือนนบัจากวนัท่ีทําสญัญาซือ้ขายหุ้น แตท่ัง้นีจ้ะต้องไมข่ดักบั

ข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ี AMA ทํากบัเจ้าหนีอ่ื้น รวมถงึเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน เว้นแตไ่ด้รับความยนิยอมจากเจ้าหนีอ่ื้นหรือ

เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้องแล้ว 
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ส่วนที่ 2: ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ 

และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 

1. วัตถุประสงค์และความจาํเป็นในการทาํรายการ 

จากการขยายการลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในกลุม่บริษัท ว ี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จํากดั (“กลุ่มบริษัท 

VB”) เมื่อปลายปี 2559 ทําให้บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ท่ีสร้างรายได้ประจํา (Recurring Income) เพ่ิมขึน้ โดยปัจจบุนับริษัทฯ มี

รายได้ประจําจากธุรกิจให้บริการท่ีพกัอาศยัของโครงการ โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – 

กรุงเทพฯ และโรงแรมและเซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์ ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก, รายได้จากธุรกิจให้บริการบริหารอาคาร

สาํนกังาน บางกอก บิสซเินส เซ็นเตอร์ (BBC) โดยสนิทรัพย์ท่ีเข้าลงทนุดงักลา่วสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ เพ่ิมขึน้ได้ใน

ระดบัหนึง่ แตบ่ริษัทฯ ยงัคงมีผลขาดทนุสทุธิจากการดําเนินงานนบัตัง้แตปี่ 2559 เป็นต้นมา ซึง่สาเหตสุว่นใหญ่เป็นผล

จากคา่ใช้จ่ายในการบริหารและต้นทนุทางการเงินท่ีเพ่ิมขึน้ และบริษัทฯ ยงัไมเ่ร่ิมพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 

บนอสงัหาริมทรัพย์ท่ีบริษัทฯ ถือครองอยู ่ ได้แก่ ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง ซอยสขุมุวิท 29, ท่ีดินเปลา่ 5 แปลงในจงัหวดั

เชียงใหม ่อา่งทอง สระบรีุ อดุรธานี และระยอง 

 

โครงสร้างรายได ้และกําไร (ขาดทนุ) สทุธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

สําหรบัปี 2557 – 2559 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 – 2560 

หน่วย: ล้านบาท 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ม.ค. -

มิ.ย.

2559 

ม.ค. -

มิ.ย.

2560 

เปล่ียนแปลง (%) 

 

จาํนวน

เงนิ 

จาํนวน

เงนิ 

จาํนวน

เงนิ 

จาํนวน

เงนิ 

จาํนวน

เงนิ 

2557 / 

2558 

2558 / 

2559 

6M2559 / 

6M2560 

รายได้จากการขายและให้บริการ 

        ธุรกิจให้บริการที่พกัอาศยั 191.4 214.2 228.9 104.9 155.3 11.9% 6.9% 48.0% 

ธุรกิจให้บริการบริหารอาคารสํานกังาน 42.0 43.0 55.9 21.4 55.2 2.4% 30.0% 157.9% 

ธุรกิจให้บริการติดตัง้ระบบสารสนเทศ 130.7 167.5 68.0 30.8 27.5 28.2% -59.4% -10.7% 

ธุรกิจพฒันาและให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ - - 2.0 - 4.5 - - - 

รายได้จากการขายและให้บริการรวม 364.1 424.7 354.8 157.1 242.5 16.6% -16.5% 54.4% 

รายได้อ่ืน 9.7 8.4 8.4 4.8 113.0 -13.5% 0.7% 2,263.2% 

รายได้รวม 373.8 433.1 363.2 161.9 355.5 15.9% -16.2% 119.6% 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด  13.0 17.5 (51.3) (13.4) (204.2) 35.0% -393.1% -1,428.1% 

ที่มา: แบบ 56-1 และบริษัทฯ 

หมายเหต:ุ 

- ในปี 2559 ผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัท VB ได้ถกูนํามารวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัที่ 10 ตลุาคม 2559 - 31 ธันวาคม 

2559 

- ในงวด 6 เดือนของปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนที่เพ่ิมขึน้มาก เป็นผลมาจากมีกําไรจากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุจํานวน 

104.40 ล้านบาท ของบริษัท กรุงเทพบริหาร จํากดั (บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ) และในสว่นคา่ใช้จา่ยในการบริหาร บริษัทฯ มีภาษีจากการ

จําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุดงักลา่ว จํานวน 130.40 ล้านบาท 
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 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเห็นวา่การเข้าซือ้กิจการโดยการซือ้หุ้นของ AMA จะสามารถชว่ยเพ่ิมรายได้และผลการ

ดําเนินงานในทนัที เพ่ิมศกัยภาพในการทํากําไรให้แก่กลุม่ธุรกิจของบริษัทฯ ช่วยเสริมสร้างการเตบิโต เพ่ิมศกัยภาพและขดี

ความสามารถในการแสวงหารายได้ของกลุม่ธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่ไปในอนาคต ตลอดจนช่วยกระจายความเสีย่งด้าน

แหลง่ท่ีมาของรายได้ให้กบับริษัทฯ ลดการพึง่พิงรายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพียงอยา่งเดียว โดยบริษัทฯ จะขยาย

ขอบเขตการดาํเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจโรงพยาบาล ซึง่มีแนวโน้มการเติบโตท่ีดีจากกระแสความนิยมการดแูลสขุภาพท่ีเพ่ิม

มากขึน้ สงัคมของประเทศไทยและทัว่โลกในอนาคตจะมจํีานวนประชากรผู้สงูอายเุพ่ิมสงูขึน้ ทําให้มคีวามต้องการดแูล

รักษาพยาบาล มีความต้องการบริการด้านสขุภาพเพ่ิมขึน้ และปัจจยัการสนบัสนนุของภาครัฐท่ีได้กําหนดยทุธศาสตร์การ

พฒันาประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลางสขุภาพนานาชาติ (Medical Hub) พ.ศ. 2559 - 2568 ระยะ 10 ปี และการเพ่ิมขึน้

ของกลุม่นกัทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพ ทําให้คาดวา่ธุรกิจโรงพยาบาลสามารถเติบโตได้ตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ือง 

การลงทนุของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ เป็นการได้มาซึง่กลุม่โรงพยาบาลชัน้นําในจงัหวดัท่ีแตล่ะโรงพยาบาลดําเนินการ

อยู ่ ซึง่มีช่ือเสยีงในเขตภาคเหนือตอนลา่งท่ีเปิดให้บริการอยูแ่ล้วจํานวน 4 แหง่ ประกอบด้วย (1) โรงพยาบาลพิษณเุวช 

(จงัหวดัพิษณโุลก) (2) โรงพยาบาลปากนํา้โพ (จงัหวดันครสวรรค์) (หรือเรียกวา่ “โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1” หรือ 

“PNP1”) (3) โรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 (จงัหวดันครสวรรค์) (หรือเรียกวา่ “PNP2”) และ (4) โรงพยาบาลสหเวช (จงัหวดั

พิจิตร) โดยทัง้ 4 โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลท่ีมีทําเลท่ีดีตัง้อยูใ่นบริเวณใจกลางของจงัหวดั มีทีมแพทย์และพยาบาล

ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีคณุภาพ ประกอบกบัมาตรฐานการบริการด้านการแพทย์ท่ีมีความเป็นมืออาชีพ และมีศกัยภาพท่ีเหมาะสม

แก่การพฒันาตอ่ไปในอนาคต อีกทัง้ชว่ยลดความเสีย่งและระยะเวลาท่ีบริษัทฯ จะต้องใช้ในกรณีท่ีบริษัทฯ ต้องก่อสร้าง

โรงพยาบาลแหง่ใหมเ่อง ดงันัน้ การเข้าทํารายการในครัง้นีจ้ะจะเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนและอตัราการเติบโต

ให้กบับริษัทฯ ในอนาคต และก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว 

 

2. ผลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ จากการเข้าซือ้หุ้นของ AMA 

ภายหลงัการเข้าทํารายการซือ้หุ้นของ AMA ซึง่บริษัทฯ จะถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย AMA และบริษัทยอ่ย

ทางตรงและทางอ้อมของ AMA จะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรวมฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ 

AMA ทําให้ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานรวมเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสาํคญั 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้จดัทํางบการเงินรวมเสมือน โดยอ้างอิงงบการเงินรวมท่ีตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ 

สาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และงบการเงินรวมท่ีสอบทานแล้วของบริษัทฯ สาํหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 

มิถนุายน 2560  และงบการเงินรวมเสมือนของ AMA สาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และสาํหรับงวด 6 เดือน

สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ท่ีจดัทําโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ภายใต้การปรึกษากบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยถือ

เสมือนวา่บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นของ AMA เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2559 

รายละเอียดสมมติฐานสาํคญัในการจดัทํามดีงันี ้

1) งบการเงินรวมเสมือนของ AMA (AMA + บริษัทยอ่ยของ AMA) จดัทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยปรับปรุงประมาณการผลตา่งของต้นทนุท่ีสงูกวา่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิท่ีได้รับ 

ซึง่คาํนวณมาจากผลตา่งระหวา่งต้นทนุการลงทนุในบริษัทยอ่ยของ AMA และมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของบริษัทยอ่ยของ 

AMA4 

4 “ประมาณการผลตา่งของต้นทนุที่สงูกวา่มลูคา่สินทรัพย์สทุธิที่ได้รับ” ในงบการเงินรวมเสมือนของ AMA คํานวณมาจากผลตา่งระหวา่ง

ต้นทนุการลงทนุในบริษัทยอ่ยของ AMA (ราคาที่ AMA ซือ้บริษัทยอ่ย) และมลูคา่สินทรัพย์สทุธิ (มลูคา่ตามบญัชี) ของบริษัทยอ่ยของ AMA ณ 
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2) งบการเงินรวมเสมือนของ AMA สาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 อ้างอิงงบการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ท่ีตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชีของ AMA, PSV, SHV, PNP, และ PNPH (ไมไ่ด้อ้างอิงงบการเงินของ PUH และ 

PPC เน่ืองจากเพ่ิงจดัตัง้บริษัทเมือ่วนัท่ี 2 มิถนุายน 2560 และ 15 กนัยายน 2560 ตามลาํดบั) 

3) งบการเงินรวมเสมือนของ AMA สาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ถือเสมือนวา่ AMA ซือ้ PSV ร้อยละ 60 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 และถือเสมือนวา่ AMA ซือ้ PNP ร้อยละ 85.97 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 

4) งบการเงินรวมเสมือนสาํหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 อ้างอิงจากข้อมลูทางการเงินภายใน 

(Management Account) ของ AMA (งบการเงินเฉพาะกิจการ), PSV, SHV, PUH, PNP, และ PNPH และปรับปรุง

สดัสว่นการถือหุ้นของ AMA ใน PNP เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 85.97 เป็นร้อยละ 90.92 จากการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ PNP 

จํานวน 1,631,583 หุ้นในเดือนมิถนุายน 2560 และการซือ้หุ้น PNP จาก น.ส. สาธิตาจํานวน 66,218 หุ้นในเดือน

สงิหาคม 2560 โดยใช้สมมตฐิานการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 (ไมไ่ด้อ้างอิงงบการเงินของ PPC 

เน่ืองจากเพ่ิงจดัตัง้บริษัทเมื่อวนัท่ี 15 กนัยายน 2560) 

ทัง้นี ้ในวนัท่ี 25 สงิหาคม 2560 SHV ได้โอนขายหุ้นบริษัท พิจิตรไตเทียม จํากดั จํานวน 22,400 หุ้น เป็นจํานวน

เงิน 2,500,000 บาท ซึง่เป็นรายการท่ียงัไมอ่ยูใ่นงบการเงินรวมเสมือนในงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 

เน่ืองจากเป็นรายการท่ีเกิดขึน้หลงัระยะเวลาสิน้งวดบญัชีวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 และเป็นรายการท่ีไมม่ีนยัสาํคญั

ตอ่งบการเงินรวมเสมือน 

5) ในการรวมธุรกิจระหวา่งบริษัทฯ และ AMA งบการเงินรวมเสมือน (PRINC Consolidated + AMC Consolidated) 

ได้จดัทําขึน้ตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั เน่ืองจาก AMA และ 

บริษัทฯ อยูภ่ายใต้การควบคมุสงูสดุโดยครอบครัววิทยากร ทัง้กอ่นและหลงัการรวมธุรกิจ โดยบริษัทฯ รับรู้สนิทรัพย์

และหนีส้นิของ AMA ด้วยมลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ซึง่สว่นตา่งระหวา่งต้นทนุของการรวมธุรกิจ

ภายใต้การควบคมุเดยีวกนักบัสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ในมลูคา่ตามบญัชีของ AMA แสดงเป็นรายการหนึง่ในสว่นของ

ผู้ ถือหุ้น และมกีารปรับปรุงตดัรายการบญัชีระหวา่ง AMA กบับริษัทยอ่ย เช่น เงินกู้ยืมระหวา่งกนั และรายการ

ระหวา่งบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ กบับริษัทยอ่ยของ AMA เช่น รายได้จากการให้บริการ เป็นต้น 

6) กําหนดสมมติฐานราคาซือ้ขายหุ้น AMA ในมลูคา่รวม 2,000 ล้านบาท และบนัทกึผลตา่งของมลูคา่ทางบญัชีของ 

AMA ในปี 2559 และ 30 มิถนุายน 2560 จํานวน 719.42 ล้านบาท และนําผลตา่งดงักลา่วบนัทกึบญัชีเป็นสว่นเกิน

ทนุจากการรวมกิจการภายใต้การควบคมุเดยีวกนั 

7) บนัทกึรายการเจ้าหนีเ้งินลงทนุใน AMA จํานวน 2,000 ล้านบาท 

 

  

วนัที่ทํารายการ เน่ืองจาก AMA ไมไ่ด้จดัทําการวดัมลูคา่รายการ (Purchase Price Allocation หรือ “PPA”) ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที่ 3 ณ วนัทีซื่อ้กิจการของบริษัทยอ่ย  อยา่งไรก็ตาม ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ อยูใ่นระหวา่งการจดัทํา PPA  ดงันัน้ ภายหลงัจากที่

บริษัทฯ ซือ้กิจการของ AMA และจดัทาํ PPA แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะต้องบนัทกึราคายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้นิของบริษัทยอ่ยของ AMA 

และบนัทกึคา่ความนิยมในการซือ้บริษัทยอ่ยของ AMA แทนรายการ “ประมาณการผลตา่งของต้นทนุที่สงูกวา่มลูคา่สินทรัพย์สทุธิที่ได้รับ” ที่

แสดงในงบการเงินรวมเสมือนของ AMA  ทัง้นี ้การบนัทกึรายการตา่งๆ ที่เกิดขึน้จริงในอนาคตอาจจะแตกตา่งไปจากที่แสดงไว้ใน 5 หน้าถดัไป

ได้ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัดลุพินิจของบริษัทฯ และผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ณ วนัทีบ่นัทกึรายการที่เกิดขึน้จริงเป็นสําคญั 
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สรุปงบการเงนิรวมเสมือนสาํหรับปี 2559 สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

ก่อนทาํรายการ 

หลังทาํรายการ งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิรวมสาํหรับปี 

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย 

AMA และ 

บริษัทย่อย1/ 

บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย2/ 

สินทรัพย์ 

   สินทรัพย์หมนุเวียน 

   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 118.32 158.75 277.07 

เงินลงทนุระยะสัน้ 107.07 3.65 110.72 

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีข้อจํากดัในการเบิกใช้ที่หมนุเวียน 5.93 - 5.93 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 125.93 150.63* 273.41 

สินค้าคงเหลือ 0.53 46.96 47.49 

งานระหวา่งทําตามสญัญาบริการ 3.28 - 3.28 

เงินมดัจําสําหรับที่ดิน - 22.00 22.00 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 77.51 7.68 85.19 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 438.56 389.68 825.09 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

   เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - 0.56 0.56 

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีข้อจํากดัในการเบิกใช้ 8.83 0.57 9.40 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุธิ 5,210.72 - 5,210.72 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 3,890.80 1,861.20 5,752.00 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 7.33 66.49 73.82 

สิทธิการเชา่ 10.39 - 10.39 

คา่ความนิยม 4.58 - 4.58 

ประมาณการผลตา่งของต้นทนุทีส่งูกวา่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิที่ได้รับ - 2,040.54 2,040.54 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 2.95 - 2.95 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 4.12 1.14 5.26 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,139.72 3,970.51 13,110.22 

รวมสินทรัพย์ 9,578.28 4,360.18 13,935.31 

หนีสิ้น 

   หนีส้ินหมนุเวียน 

   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 79.74 248.76 327.43 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าที่หมนุเวียน 15.55 - 15.55 

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 161.42 61.46 222.88 

สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี - 10.78 10.78 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั - 34.06 34.06 

เจ้าหนีเ้งินลงทนุ - - 2,000.00 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 1.06 18.29 19.35 

เงินมดัจํารับจากลกูค้าที่หมนุเวียน 22.92 38.96 61.89 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 40.50 5.76 46.25 
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

 

ก่อนทาํรายการ 

หลังทาํรายการ งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิรวมสาํหรับปี 

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย 

AMA และ 

บริษัทย่อย1/ 

บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย2/ 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 321.19 418.07 2,738.18 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 

   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 806.60 743.82 1,550.42 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน - 15.06 15.06 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 15.95 - 15.95 

เงินมดัจํารับจากลกูค้า 20.75 - 20.75 

ตัว๋สญัญาใช้เงินระยะยาวจากบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกนั 512.54 - 512.54 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 0.01 - 0.01 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13.11 51.42 64.53 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 57.47 - 57.47 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,426.42 810.29 2,236.71 

รวมหนีสิ้น 1,747.60 1,228.36 4,974.90 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

   ทนุเรือนหุ้น 

   ทนุจดทะเบียน 

   หุ้นสามญั จํานวน 3,240,638,433 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 3,240.64 - 3,240.64 

หุ้นบริุมสิทธิ จํานวน 1,372,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท - 13.72 13.72 

หุ้นสามญั จํานวน 267,003,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท - 2,670.03 2,670.03 

ทนุที่ออกและชําระแล้ว 

   หุ้นสามญั จํานวน 3,240,087,520 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 3,240.09 - 3,240.09 

หุ้นบริุมสิทธิ จํานวน 1,372,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท - 13.72 - 

หุ้นสามญั จํานวน 267,003,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท - 2,670.03 - 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 4,476.77 42.01 4,476.77 

กําไรสะสม 

   จดัสรรแล้ว - ทนุสํารองตามกฎหมาย 39.38 - 39.38 

ยงัไมจ่ดัสรร 74.44 62.14 140.84 

สว่นเกินจากการรวมกิจการภายใต้การควบคมุเดียวกนั - - 719.42 

สว่นได้เสยีที่ไมมี่อํานาจควบคมุ  - 288.51 288.51 

กําไรสะสม - สว่นได้เสียทีไมมี่อํานาจควบคมุ - 55.41 55.41 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,830.68 3,131.82 8,960.41 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,578.28 4,360.18 13,935.31 

หมายเหต:ุ * ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น – สทุธิ ของ AMA และบริษัทยอ่ย เป็นลกูหนีข้องบริษัทยอ่ยที่ประกอบธรุกิจโรงพยาบาล ซึง่เกิดจาก

การให้บริการแกล่กูค้า (คนไข้) ของบริษัทประกนัสขุภาพ และการตรวจสขุภาพประจําปีของพนกังานของลกูค้าบริษัทเอกชน และอยูร่ะหวา่งรอ

การชําระเงินจากบริษัทประกนัสขุภาพ และบริษัทเอกชน 
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

 

ก่อนทาํรายการ 

หลังทาํรายการ งบกาํไรขาดทุน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิรวมสาํหรับปี 

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย 

AMA และ 

บริษัทย่อย1/ 

บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย2/ 

รายได้จากการให้บริการ 354.85 1,741.45 2,082.56 

ต้นทนุการให้บริการ (222.26) (1,163.06) (1,373.67) 

กาํไรขัน้ต้น 132.59 578.38 708.89 

รายได้อ่ืน 8.41 36.39 44.80 

คา่ใช้จา่ยในการขายและให้บริการ (14.14) (15.91) (30.05) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (172.45) (421.93) (594.39) 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน - (3.55) (3.55) 

ต้นทนุทางการเงิน (6.45) (23.07) (29.52) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (52.04) 150.31 96.18 

รายได้ (คา่ใช้จา่ย) ภาษีเงินได้ 0.74 (33.35) (32.61) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (51.30) 116.96 63.57 

 

สรุปงบการเงนิรวมเสมือนสาํหรับงวด 6 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

 

ก่อนทาํรายการ 

หลังทาํรายการ งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิรวมงวด 6 เดือน 

สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

 บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย 

AMA และ 

บริษัทย่อย1/ 

บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย2/ 

สินทรัพย์ 

   สินทรัพย์หมนุเวียน 

   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 414.85 468.19 883.04 

เงินลงทนุระยะสัน้ 1,436.65 5.13 1,441.78 

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีข้อจํากดัในการเบิกใช้ที่หมนุเวียน 6.31 - 6.31 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 134.58 145.64 277.17 

สินค้าคงเหลือ 0.31 52.01 52.33 

งานระหวา่งทําตามสญัญาบริการ 1.29 - 1.29 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 90.42 10.13 100.55 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,084.41 681.11 2,762.47 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

   เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - 0.56 0.56 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 3,937.46 2,131.66 6,069.11 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 6.09 68.04 74.13 

สิทธิการเชา่ 15.14 - 15.14 

คา่ความนิยม 4.58 - 4.58 

ประมาณการผลตา่งของต้นทนุทีส่งูกวา่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิที่ได้รับ - 2,040.54 2,040.54 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 3.13 - 3.13 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 4.32 0.00 4.32 
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

 

ก่อนทาํรายการ 

หลังทาํรายการ งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิรวมงวด 6 เดือน 

สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

 บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย 

AMA และ 

บริษัทย่อย1/ 

บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย2/ 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,764.40 4,241.38 11,005.78 

รวมสินทรัพย์ 8,848.81 4,922.49 13,768.25 

หนีสิ้น 

   หนีส้ินหมนุเวียน 

   เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน - 34.25 34.25 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 109.44 210.23 319.27 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าที่หมนุเวียน 17.20 - 17.20 

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 36.15 56.81 92.96 

สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี - 8.41 8.41 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั - 479.25 479.25 

เจ้าหนีเ้งินลงทนุ - - 2,000.00 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 110.04 7.09 117.13 

เงินมดัจํารับจากลกูค้าที่หมนุเวียน 47.84 38.96 86.80 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 55.34 2.78 58.11 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 376.01 837.77 3,213.38 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 

   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 237.61 890.79 1,128.40 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน - 15.84 15.84 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 12.79 - 12.79 

เงินมดัจํารับจากลกูค้า 20.25 - 20.25 

ตัว๋สญัญาใช้เงินระยะยาวจากบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกนั 516.97 - 516.97 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 0.16 - 0.16 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15.80 55.01 70.81 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 42.72 - 42.72 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 846.29 961.64 1,807.93 

รวมหนีสิ้น 1,222.29 1,799.41 5,021.31 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

   ทนุเรือนหุ้น 

   ทนุจดทะเบียน 

   หุ้นสามญั จํานวน 3,240,638,433 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 3,240.64 - 3,240.64 

หุ้นบริุมสิทธิ จํานวน 1,372,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท - 13.72 13.72 

หุ้นสามญั จํานวน 267,003,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท - 2,670.03 2,670.03 

ทนุที่ออกและชําระแล้ว 

   หุ้นสามญั จํานวน 3,240,087,520 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 3,240.09 - 3,240.09 

หุ้นบริุมสิทธิ จํานวน 1,372,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท - 13.72 - 

หุ้นสามญั จํานวน 267,003,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท - 2,670.03 - 
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

 

ก่อนทาํรายการ 

หลังทาํรายการ งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิรวมงวด 6 เดือน 

สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

 บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย 

AMA และ 

บริษัทย่อย1/ 

บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย2/ 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 4,476.77 42.01 4,476.77 

กําไรสะสม 

   จดัสรรแล้ว - ทนุสํารองตามกฎหมาย 39.38 - 39.38 

ยงัไมจ่ดัสรร (129.72) 43.40 (82.63) 

สว่นเกินจากการรวมกิจการภายใต้การควบคมุเดียวกนั - - 719.42 

การเปลี่ยนแปลงสว่นได้เสียของบริษัทใหญ่ในบริษัทยอ่ย - 9.92 9.92 

สว่นได้เสยีที่ไมมี่อํานาจควบคมุ  - 297.45 297.45 

กําไรสะสม - สว่นได้เสียทีไมมี่อํานาจควบคมุ - 46.54 46.54 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,626.51 3,123.07 8,746.94 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,848.81 4,922.49 13,768.25 

 
 ก่อนทาํรายการ 

หลังทาํรายการ งบกาํไรขาดทุน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิรวมงวด 6 เดือน 

สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

 บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย 

AMA และ 

บริษัทย่อย1/ 

บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย2/ 

รายได้จากการให้บริการ 242.51 795.95 1,031.60 

ต้นทนุการให้บริการ (191.80) (578.35) (765.94) 

กาํไรขัน้ต้น 50.71 217.60 265.66 

รายได้อ่ืน 113.01 28.32 141.33 

คา่ใช้จา่ยในการขายและให้บริการ (9.97) (9.34) (19.31) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (202.49) (218.84) (421.32) 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน - (1.87) (1.87) 

ต้นทนุทางการเงิน (16.84) (9.31) (26.16) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (65.58) 6.57 (61.66) 

รายได้ (คา่ใช้จา่ย) ภาษีเงินได้ (138.58) (9.57) (148.16) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (204.16) (3.00) (209.82) 

หมายเหต:ุ 

1/ งบการเงินรวมเสมือนของ AMA ที่ยงัไมผ่่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สําหรับปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธันวาคม 

2559 และสําหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2560 ที่จดัทําโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ภายใต้การปรึกษากบัผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ  อยา่งไรก็ตาม การบนัทกึรายการตา่งๆ ที่เกิดขึน้จริงในอนาคตอาจจะแตกตา่งไปจากทีแ่สดงไว้ข้างต้นได้ ทัง้นี ้ ขึน้อยูก่บัดลุพินิจ

ของบริษัทฯ และผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ณ วนัที่บนัทกึรายการที่เกิดขึน้จริงเป็นสําคญั 

2/ งบการเงินรวมเสมือนหลงัจากบริษัทฯ ซือ้หุ้น AMA ที่ยงัไมผ่่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตสาํหรับปี 2559 

สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2560 ที่ซึง่จดัทําโดยบริษัทฯ ภายใต้การปรึกษากบัผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ  อยา่งไรก็ตาม การบนัทกึรายการตา่งๆ ที่เกิดขึน้จริงในอนาคตอาจจะแตกตา่งไปจากที่แสดงไว้ข้างต้นได้ ทัง้นี ้ ขึน้อยูก่บั

ดลุพินิจของบริษัทฯ และผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ณ วนัที่บนัทกึรายการที่เกิดขึน้จริงเป็นสําคญั  
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ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของบริษัทฯ 

จากข้อมลูทางการเงินเสมือนรวมกิจการสาํหรับปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และงวด 6 เดือนของปี 

2560 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 การเข้าซือ้หุ้นของ AMA จะทําให้บริษัทฯ มีรายได้รวม คา่ใช้จ่ายรวม กําไร (ขาดทนุ) 

สทุธิเพ่ิมขึน้ และโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ จะเปลีย่นแปลงไปจากเดิมท่ีมีรายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นรายได้

หลกั จะเปลีย่นเป็นรายได้จากการให้บริการของกลุม่บริษัท AMA ซึง่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล โดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

หรือบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนการเปลีย่นแปลงการจดักลุม่อตุสาหกรรมและหมวดธุรกิจของหุ้นบริษัทฯ ตอ่ไปใน

อนาคต 

ฐานะการเงินรวมภายหลงัการซือ้หุ้น AMA สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 30 

มิถนุายน 2560 จะเพ่ิมขึน้เป็น 13,935.31 ล้านบาท และ 13,768.25 ล้านบาท หรือสนิทรัพย์รวมเพ่ิมขึน้จํานวน 4,357.03 

ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และเพ่ิมขึน้จํานวน 4,919.44 ล้านบาท  ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 สนิทรัพย์รวมท่ี

เพ่ิมขึน้มีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของสนิทรัพย์ รายการประมาณการผลตา่งของต้นทนุท่ีสงูกวา่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิท่ี

ได้รับ จํานวน 2,040.54 ล้านบาท4

5 ซึง่เกิดจาก AMA ได้มีการซือ้หุ้นบริษัทยอ่ย (PSV, PNP) และ PSV ซือ้ SHV ในราคาสงู

กวา่มลูคา่ตามบญัชีของแตล่ะบริษัท ณ วนัท่ีทํารายการ และการเพ่ิมขึน้ของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ จํานวน 

1,861.20 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และจํานวน 2,131.66 ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ซึง่สว่นใหญ่

เป็นสนิทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล 

บริษัทฯ จะมหีนีส้นิรวมเพ่ิมขึน้จํานวน 3,227.29 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 3,799.02 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 โดยหนีส้นิรวมท่ีเพ่ิมขึน้สาเหตหุลกัมาจากการบนัทกึเจ้าหนีเ้งินลงทนุท่ีเกิดขึน้จากการเข้าทํา

รายการในครัง้นีจํ้านวน 2,000 ล้านบาท (บนัทกึเป็นบริษัทฯ ค้างชําระคา่หุ้น AMA) และการเพ่ิมขึน้ของเงินกู้ยืมจาก

สถาบนัการเงินจํานวน 805.28 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และจํานวน 981.85 ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2560 และมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้จํานวน 34.06 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ

จํานวน 479.25 ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 โดยเป็นเงินกู้ยืมระหวา่ง AMA และ RBD ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยง

กนั 

บริษัทฯ จะมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้จํานวน 1,129.74 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และจํานวน 

1,120.42 ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 สว่นของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้มีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของสว่นเกินจาก

การรวมกิจการภายใต้การควบคมุเดียวกนัจํานวน 719.42 ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ซึง่เป็นผลตา่งระหวา่ง

ราคาซือ้ AMA กบัมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิในราคาตามบญัชี และการเพ่ิมขึน้ของสว่นได้เสยีท่ีไมม่อํีานาจควบคมุ (“NCI”) 

จํานวน 343.92 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และจํานวน 343.99 ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 โดยเป็น 

NCI ท่ี AMA ไมไ่ด้ถือหุ้นใน PSV ร้อยละ 40 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เพ่ิมขึน้จาก 0.22 เทา่ เป็น 0.56 เทา่หลงัการซือ้

หุ้น AMA และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เทา่กบั 0.16 เทา่ เป็น 0.57 เทา่หลงัการซือ้หุ้น AMA 

  

5 โปรดดเูชิงอรรถ 4 
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3. เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทาํรายการ 

3.1 ข้อดีและประโยชน์ของการเข้าทาํรายการ 

(1) สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคตให้แก่บริษัทฯ ในการเข้าสูธุ่รกิจโรงพยาบาลเอกชน ซึง่เป็น

อตุสาหกรรมท่ีมีอตัราการเติบโตท่ีดี 

การเข้าซือ้หุ้น AMA จะช่วยสนบัสนนุให้บริษัทฯ ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปยงัธุรกิจโรงพยาบาล ซึง่เป็น

ธุรกิจท่ีมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดี จากกระแสความนิยมการดแูลสขุภาพท่ีเพ่ิมมากขึน้ จํานวนประชากรผู้สงูอายท่ีุเพ่ิมสงูขึน้ 

ทําให้มคีวามต้องการบริการทางการแพทย์เพ่ิมขึน้ การสนบัสนนุของภาครัฐท่ีต้องการจะเป็นศนูย์กลางทางการแพทย์ 

(Medical Hub) และการเพ่ิมขึน้ของกลุม่คนไข้ชาวตา่งชาตมิาทอ่งเท่ียวพกัผอ่นเชิงสขุภาพ (Medical Tourism) ใน

ประเทศไทย สง่ผลให้ผู้ ป่วยชาวตา่งชาติเดินทางเข้ามารับการรักษาในประเทศไทย และเข้ามาทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพ 

(Wellness Tourism) เพ่ิมขึน้ทกุปี โดยธุรกิจโรงพยาบาลจะเป็นแหลง่รายได้ใหมท่ี่เสริมสร้างการเติบโตให้กบัธุรกิจของ

บริษัทฯ ได้ในอนาคต 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตวัตอ่เน่ือง จากกระแสความนิยมการดแูลสขุภาพ

เพ่ิมขึน้ ทําให้เกิดความต้องการใช้บริการทางการแพทย์เพ่ิมสงูขึน้ การขยายตวัของชมุชนเมือง การดงึดดูผู้ ป่วยตา่งชาติท่ี

เพ่ิมจํานวนขึน้อยา่งตอ่เน่ือง จากมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ระดบัโลกท่ีโรงพยาบาลในประเทศไทยมจํีานวน

มากกวา่ประเทศเพ่ือนบ้านในภมูภิาค และคา่ใช้จ่ายรักษาพยาบาลท่ีตํ่าเมื่อเทียบกบัคูแ่ขง่ อีกทัง้ความก้าวหน้าของการ

รวมกลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ช่วยเพ่ิมโอกาสทางการตลาดของ

โรงพยาบาลไทย จากความต้องการใช้บริการของกลุม่ผู้ ป่วยท่ีมกํีาลงัซือ้สงูจากประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนการสนบัสนนุ

จากภาครัฐเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ความมช่ืีอเสยีงของโรงพยาบาลเอกชนของ

ประเทศไทยซึง่เป็นท่ียอมรับในเร่ืองคณุภาพการรักษา การบริการและคา่รักษาพยาบาลท่ีถกูกวา่ประเทศอ่ืนๆ และยงัได้รับ

การรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ถึง 50 แหง่ ซึง่มากกวา่ทกุประเทศในแถบภมูิภาคนี ้ การ

เพ่ิมขึน้ของกลุม่คนชนชัน้กลางท่ีมีอํานาจซือ้สงูเป็นอีกปัจจยัสนบัสนนุความต้องการรักษาพยาบาลเพ่ิมขึน้ตอ่เน่ือง และ

ปัจจยัสนบัสนนุด้านความสามารถในการรับผู้ ป่วยของสถานพยาบาลและโรงพยาบาลของรัฐท่ีจํากดั ความแออดัในการ

เข้าใช้บริการกรณีเป็นผู้ ป่วยนอก ซึง่ไมส่ะดวกและเสยีเวลารอควินาน ทําให้มีช่องวา่งทางการตลาดสาํหรับโรงพยาบาล

เอกชนจากการให้บริการท่ียงัไมพ่อเพียงในสถานพยาบาลของรัฐ 

นอกเหนือจากนี ้ โรงพยาบาลในกลุม่บริษัท AMA เป็นโรงพยาบาลท่ีไมรั่บประกนัสงัคม แตมุ่ง่เน้นลกูค้าท่ีชําระ

เงินเอง หรือลกูค้าท่ีอยูใ่นความคุ้มครองของบริษัทประกนัสขุภาพ ดงันัน้ การท่ีท่ีประชมุคณะรัฐมนตรีสญัจร ครัง้ท่ี 2/2560 

เมื่อวนัท่ี 19 กนัยายน 2560 ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีมตเิห็นชอบร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลรัษฎากร

วา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากรมาตรการภาษีเพ่ือสง่เสริมการประกนัสขุภาพ เพ่ือเป็นการยกเว้นเงินได้เทา่ท่ีผู้มีเงินได้จา่ยเป็น

เบีย้ประกนัภยัให้แก่บริษัทประกนัชีวิตหรือบริษัทประกนัวินาศภยัท่ีประกอบกิจการในราชอาณาจกัร สาํหรับการประกนั

สขุภาพของผู้มีเงินได้ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง วงเงินไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่ปี หกัลดหยอ่นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา เมื่อรวม

กบัเบีย้ประกนัชีวติได้ไมเ่กิน 100,000 บาทตอ่ราย ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป จะช่วยให้บริษัทประกนัชีวิตหรือ

บริษัทประกนัวินาศภยั และโรงพยาบาล ได้รับประโยชน์มากขึน้ 

(2) เป็นการกระจายความเสีย่งการลงทนุ และเพ่ิมแหลง่ท่ีมาของรายได้ให้มากขึน้ 

ปัจจบุนั บริษัทฯ มีท่ีมาของรายได้ประจํา (Recurring Income) จากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมาจากการให้

เช่าและให้บริการจากโครงการแมริออท เอ็คเซค็ควิทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีของอาคาร

สาํนกังาน BBC, โครงการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค๊อค การเข้าทํารายการซือ้หุ้น AMA 
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ในครัง้นี ้ จะทําให้บริษัทฯ มีรายได้และผลการดําเนินงานเพ่ิมขึน้ในทนัที เพ่ิมศกัยภาพในการทํากําไรให้แก่กลุม่ธุรกิจของ

บริษัทฯ ในอนาคต เพ่ิมแหลง่ท่ีมาของรายได้ ชว่ยกระจายความเสีย่งการลงทนุในกรณีธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ชะลอตวัลง 

บริษัทฯ ยงัจะมีรายได้จากการให้บริการจากธุรกิจโรงพยาบาลอีกทางหนึง่ ซึง่เป็นธุรกิจท่ีจําเป็นตอ่การดาํรงชีวติ ธุรกิจ

โรงพยาบาลไมค่อ่ยได้รับผลกระทบจากภาวะแวดล้อม ทัง้เศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกมากนกั เมื่อเทียบกบั

ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเน้นตอบสนองตอ่การบริโภค เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีตอบสนองความต้องการบริการด้านสขุภาพท่ีจําเป็น ทําให้

ความต้องการรักษาพยาบาลเพ่ิมขึน้ตอ่เน่ือง นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการกระจายความเสีย่งของ

ประเภทธุรกิจท่ีมีความหลากหลายเพ่ิมขึน้ ช่วยลดความเสีย่งจากการพึง่พิงรายได้หลกัท่ีมาจากธุรกิจพฒันาอสงัหา 

ริมทรัพย์เพียงอยา่งเดียว 

(3) สามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจโรงพยาบาลในทนัที และมีฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานรวมดขีึน้ 

ภายหลงัการเข้าทํารายการในครัง้นี ้ AMA จะมีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ บริษัทฯ จะรวมฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงานของ AMA ทําให้บริษัทฯ มีรายได้และผลการดําเนินงานเพ่ิมขึน้ในทนัที เพ่ิมศกัยภาพในการทํากําไร

ให้แก่กลุม่ธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ดงัท่ีได้กลา่วในสว่นท่ี 2 ข้อ 2 ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

อยา่งไรก็ตาม งบการเงินเสมือนรวมกิจการงวด 6 เดือน ปี 2560 AMA มีผลขาดทนุสทุธิจํานวน 3 ล้านบาท ปรับตวัลดลง

โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของรายได้จากกิจการโรงพยาบาลของโรงพยาบาลปากนํา้โพ และโรงพยาบาลสหเวช 

เน่ืองจากการปิดพืน้ท่ีหลายสว่น เพ่ือปรับปรุง (Renovation) เชน่ ห้องพกัคนไข้ ห้อง ICU เป็นต้น และคา่เสือ่มราคาท่ี

เพ่ิมขึน้จากการลงทนุในการปรับปรุง และเคร่ืองมือแพทย์ใหม่ๆ  

(4) ราคาซือ้ AMA ตํ่ากวา่มลูคา่หุ้นตามบญัชี และมลูคา่ยตุิธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้น AMA ในมลูคา่รวม 2,000 ล้านบาท ซึง่ราคาดงักลา่วตํ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชีของ AMA โดย

จากงบการเงินรวมเสมือนของ AMA ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560  AMA มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเทา่กบั 3,123.07 ล้านบาท 

และสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่เทา่กบั 2,779.08 ล้านบาท และตํ่ากวา่มลูคา่ยตุิธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระท่ี 2,182.99 – 2,459.10 ล้านบาท (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นท่ี 3 ของรายงานฉบบันี)้ 

(5) การซือ้หุ้น AMA มีเง่ือนไขชําระเงินท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ ชว่ยลดภาระในการจดัหาเงินเพ่ือชําระคา่หุ้น

ทัง้หมดในวนัท่ีซือ้ขายหุ้น 

การซือ้หุ้น AMA ในมลูคา่รวม 2,000 ล้านบาท มีเง่ือนไขการชําระราคาซือ้ขายแบง่เป็นสองคราว โดยชําระ ณ 

วนัท่ีซือ้ขายหุ้นจํานวน 1,000 ล้านบาท และภายใน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีทําสญัญาซือ้ขายหุ้นจํานวน 1,000 ล้านบาท 

ช่วยให้บริษัทฯ ลดภาระในการจดัหาเงินทนุทัง้จํานวนเพ่ือมาชําระราคาคา่ซือ้ขายหุ้น AMA ณ วนัท่ีซือ้ขายหุ้น  

- ในช่วง 6 เดือนแรกนบัจากวนัท่ีทําสญัญาซือ้ขายหุ้น จะไมม่ดีอกเบีย้ท่ีจะต้องชําระแก่ผู้ขาย ซึง่ทําให้บริษัทฯ สามารถ

ลดภาระต้นทนุทางการเงินอนัอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ 

- แตใ่นกรณีท่ีบริษัทฯ ชําระราคาซือ้ขายหุ้นในสว่นท่ีเหลอืให้แก่ น.ส. สาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ หรือนายศิริชยัภายหลงั

วนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาครบ 6 เดอืนนบัแตว่นัท่ีทําสญัญาซือ้ขายหุ้น บริษัทฯ จะต้องชําระดอกเบีย้เป็นรายเดือนให้แก ่

น.ส. สาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และ/หรือ นายศิริชยั สาํหรับราคาซือ้ขายในสว่นท่ีผู้ซือ้ (บริษัทฯ) ยงัไมไ่ด้ชําระในอตัรา

เทา่กบั อตัราดอกเบีย้เงินกู้ของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ประเภท MLR ลบ 2 เปอร์เซ็นต์ (MLR–2%) ณ วนัท่ี

ถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาครบ 6 เดือนนบัแตว่นัท่ีทําสญัญาซือ้ขายหุ้น (วนัเร่ิมต้นดอกเบีย้) โดยเร่ิมคาํนวณตัง้แตว่นั

เร่ิมต้นดอกเบีย้ จนถงึวนัท่ีบริษัทฯ ชําระราคาซือ้ขายครบถ้วน (โดยไมม่ีการคิดดอกเบีย้ทบต้น) หรือคิดเป็นคา่ใช้จา่ย

ดอกเบีย้สงูสดุไมเ่กิน 21.25 ล้านบาท 
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(6) โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 และ PPC มีท่ีดินบริเวณใกล้เคียงพร้อมสร้างอาคารใหมใ่นอนาคต 

โรงพยาบาลท่ีอยูใ่จกลางเมืองจะได้เปรียบเพราะอยูใ่นแหลง่ชมุชน แตก่ารจดัหาท่ีดินเพ่ิมเติมในบริเวณตดิกบั

ทําเลเดมิ (เพ่ือใช้ก่อสร้างอาคารใหมเ่พ่ือขยายธุรกิจ) อาจจะทําได้ยาก หรือมีราคาแพง การซือ้ท่ีดินเพ่ิมเติมในบริเวณท่ี

ไกลออกไปจากทําเลเดมิจะทําให้มีความยากลาํบากในการดาํเนินธุรกิจทัง้ในการด้านการดาํเนินงาน และความสะดวก

ของลกูค้า  ทัง้นี ้ โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 ได้ลงทนุซือ้ท่ีดินเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตแล้วจํานวน 3 แปลง โดย

เป็นท่ีดินบริเวณติดกบัอาคารโรงพยาบาลในปัจจบุนั โดยปัจจบุนัโรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 ใช้เป็นสถานท่ีจอดรถ 2 แปลง 

อีก 1 แปลงเพ่ิงจะซือ้เข้ามาเมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 และ PPC ได้ลงทนุซือ้ท่ีดินเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของ PSV ใน

อนาคตแล้วจํานวน 6 แปลงเพ่ิงจะซือ้เข้ามาเมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 โดยเป็นท่ีดินบริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลพิษณุ

เวช จงัหวดัพิษณโุลก ดงันัน้ หากในอนาคตโรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 และ PPC ต้องการขยายธรุกิจโดยการสร้างอาคาร

ใหมเ่พ่ิมเตมิ จะไมจํ่าเป็นต้องจดัหาท่ีดินใหมเ่พ่ือก่อสร้างอาคารใหมแ่ละทําเป็นท่ีจอดรถสาํหรับลกูค้า (ท่ีจอดรถสาํหรับ

ลกูค้าโรงพยาบาลมคีวามสาํคญัมาก) โดยโรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 และ PPC จะสามารถพฒันาโครงการใหมไ่ด้ทนัทีเมื่อ

มีความพร้อม ช่วยลดระยะเวลาในการจดัหาและเจรจาซือ้ท่ีดิน ลดความเสีย่งจากการไมส่ามารถจดัหาท่ีดินในบริเวณติด

กบัทําเลเดิมได้ และลดความเสีย่งในด้านราคาท่ีดินท่ีมีแนวโน้มจะสงูขึน้หากจดัหาในอนาคต 

 

3.2 ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าทาํรายการ 

(1) มีหนีส้นิและคา่ใช้จา่ยดอกเบีย้เพ่ิมขึน้ 

ก่อนการเข้าทํารายการ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวมเทา่กบั 1,222.29 ล้าน

บาท มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 0.16 เทา่ และงบการเงินรวมเสมือนของ AMA ท่ีจดัทําโดยฝ่ายบริหาร

ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 AMA มีหนีส้นิรวม 1,799.41 ล้านบาท มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น

เทา่กบั 0.58 เทา่ โดยหนีส้นิสว่นใหญ่ของ AMA เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ซึง่มจํีานวน 981.85 ล้านบาท ซึง่เป็น

เงินกู้ของ PNP และ PSV ท่ีนํามาใช้ลงทนุและขยายธุรกิจโรงพยาบาล และเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

จํานวน 479.25 ล้านบาท ซึง่ AMA กู้ยืมเพ่ือนํามาใช้ในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุของ PNP  ดงันัน้ ภายหลงัการการเข้าทํารายการ 

บริษัทฯ จะมีหนีส้นิเพ่ิมขึน้จากการรวมหนีส้นิของกลุม่บริษัท AMA และมีคา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ท่ีเพ่ิมขึน้จากเงินกู้ยืมท่ีเพ่ิมขึน้

ดงักลา่ว และอาจมีหนีส้นิเพ่ิมขึน้อีกในอนาคตจากการลงทนุปรับปรุงโรงพยาบาล (Renovation) การก่อสร้างอาคารใหม่

ของโรงพยาบาลพิษณเุวช และโรงพยาบาลสหเวช และการลงทนุก่อสร้างโรงพยาบาลใหมใ่นอนาคต เช่น โรงพยาบาล

พิษณเุวชอตุรดิตถ์ เป็นต้น 

(2) ความเสีย่งของบริษัทฯ ในการจดัหาเงินทนุในอนาคต เพ่ือลงทนุขยายธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ 

 จากแผนการลงทนุระยะยาว 4 ปี (2560 - 2563) บริษัทฯ วางงบลงทนุประมาณ 5,688 ล้านบาทในธุรกิจ

โรงพยาบาล และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยสว่นหนึง่ของแผนการลงทนุดงักลา่วเป็นการเข้าทํารายการซือ้หุ้น AMA ในครัง้

นี ้จํานวน 2,000 ล้านบาท ดงัมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการลงทุน งบประมาณลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ล้านบาท) 

 รวม 2560 2561 2562 2563 หมายเหต ุ

ธุรกิจโรงพยาบาล       

1. ซือ้หุ้น AMA 2,000 1,000 1,000 - -  

2. โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ 1/ 344 - 241 103 - แผนการลงทนุเบือ้งต้น (ไมร่วมที่ดิน) 
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โครงการลงทุน งบประมาณลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ล้านบาท) 

 รวม 2560 2561 2562 2563 หมายเหต ุ

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์       

3. โครงการของ BCD2/ 1,300 - 483 683 134  

4. โครงการของ VR3/ 160 160 - - -  

รวม 3,804 1,160 1,723 787 134  

5. โครงการ S294/ 1,884 - 100 800 984 ยงัมีความไมแ่น่นอนในการลงทนุ 

รวมทัง้หมด 5,688 1,160 1,823 1,587 1,118  

หมายเหต:ุ ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ยงัไมมี่แผนพฒันาที่ดินเปลา่ในตา่งจงัหวดั 5 แปลง (จงัหวดัอา่งทอง สระบรีุ เชียงใหม ่อดุรธานี และระยอง) ซึง่

อยูภ่ายใต้กลุม่บริษัท VB 

1/ เงินลงทนุทัง้หมดของโครงการประมาณ 430 ล้านบาท (ไมร่วมที่ดินซึง่ PSV ซือ้ที่ดินที่อตุรดิตถ์มาแล้ว) หากสมมติฐานวา่โครงการใหม่

สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินสาํหรับโครงการ (Project Financing) ได้ร้อยละ 50 ของเงินลงทนุหรือประมาณ 215 ล้านบาท จะ

เหลือสว่นที่ผู้ ถือหุ้นจะต้องลงทนุอีกประมาณ 215 ล้านบาท แตเ่น่ืองจาก AMA ถือหุ้น PSV ร้อยละ 60 ทําให้บริษัทฯ รับผิดชอบในสว่น 

ผู้ ถือหุ้นเหลือประมาณ 129 ล้านบาท  ดงันัน้ หากบริษัทฯ กู้ยืมเงินเพ่ือลงทนุในสว่นของผู้ ถือหุ้นของ PSV ร้อยละ 60 จะทําให้หนีส้ินของ

บริษัทฯ เพ่ิมขึน้จํานวน 215 (Project Financing) + 129 (60% ของ Equity Financing) = 344 ล้านบาท 

2/ ภายใต้บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสทริค จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 

3/ โครงการปรับปรุงโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก เพ่ิมเติม ภายใต้บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จํากดั (อยูภ่ายใต้

กลุม่บริษัท VB) 

4/ โครงการบนที่ดิน บนถนนสขุมุวิท บริเวณซอยสขุมุวิท 29 ภายใต้บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท (อยูภ่ายใต้กลุม่

บริษัท VB) 

ณ ปัจจบุนั PNPH ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจใดๆ และยงัไมมี่แผนการดําเนินธรุกิจในอนาคตอนัใกล้ 

 

(ก) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระวเิคราะห์การจดัหาเงินทนุของบริษัทฯ แล้ว หากไมน่บัโครงการ S29 ท่ียงัไมม่ีความ

แนน่อนในการลงทนุ ณ ปัจจบุนั  บริษัทฯ จะต้องจดัหาเงินกู้ในสว่นเงินกู้ยืมของโครงการ (Project Financing) และในสว่น

เงินกู้ เพ่ือลงทนุในสว่นผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย รวมทัง้หมดจํานวนประมาณ 3,804 ล้านบาท ในระหวา่งปี 2560 – 2563 

 

(ข) นอกจากนี ้ PSV ยงัมีแผนลงทนุก่อสร้างอาคารใหม ่ และซือ้อปุกรณ์และเคร่ืองมอืแพทย์เพ่ิมเตมิ ประมาณ 450 

ล้านบาท ในปี 2561 ซึง่เป็นแผนขยายธุรกิจปกติของ PSV  ทัง้นี ้PSV มีความสามารถในการกู้ยมืเงินจากสถาบนัการเงิน

ด้วยตวัเอง เน่ืองจากยงัมอีตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบั 0.5 เทา่ และยงัมีทรัพย์สนิท่ีสามารถคํา้ประกนั

เงินกู้ยืมได้ 

 และ SHV ยงัมีแผนลงทนุก่อสร้างอาคารใหม ่และซือ้อปุกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์เพ่ิมเติม ประมาณ 88 ล้านบาท 

ในปี 2561 ซึง่เป็นแผนขยายธุรกิจปกติของ SHV  ทัง้นี ้SHV มีความสามารถในการกู้ยมืเงินจากสถาบนัการเงินด้วยตวัเอง 

เน่ืองจากยงัมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบั 0.5 เทา่ และยงัมีทรัพย์สนิท่ีสามารถคํา้ประกนัเงินกู้ยืมได้ 

 

ดงันัน้ จากท่ีกลา่วข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยยงัจะต้องจดัหาเงินลงทนุอีกจํานวนมากในอนาคต ทําให้

บริษัทฯ อาจมีความเสีย่งด้านการจดัหาเงินทนุในอนาคตเพ่ือพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ และลงทนุเพ่ิมเติมในธุรกิจ

โรงพยาบาล  อยา่งไรก็ตาม โครงการท่ีกลา่วถึงข้างต้นทกุโครงการอยูภ่ายใต้บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ท่ีถือครองทรัพย์สนิ

และสามารถกู้ยืมเงินโครงการ (Project Financing) ได้ด้วยตวัเองอยูแ่ล้ว บริษัทฯ จะมีภาระเหลอืแคก่ารจดัหาเงินทนุเพ่ือ
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ลงในสว่นของผู้ ถือหุ้น (Equity Financing) ของแตล่ะบริษัทยอ่ย ดงันัน้ หากพิจารณา (1) เงินสดและเงินลงทนุระยะสัน้

ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย จํานวน 1,851.50 ล้านบาท และเงินสดและเงินลงทนุระยะสัน้ของกลุม่บริษัท AMA จํานวน 

473.32 ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560; (2) กระแสเงินสดจากการดาํเนินธุรกิจในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ยในแตล่ะปี; และ (3) ข้อมลูทางการเงินเสมือนรวมกิจการ (PRINC + AMA) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 หนีส้นิ

รวมของบริษัทฯ มจํีานวน 5,021.31 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้นมจํีานวน 8,746.94 ล้านบาท บริษัทฯ (ตามงบการเงินรวม

เสมือน) มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 0.57 เทา่เทา่นัน้  ถ้าการลงทนุตามงบประมาณการลงทนุทัง้ในข้อ 

(ก) และ (ข) ข้างต้น มาจากเงินกู้ยืมโครงการ (Project Financing) ประมาณร้อยละ 50 ของแตล่ะโครงการ และบริษัทฯ 

จดัหาแหลง่เงินทนุเพ่ือลงสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย (Equity Financing) โดยการกู้ยืมจากสถาบนัการเงินทัง้หมด 

บริษัทฯ จะมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวมเป็นประมาณ 0.43 – 0.45 เทา่ ในปี 2561 – 2563 ซึง่

ยงัจดัวา่เป็นอตัราท่ีไมส่งูมากนกั 

อยา่งไรก็ด ีงบประมาณการลงทนุท่ีกลา่วมาเป็นการทยอยลงทนุ ไมไ่ด้ลงทนุในคราวเดียว ทําให้บริษัทฯ สามารถ

บริหารท่ีมาของแหลง่เงินทนุได้ ประกอบกบับางโครงการอาจจะสามารถเลือ่นระยะเวลาในการพฒันาออกไปได้ตามความ

เหมาะสมของเงินทนุของบริษัทฯ และสภาวะตลาดในขณะนัน้ๆ  นอกเหนือจากนี ้ บริษัทฯ อาจใช้ช่องทางระดมทนุใน

ตลาดทนุเพ่ิมเตมิ เช่น การเพ่ิมทนุ การออกใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั เป็นต้น ซึง่บริษัทฯ จะพิจารณาประโยชน์

และผลกระทบกบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเป็นสาํคญั 

(3) ความเสีย่งในการจดัหาแหลง่เงินทนุระยะยาวในการลงทนุในหุ้น AMA เพ่ือทดแทนเงินกู้ยืมจากสถาบนั

การเงินจํานวน 1,000 ล้านบาท ซึง่เป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้ 

แหลง่เงินทนุของบริษัทฯ ท่ีจะใช้เข้าทํารายการในครัง้นี ้ บางสว่นจะมาจากเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงิน โดยใน

เบือ้งต้นบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอเงินกู้ยืมระยะสัน้ (อายไุมเ่กิน 1 ปี) เพ่ือเข้าทํารายการซือ้หุ้น AMA แล้วจํานวน 1,000 ล้าน

บาท ดงันัน้ บริษัทฯ อาจมีความเสีย่งในการจดัหาแหลง่เงินทนุเพ่ือนํามาชําระคืนเงินกู้ ระยะสัน้ดงักลา่ว  อยา่งไรก็ตาม ณ 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ถือหุ้นเทา่กบั 0.16 เทา่ และข้อมลูทางการเงินเสมือนรวม

กิจการ (PRINC + AMA) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 หนีส้นิรวมของบริษัทฯ มีจํานวน 5,021.31 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือ

หุ้นมีจํานวน 8,746.94 ล้านบาท มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ถือหุ้นเทา่กบั 0.57 เทา่ ซึง่เป็นอตัราท่ีตํา่ โดยบริษัทฯ ยงั

สามารถจดัหาเงินกู้ เพ่ิมเตมิได้ โดยนําสนิทรัพย์ท่ีมีอยู ่เช่น โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก 

เป็นต้น เป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมได้ 

(4) การลงทนุปรับปรุงโรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 – 2 ในปี 2557 - 2560 จะต้องใช้เวลาสร้างผลการดําเนินงานให้

คุ้มคา่ตอ่การลงทนุ 

ในปี 2557 - 2559 โรงพยาบาลปากนํา้โพได้ลงทนุซือ้ท่ีดินเพ่ือรองรับการขยายโรงพยาบาล ลงทนุปรับปรุง

โรงพยาบาล ลงทนุในเคร่ืองมืออปุกรณ์ทางการแพทย์ รวมถงึลงทนุในโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 เพ่ือขยายเครือขา่ย

โรงพยาบาล ด้วยงบลงทนุท่ีผา่นมากวา่ 1,000 ล้านบาท ภาพรวมของตลาดการแพทย์ในจงัหวดันครสวรรค์อาจไมไ่ด้

เติบโตเร็วเทา่กบัจงัหวดัพิษณโุลก เน่ืองด้วยระยะทางท่ีใกล้กรุงเทพฯ เมื่อประชาชนต้องการรักษาพยาบาลท่ีมีความ

ซบัซ้อน อาจมีทางเลอืกในการเดนิทางเข้ารักษาท่ีโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ ดงันัน้ รายได้ของโรงพยาบาลปากนํา้โพ

อาจจะคอ่ยๆ เติบโต (อาจจะไมไ่ด้เติบโตอยา่งรวดเร็วมากนกั) ทัง้นี ้ ขึน้อยูก่บัความสาํเร็จในการทําการตลาด คณุภาพ

แพทย์และจํานวนแพทย์ท่ีเพียงพอ คณุภาพในการให้บริการ เพ่ือดงึดดูให้ลกูค้ามาใช้บริการแทนท่ีจะลงมาท่ีกรุงเทพฯ หรือ

ไปท่ีโรงพยาบาลอ่ืนๆ 
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นอกจากนี ้ จากการลงทนุซือ้ท่ีดินท่ีผา่นมาเพ่ือรองรับการขยายโรงพยาบาล โรงพยาบาลปากนํา้โพยงัมีท่ีดิน

เปลา่รอการพฒันาในอนาคตอีกจํานวนหนึง่ ซึง่ปัจจบุนัใช้เป็นท่ีจอดรถ และเพ่ิงได้โอนท่ีดินอีก 1 แปลงเพ่ิมเติมเมื่อวนัท่ี 8 

กนัยายน 2560 มลูคา่ประมาณ 72 ล้านบาท  ในขณะท่ีโรงพยาบาลยงัไมม่ีการสร้างอาคารใหมท่ี่ชดัเจน ณ ปัจจบุนั แต่

ด้วยธุรกิจโรงพยาบาลมคีวามจําเป็นต้องจดัหาท่ีดินบริเวณโดยรอบเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต มีความจําเป็นต้องมี

ท่ีดินรองรับไว้ ทําให้ PNP อาจยงัไมไ่ด้รับผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ (Return on Assets) หรืออตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทนุ (Return on Investment) ท่ีคุ้มคา่ในระยะเวลาอนัใกล้ ซึง่จะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึง่ 

อยา่งไรก็ตาม แม้ท่ีตัง้ของ PNP1 กบั PNP2 จะอยูห่า่งกนัประมาณ 3 กิโลเมตร แตก่ารดําเนินธรุกิจของ PNP1 

กบั PNP2 นัน้ ไมม่ีการแขง่ขนักนัในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล เน่ืองจากแบง่แยกการรักษาพยาบาลคนไข้ในกลุม่การ

รักษาท่ีตา่งกนั โดย PNP1 มีท่ีตัง้ตดิถนนพหลโยธิน จะเน้นเป็นศนูย์ฉกุเฉินหรืออบุตัิเหต ุ ในขณะท่ี PNP2 มีท่ีตัง้อยูใ่น

กลางเมืองนครสวรรค์ จะเน้นเป็นศนูย์แมแ่ละเดก็ 

(5) ธุรกิจโรงพยาบาลมกีารแขง่ขนัเพ่ิมขึน้ 

แม้วา่ธุรกิจโรงพยาบาลจะมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดี แตก็่มกีารแขง่ขนัท่ีรุนแรงทัง้การแขง่ขนักบัสถานพยาบาล

ของรัฐท่ีปรับตวัโดยเปิดให้บริการโรงพยาบาลมาตรฐานเดียวกบัโรงพยาบาลเอกชน หรือการแขง่ขนักบัผู้ประกอบการจาก

ตา่งประเทศจากนโยบายเปิดเสรีทางการแพทย์ ซึง่ผู้ประกอบการจากตา่งประเทศมีความได้เปรียบในเร่ืองของเทคโนโลยี 

ท่ีทนัสมยักวา่ หรือขนาดของกลุม่โรงพยาบาลเครือขา่ยมีขนาดใหญ่กวา่ และภาพลกัษณ์ความเป็นโรงพยาบาลระดบั

นานาชาต ิ

โรงพยาบาลเอกชนของไทยจะยงัคงเผชิญการแขง่ขนัท่ีรุนแรง ทัง้จากการขยายการลงทนุของธุรกิจโรงพยาบาล

ในประเทศไทยในชว่งท่ีผา่นมา ทําให้มจํีานวนโรงพยาบาลและจํานวนเตยีงผู้ ป่วยเพ่ิมขึน้ จึงมีแนวโน้มท่ีผู้ประกอบการ

โรงพยาบาลเอกชนต้องแขง่ขนัสงูขึน้ ทัง้ด้านราคา การมีแพ็คเกจและการออกโปรแกรมรักษาพยาบาลเฉพาะ รวมทัง้การ

แยง่ชิงบคุลากรทางการแพทย์ นอกจากนี ้ โรงพยาบาลเอกชนยงัต้องแขง่ขนักบักลุม่คลนิิกนอกเวลาของโรงพยาบาลรัฐ

และโรงพยาบาลในเครือ โรงเรียนแพทย์ (เช่น โรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์ในเครือศิริราช และศนูย์การแพทย์สมเด็จ

พระเทพรัตน์ของโรงพยาบาลรามาธิบด)ี ท่ีมีข้อได้เปรียบในการแขง่ขนั ทัง้ด้านช่ือเสยีง เทคโนโลยีทางการแพทย์ และ

แพทย์ผู้ เช่ียวชาญ จากสภาพการแขง่ขนัท่ีรุนแรงอาจจะมีปัจจยัสาํคญัตอ่ผลการดาํเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนได้ 

อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนัโครงสร้างคณะกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ มกีรรมการและผู้บริหารท่ีเป็น

แพทย์ (ได้แก่ น.พ. พงษ์ศกัดิ์ วทิยากร และ น.พ. สนุทร ศรีทา) ซึง่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญในการบริหาร

กิจการโรงพยาบาลอยูแ่ล้ว ทําให้ภายหลงัการเข้าทํารายการ การบริหารกิจการโรงพยาบาลของกลุม่บริษัท AMA จะ

ดําเนินธุรกิจได้อยา่งตอ่เน่ือง ไมม่ีความเสีย่งจากการบริหารกิจการโรงพยาบาลจากการท่ีไมม่ีผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ใน

ธุรกิจโรงพยาบาล 

(6) ความเสีย่งจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาล 

กลุม่บริษัท AMA โดย PSV ซึง่ถือหุ้น PUH มีแผนการขยายขอบเขตการให้บริการ โดยการก่อสร้างโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์5

6 จงัหวดัอตุรดติถ์ แบง่การลงทนุเป็น 2 สว่น ได้แก่ โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ เนือ้ท่ี

ประมาณ 11 ไร่ และการพฒันาอ่ืนๆ ให้เป็นยา่นธุรกิจ หรือยา่นเศรษฐกิจใหมข่องจงัหวดั เนือ้ท่ี 17 ไร่ งบลงทนุสว่นแรก

ประมาณ 500 ล้านบาท (รวมท่ีดิน) เป็นการก่อสร้างโรงพยาบาลแหง่ใหม ่ 4 ชัน้ ให้บริการในระดบัทตุิยภมูิ รองรับ

6 ที่มา: ข้อมลูจาก PSV และ https://www.prachachat.net/local-economy/news-24705 
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ผู้ รับบริการได้ 50 เตียง ตัง้อยูบ่ริเวณสีแ่ยกเข้าเมืองอตุรดติถ์ จงัหวดัอตุรดติถ์นัน้อยูไ่มไ่กลจากจงัหวดัพิษณโุลก และเป็น 

1 ใน 7 จงัหวดัภาคเหนือตอนลา่งท่ีมกีารสง่ตอ่ผู้ รับบริการมาท่ีโรงพยาบาลพิษณเุวช จงัหวดัพิษณโุลก ทําให้สามารถใช้

ทรัพยากรร่วมกนัได้ เช่น ในกรณีมีเคสหนกัๆ เกินศกัยภาพของโรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ ก็จะนําสง่ไปท่ีโรงพยาบาล

พิษณเุวช (พิษณโุลก) เพ่ือท่ีจะได้รับการรักษาขัน้สงูตอ่ไป ทําให้ผู้ ป่วยไมต้่องเดินทางไกล อีกทัง้จงัหวดัอตุรดติถ์ยงัมดีา่น

ชายแดนภดูู ่ อ.บ้านโคก ซึง่มเีขตติดกบั สปป.ลาว อาจจะช่วยเพ่ิมศกัยภาพของจงัหวดั และสามารถเจาะตลาดลกูค้าบาง

จงัหวดัของ สปป. ลาวได้ 

ดงันัน้ บริษัทฯ อาจมคีวามเสีย่งจากการก่อสร้างโรงพยาบาลแหง่ใหม ่ เช่น การก่อสร้างลา่ช้ากวา่แผนท่ีวางไว้ 

ต้นทนุการก่อสร้างสงูกวา่ท่ีประมาณการ หรือเกิดเหตกุารณ์อ่ืนใดท่ีสง่ผลให้การก่อสร้างหยดุชะงกัและอาจเกิดความ

เสยีหาย รวมถึงผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ อยา่งไรก็ตาม ก่อนการเร่ิมก่อสร้าง

โรงพยาบาลนัน้ บริษัทฯ จะศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการอีกครัง้ สาํหรับในสว่นการก่อสร้างนัน้ บริษัทฯ จะวา่จ้าง

ผู้ รับเหมาท่ีมีประสบการณ์ จ้างบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือควบคมุงานกอ่สร้างให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ รวมถึงจะมกีารกําหนด

เง่ือนไขในสญัญาวา่จ้างผู้ รับเหมาหลกั โดยกําหนดคา่ปรับการทํางานลา่ช้า ซึง่ทาง PUH จะสามารถเรียกเก็บจาก

ผู้ รับเหมาหลกัได้ในกรณีท่ีการก่อสร้างไมไ่ด้แล้วเสร็จตามสญัญาท่ีตกลงกนัไว้ 

(7) ความเสีย่งจากการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย์ 

บคุลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และผู้ เช่ียวชาญในสาขาตา่งๆ มีสว่นสาํคญัมากตอ่การประกอบ

ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจโรงพยาบาลจะต้องพึง่พาบคุลากรทางการแพทย์ในสาขาตา่งๆ ซึง่ปัจจบุนัผลติได้ในจํานวนจํากดั 

และแพทย์ท่ีมีช่ือเสยีงสว่นใหญ่ประจําอยูท่ี่โรงพยาบาลของรัฐ ทําให้ต้องใช้คา่จ้างท่ีสงูในการดงึตวัมาเป็นแพทย์ประจํา

หรือชัว่คราว มีโอกาสจะเกิดการแยง่ตวับคุลากรทางการแพทย์มากขึน้ นอกจากนี ้ จากการขยายตวัของธุรกิจโรงพยาบาล 

การเตรียมความพร้อมเข้าสูส่งัคมประชากรสงูอาย ุ (Aging Society) โรงพยาบาลตา่งๆ ต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ

การขยายตวัในอนาคต ทําให้เกิดความต้องการบคุลากรทางการแพทย์ท่ีมีคณุภาพ และประสบการณ์เข้าร่วมงานใน

องค์กร ซึง่บคุลากรดงักลา่วจะต้องใช้ระยะเวลานานในการพฒันาความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม อาจทําให้ได้รับ

ผลกระทบจากการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย์ในด้านตา่งๆ ได้ในอนาคต 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทในกลุม่ของ AMA มีสถานท่ีตัง้ของโรงพยาบาลใกล้กบัมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีมคีณะ

แพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดั

พิษณโุลก) โดย PSV มีความร่วมมือกบัวิทยาลยัพยาบาลหลายแหง่ในการผลติพยาบาล และพฒันาบคุลากรร่วมกนั ไม่

เพียงแตเ่ตรียมความพร้อมด้านบคุลากรทางการแพทย์เทา่นัน้ ทรัพยากรท่ีมีอยู ่PSV ก็มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองเช่นกนั 

(8) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีสาํหรับเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์ 

ความซบัซ้อนและความรุนแรงของโรคท่ีเพ่ิมมากขึน้ การรักษาจึงจําเป็นต้องใช้อปุกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์ ท่ี

ทนัสมยั กลุม่บริษัท AMA ให้ความสาํคญัตอ่คณุภาพในการตรวจวเิคราะห์รวมถึงการให้บริการในการรักษาแกค่นไข้ของ 

โรงพยาบาลสงูสดุ จงึมีการลงทนุซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือให้ทนัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง อยา่งไรก็ตาม 

เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจบุนัมีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว ซึง่อาจทําให้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์บาง

ชนิดมีการเปลีย่นเทคโนโลยีได้ง่าย รวมทัง้อาจมคีา่ใช้จ่ายในการบํารุงรักษาสงู  ดงันัน้ อาจสง่ผลกระทบตอ่ความคุ้มคา่

ของการลงทนุได้  อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัท AMA มีนโยบายในการพิจารณาและวเิคราะห์คณุสมบตัิ ประโยชน์จากการใช้

งาน และความคุ้มคา่ของเคร่ืองมือ และอปุกรณ์การแพทย์ในระยะยาวก่อนการลงทนุ เพ่ือความมีประสทิธิภาพในการ

บริหารต้นทนุในเหมาะสม และเกิดประโยชน์สงุสดุตอ่โรงพยาบาล 
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(9) ความเสีย่งจากการถกูฟอ้งร้องเรียกคา่เสยีหายจากการให้บริการทางการแพทย์ 

ธุรกิจโรงพยาบาลซึง่ให้บริการทางการแพทย์ มีความเสีย่งจากการถกูฟอ้งร้องจากผู้ ป่วยหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ของผู้ ป่วยไมพ่อใจในการรักษาของโรงพยาบาล หรือผลการรักษาของแพทย์หรือผู้ เช่ียวชาญไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั

ของกลุม่บคุคลดงักลา่ว 

ทัง้นี ้กลุม่บริษัท  AMA ได้พฒันาคณุภาพการให้บริการให้มีมาตรฐาน มกีารนําเทคโนโลยีสมยัใหมเ่ข้ามาช่วยใน

การรักษา มีการประกนัความรับผิดวิชาชีพแพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) จากการถกูเรียกร้อง

คา่เสยีหายของผู้ ป่วยท่ีผลการรักษาไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั โดยประกนัคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายในการ

ให้บริการทางแพทย์ท่ีผิดพลาดโดยไมไ่ด้เจตนา และยงัคุ้มครองรวมถงึคา่ใช้จ่ายในการตอ่สู้คดีด้วย และจากประสบการณ์

ของแพทย์ประจําโรงพยาบาลท่ีมมีาอยา่งยาวนาน มกีารประเมินคณุภาพการให้บริการ ประเมินผลการรักษาและความพงึ

พอใจในการเข้ามารับบริการ ประกอบกบัความคุ้นเคยในการให้บริการประชาชนในพืน้ท่ี บริษัทฯ เช่ือวา่จะสามารถสร้าง

ความพงึพอใจให้แก่ผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการได้ 

 

4. เปรียบเทียบประโยชน์และข้อด้อยระหว่างการทาํรายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กับการทาํรายการกับ

บุคคลภายนอก 

ท่ีผา่นมาบริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะขยายการลงทนุไปยงัธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทฯ จึงมีการเจรจากบัผู้ประกอบการ

โรงพยาบาลหลายรายทัง้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และนอกตลาดหลกัทรัพย์ฯ แตปั่จจบุนัยงัไมไ่ด้ข้อสรุป ซึง่รวมถงึ AMA ท่ี

บริษัทฯ สามารถเจรจาและสรุปการซือ้ขายได้ก่อนในราคาท่ีทําให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ในอนาคต และมีอตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีดี ตลอดจนมีเง่ือนไขการชําระราคาท่ีดีกวา่การซือ้ขายกบับคุคลภายนอก 

ข้อดแีละประโยชน์ของการทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

1) ราคาซือ้หุ้น AMA ในมลูคา่ 2,000 ล้านบาท มคีวามสมเหตสุมผล เน่ืองจากมีราคาตํ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชีของ 

AMA และตํ่ากวา่มลูคา่ยตุิธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ี 2,182.99 – 2,459.10 ล้านบาท 

บริษัทฯ จ่ายซือ้ในราคาท่ีถกูกวา่เมื่อเทียบกบัการซือ้โรงพยาบาลอ่ืนกบับคุคลภายนอก ซึง่การเจรจาซือ้ขายกบั

บคุคลภายนอกเป็นได้ยากท่ีจะซือ้ขายในราคาตํา่กวา่มลูคา่ตามบญัชี  รวมทัง้บริษัทฯ ได้รับเง่ือนไขชําระราคาท่ี

ดี ไมต้่องชําระราคาคา่ซือ้ขายในคราวเดียว ช่วยให้บริษัทฯ ลดภาระในการจดัหาเงินทนุทัง้จํานวนเพ่ือมาชําระ

ราคาคา่ซือ้ขายหุ้น AMA ณ วนัท่ีซือ้ขายหุ้น ซึง่ทําให้สามารถลดภาระต้นทนุทางการเงินอนัอาจสง่ผลกระทบตอ่

ผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ 

2) AMA ก็มีการเจรจาซือ้หุ้น PNP1, PNP2, PSV, SHV มาตัง้แตปี่ 2559 ทําให้ท่ีผา่นมา AMA ได้เข้าไปปรับระบบ

การทํางานและบริหารงาน ปรับปรุงสภาพอาคารและห้อง (Renovation) ซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์ท่ีทนัสมยั

เพ่ิมเติม เพ่ิมจํานวนบคุลากรทางการแพทย์และฝ่ายต้อนรับและบริการลกูค้าให้เหมาะสม และปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) แล้ว ทําให้บริษัทฯ ไมต้่องเสยีเวลาไปดําเนินการเอง (โรงพยาบาลในตา่งจงัหวดัสว่น

ใหญ่เปิดมานานแล้ว ถึงแม้จะมข้ีอดีคือ สร้างเสร็จแล้ว มีใบอนญุาตแล้ว อยูใ่นทําเลท่ีดีใจกลางเมือง มีฐาน

ลกูค้า แพทย์ พยาบาล และบคุลากรบางสว่นแล้ว แตก็่มีข้อเสยีคอื อาคารเก่า อปุกรณ์เก่า ระบบการทํางาน และ

ระบบ IT เก่า) 

3) AMA ได้เข้าไปปรับระบบบญัชีใน PNP, PSV, และ SHV แล้ว โดยงบการเงินปี 2559 ของ AMA, PSV, PNP, 

และ PNPH ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. แล้ว และผู้สอบบญัชีดงักลา่ว

ได้เร่ิมสอบทานบญัชีรายไตรมาสสาํหรับปี 2560 แล้ว และจะตรวจสอบบญัชีสาํหรับปี 2560 ของทกุบริษัทใน
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กลุม่บริษัท AMA ทําให้บริษัทฯ ไมต้่องเสยีเวลาไปดําเนินการเอง ลดเวลาและภาระในการรวบรวมข้อมลูเอง 

ข้อมลูของกลุม่บริษัท AMA เป็นระบบ ระเบียบ ทําให้ภายหลงัการเข้าทํารายการ จะไมเ่กิดความลา่ช้าในการ

จดัทํางบการเงินรวมของบริษัทฯ 

ข้อเสยีของการทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

1) มีคา่ใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ในการจ้างท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นรายการท่ี 

เก่ียวโยงกนั 

2) มีคา่ตรวจสอบบญัชีเพ่ิมขึน้มากกวา่การซือ้โรงพยาบาล (ซือ้สนิทรัพย์) หรือซือ้หุ้นบริษัทโรงพยาบาลโดยทัว่ไป 

เน่ืองจาก AMA มีบริษัทยอ่ย (บริษัทลกู) จํานวน 2 บริษัท ได้แก่ PSV และ PNP และมีบริษัทยอ่ยของบริษัทยอ่ย 

(บริษัทหลาน) อีก 4 บริษัท ได้แก่ SHV, PUH, PPC และ PNPH 

 

5. ประเด็นอื่นๆ 

มีโอกาสย้ายหมวดการซือ้ขายหลกัทรัพย์จากหมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เป็นหมวดธุรกิจการแพทย์ 

ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ มีรายได้สว่นใหญ่มาจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยมีรายได้จากการให้บริการจํานวน 

354.85 ล้านบาท และ 242.51 ล้านบาท ในปี 2559 และคร่ึงแรกของปี 2560 ตามลาํดบั ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ซือ้หุ้น

ของ AMA บริษัทฯ จะมีโครงสร้างรายได้ท่ีเปลีย่นแปลงไป เน่ืองจาก AMA มีรายได้จากการให้บริการ (ธุรกิจโรงพยาบาล) 

จํานวน 1,741.45 ล้านบาท และ 795.95 ล้านบาท ในปี 2559 และคร่ึงแรกของปี 2560 ตามลาํดบั ซึง่มากกวา่ธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนัของบริษัทฯ 

สดัสว่นรายได้ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ซือ้หุ้น AMA (งบการเงินรวม PRINC + AMA) จะมีสดัสว่นรายได้จากการ

ให้บริการ (ธุรกิจโรงพยาบาล) ร้อยละ 83.62 และร้อยละ 77.16 ของรายได้จากการให้บริการรวม ในปี 2559 และคร่ึงแรก

ของปี 2560 ตามลาํดบั (อ้างอิงจากงบการเงินเสมือนในสว่นท่ี 2 ข้อ 2 ของรายงานฉบบันี)้ 

ปัจจบุนัหุ้นของบริษัทฯ ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในกลุม่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ หากภายหลงับริษัทฯ ซือ้หุ้น AMA แล้ว รายได้ของบริษัทฯ สว่นใหญ่จะมาจากรายได้จากการให้บริการ

จากธุรกิจโรงพยาบาล ซึง่ตามเกณฑ์การจดักลุม่อตุสาหกรรมและหมวดธุรกิจของตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะพิจารณาจดับริษัท

จดทะเบียนตามประเภทธุรกิจท่ีสร้างรายได้ให้บริษัทเกินร้อยละ 50 เป็นสาํคญั ดงันัน้ (ก) ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะทบทวน

ความเหมาะสมของการจดักลุม่อตุสาหกรรมและหมวดธุรกิจของบริษัทฯ ประจําปี โดยใช้ข้อมลูจากแบบ 56-1 เป็นหลกั 

หรือ (ข) บริษัทฯ อาจพิจารณาร้องขอให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทบทวน หรือปรับเปลีย่นการจดักลุม่อตุสาหกรรมและหมวด

ธุรกิจของบริษัทฯ ได้  ทัง้นี ้การพิจารณาย้ายหมวดการซือ้ขายหลักทรัพย์ถอืเป็นสทิธิของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น

สาํคัญ 

 

หมายเหต:ุ 

- กลุม่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (PROP) มีอตัราสว่นกําไรสทุธิตอ่หุ้น (P/E) เฉลีย่

ย้อนหลงั 1 ปี (26 ก.ย. 2559 – 25 ก.ย. 2560) ประมาณ 17.60 เทา่ (ทีม่า: www.setsmart.com) 

- กลุม่ธุรกิจบริการ (SERVICE) หมวดธรุกิจการแพทย์ (HELTH) มีอตัราสว่นกําไรสทุธิตอ่หุ้น (P/E) เฉลี่ยย้อนหลงั 1 ปี (26 ก.ย. 2559 - 25 

ก.ย. 2560) ประมาณ 38.08 เทา่ (ทีม่า: www.setsmart.com) 
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6. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

จากการขยายการลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ใน กลุม่บริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จํากดั (“กลุม่บริษัท VB”) 

เมื่อปลายปี 2559 ทําให้บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ท่ีสร้างรายได้ประจํา (Recurring Income) เพ่ิมขึน้ โดยสนิทรัพย์ท่ีเข้าลงทนุ

ดงักลา่วสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ เพ่ิมขึน้ได้ในระดบัหนึง่ แตบ่ริษัทฯ ยงัคงมีผลขาดทนุสทุธิจากการดําเนินงานนบัตัง้แตปี่ 

2559 เป็นต้นมา ซึง่สาเหตสุว่นใหญ่เป็นผลจากคา่ใช้จ่ายในการบริหารและต้นทนุทางการเงินท่ีเพ่ิมขึน้ ประกอบกบับริษัทฯ 

ยงัไมเ่ร่ิมพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายบนอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุท่ีบริษัทฯ ถือครองอยู ่

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเห็นวา่การเข้าซือ้กิจการโดยการซือ้หุ้นของ AMA จะสามารถชว่ยเพ่ิมรายได้และผลการ

ดําเนินงานในทนัที เพ่ิมศกัยภาพในการทํากําไรให้แก่กลุม่ธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่ไปในอนาคต เพ่ิมแหลง่ท่ีมาของรายได้ 

ช่วยกระจายความเสีย่งด้านแหลง่ท่ีมาของรายได้ให้กบับริษัทฯ ลดการพึง่พิงรายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพียงอยา่ง

เดียว โดยบริษัทฯ จะขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจโรงพยาบาล ซึง่มีแนวโน้มการเติบโตท่ีดีจากกระแสความ

นิยมการดแูลสขุภาพท่ีเพ่ิมมากขึน้ สงัคมของประเทศไทยและทัว่โลกในอนาคตท่ีจะมีจํานวนประชากรผู้สงูอายเุพ่ิมสงูขึน้ 

ทําให้มคีวามต้องการดแูลรักษาพยาบาล มีความต้องการบริการด้านสขุภาพเพ่ิมขึน้ และปัจจยัการสนบัสนนุของภาครัฐท่ี

ได้กําหนดยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลางสขุภาพนานาชาติ (Medical Hub) 

การทํารายการในครัง้นีม้ีข้อดีและประโยชน์ ดงัตอ่ไปนี ้(1) สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคตให้แก่บริษัทฯ 

ในการเข้าสูธุ่รกิจโรงพยาบาลเอกขน ซึง่เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีอตัราการเติบโตท่ีด;ี (2) เป็นการกระจายความเสีย่งการลงทนุ 

และเพ่ิมแหลง่ท่ีมาของรายได้ให้มากขึน้; (3) สามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจโรงพยาบาลในทนัที และมีฐานะการเงินและผล

การดาํเนินงานดีขึน้; (4) ราคาซือ้ AMA ตํ่ากวา่มลูคา่หุ้นตามบญัชี และมลูคา่ยตุิธรรมท่ีประเมนิโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระ; (5) การซือ้หุ้น AMA มีเง่ือนไขชําระเงินท่ีดี ช่วยลดภาระในการจดัหาเงินเพ่ือชําระคา่หุ้นทัง้หมดในวนัท่ีซือ้ขายหุ้น; 

(6) โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 และ PPC มีท่ีดินบริเวณใกล้เคียงพร้อมขยายโรงพยาบาลในอนาคต; (7) AMA ได้เข้าไปปรับ

ระบบการทํางานและบริหารงาน ปรับปรุงสภาพอาคารและห้อง (Renovation) ซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์ท่ีทนัสมยัเพ่ิมเตมิ 

เพ่ิมจํานวนบคุลากรทางการแพทย์และฝ่ายต้อนรับและบริการลกูค้าให้เหมาะสม และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT) แล้ว ทําให้บริษัทฯ ไมต้่องเสยีเวลาไปดําเนินการเอง; และ (8) AMA ได้เข้าไปปรับระบบบญัชีใน PNP, PSV, และ SHV 

แล้ว โดยงบการเงินปี 2559 ของ AMA, PSV, PNP, และ PNPH ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. แล้ว และผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้เร่ิมสอบทานบญัชีรายไตรมาสสาํหรับปี 2560 แล้ว และจะตรวจสอบ

บญัชีสาํหรับปี 2560 ของทกุบริษัทในกลุม่บริษัท AMA ทําให้บริษัทฯ ไมต้่องเสยีเวลาไปดาํเนินการเอง 

อยา่งไรก็ตาม การทํารายการในครัง้นีม้ีข้อด้อยและความเสีย่ง ได้แก่ (1) มีหนีส้นิและคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้เพ่ิมขึน้; 

(2) ความเสีย่งของบริษัทฯ ในการจดัหาเงินทนุในอนาคต เพ่ือลงทนุขยายธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์; (3) 

ความเสีย่งในการจดัหาแหลง่เงินทนุระยะยาวในการลงทนุในหุ้น AMA เพ่ือทดแทนเงินกู้ยมืระยะสัน้; (4) การลงทนุ

ปรับปรุงโรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 – 2 ในปี 2557 - 2560 จะต้องใช้เวลาสร้างผลการดาํเนินงานให้คุ้มคา่ตอ่การลงทนุ; (5) 

ธุรกิจโรงพยาบาลมกีารแขง่ขนัเพ่ิมขึน้; (6) ความเสีย่งจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาล; (7) ความเสีย่งจากการขาดแคลน

บคุลากรทางการแพทย์; (8) ความเสีย่งจากการถกูฟอ้งร้องเรียกคา่เสยีหายจากการให้บริการทางการแพทย์; (9) มี

คา่ใช้จา่ยเพ่ิมขึน้ในการจ้างท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั; และ 

(10) มีคา่ตรวจสอบบญัชีเพ่ิมขึน้มากกวา่การซือ้โรงพยาบาล (ซือ้สนิทรัพย์) หรือซือ้หุ้นบริษัทโรงพยาบาลโดยทัว่ไป 

เน่ืองจาก AMA มีบริษัทในกลุม่ทัง้หมด 7 บริษัท 
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การทํารายการในครัง้นี ้ อาจทําให้หุ้นของบริษัทฯ มีโอกาสย้ายหมวดการซือ้ขายหลกัทรัพย์จากหมวดธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เป็นหมวดธุรกิจการแพทย์ จากโครงสร้างรายได้ในอนาคตท่ีจะเปลีย่นแปลงไปหลงัการทํารายการ 

จากเดิมท่ีรายได้หลกัมาจากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เป็นรายได้หลกัจากการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ทัง้นี ้ การ

พิจารณาย้ายหมวดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ถือเป็นสทิธิของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นสาํคญั 

เมื่อพิจารณาเหตผุลและความจําเป็นของการทํารายการ รวมถึงศกึษาและเปรียบเทียบข้อดี ประโยชน์ ข้อด้อย 

และความเสีย่งจากการทํารายการแล้ว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ี

เก่ียวโยงกนันี ้มีความสมเหตุสมผล ซึง่จะสง่ผลดีกบัภาพรวมของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

ทัง้นี ้การได้มาซึง่กิจการของ AMA จะมีทีมผู้บริหารสว่นใหญ่ในปัจจบุนัของโรงพยาบาลตา่งๆ ในเครือ AMA ซึง่

มีความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาล และพร้อมท่ีจะร่วมดาํเนินการกบับริษัทฯ 

ตอ่ไป ประกอบกบัโครงสร้างการบริหารงานในปัจจบุนัของบริษัทฯ มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีมีความรู้ ความ

เช่ียวชาญ และประสบการณ์ในธรุกิจโรงพยาบาลอยูแ่ล้ว (ได้แก่ น.พ. พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร และ น.พ. สนุทร ศรีทา) ซึง่ทําให้

บริษัทฯ มีความพร้อมในการบริหารจดัการธุรกิจโรงพยาบาลท่ีได้มาจากการเข้าซือ้กิจการ AMA 
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ส่วนที่ 3: ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ เกี่ยวกบัความเหมาะสมของมูลค่าและเงื่อนไขของรายการ

ได้มาซึ่งสนิทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถงึความเหมาะสมของราคาสนิทรัพย์ท่ีจะได้มา ซึง่ได้แก่หุ้นสามญัและหุ้น

บริุมสทิธิของบริษัท อลอินัซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากดั (“AMA”) จํานวน 268,374,998 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 

99.99 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยแล้ว จากผู้ ถือหุ้นเดมิของ AMA ในราคาหุ้นละประมาณ 7.4523 บาท คิดเป็น

มลูคา่รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 2,000.00 ล้านบาท ทัง้นี ้ AMA เป็น Holding Company ถือหุ้นทางตรงใน 2 บริษัท และถือหุ้น

ทางอ้อมใน 4 บริษัท (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษัท AMA”) ดงันี ้

ช่ือนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนชาํระแล้ว  

(บาท) 

สัดส่วนการถือหุ้นโดย 

AMA 

สัดส่วนการถือหุ้น

โดย AMA – สุทธิ 

1) บริษัท พิษณเุวช จํากดั (PSV) 125,000,000 125,000,000 ร้อยละ 60.00  ร้อยละ 60.00  

2) บริษัท สหแพทย์พิจิตร จํากดั (SHV) 100,000,000 100,000,000 ร้อยละ 99.99 โดยถือ

ผ่าน PSV 

ร้อยละ 60.00  

3) บริษัท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จํากดั 

(PUH) 

1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 99.99 โดยถือ

ผ่าน PSV 

ร้อยละ 60.00 

4) บริษัท พิษณเุวชพฒันา จํากดั (PPC) 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 99.99 โดยถือ

ผ่าน PSV 

ร้อยละ 60.00 

5) บริษัท โรงพยาบาลปากนํา้โพ จํากดั (PNP) 354,166,000 354,166,000 ร้อยละ 90.92 ร้อยละ 90.92 

6) บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล จํากดั (PNPH) 150,000,000 37,500,300 ร้อยละ 99.99 โดยถือ

ผ่าน PNP 

ร้อยละ 90.92 

 

โดยในการพิจารณาถงึความเหมาะสมของราคาสนิทรัพย์ท่ีจะได้มา ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้ข้อมลูท่ีได้รับ

จากบริษัทฯ และกลุม่บริษัท AMA รวมถงึการสมัภาษณ์ผู้บริหาร รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิจดัทําโดยผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สนิอิสระ และสญัญาท่ีสาํคญัทางธุรกิจตา่งๆ รวมทัง้ข้อมลูท่ีเผยแพร่ตอ่สาธารณะทัว่ไป เช่น แบบแสดง

รายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) งบการเงิน และข้อมลูจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ความเห็นของ CapAd ตัง้อยูบ่นสมมติฐานวา่ข้อมลูและเอกสารดงักลา่วเป็นข้อมลูท่ีสมบรูณ์ ครบถ้วน และ

ถกูต้อง รวมทัง้เป็นการพิจารณาจากสถานการณ์และข้อมลูท่ีสามารถรับรู้ได้ในปัจจบุนั ซึง่หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ อาจ

สง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่การดาํเนินธุรกิจ ประมาณการทางการเงินของกลุม่บริษัท AMA รวมถึงอาจกระทบตอ่

การตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาความเป็นธรรมของราคาสนิทรัพย์ท่ีจะได้มาในครัง้นีไ้ด้ 

CapAd ได้พิจารณามลูคา่หุ้นของ AMA ด้วยวิธีการตา่งๆ จํานวน 6 วิธี ได้แก ่

1) วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชี (Book Value Approach) 

2) วิธีมลูคา่ตามบญัชีท่ีปรับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach) 

3) วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

4) วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio) 

5) วิธีอตัราสว่นราคาตอ่กําไรตอ่หุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio) 

6) วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
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อยา่งไรก็ตาม ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมไ่ด้ประเมินราคาหุ้น AMA โดยวิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด เน่ืองจาก 

AMA ไมไ่ด้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จึงไมม่ีราคาหุ้นท่ีซือ้ขายอ้างอิงได้ จึงเหลอืวิธีการประเมินมลูคา่หุ้น 

AMA เพียง 5 วิธี เทา่นัน้ 

หลงัจากท่ีได้ศกึษาข้อมลูและเอกสารของ AMA รวมทัง้ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

สามารถสรุปความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของมลูคา่หุ้นของ AMA ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. วิธีมูลค่าตามบัญช ี(Book Value Approach) 

 การประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนี ้ จะแสดงให้เห็นถงึมลูคา่หุ้นของ AMA ซึง่ปรากฏตามบญัชี ณ ขณะใดขณะหนึง่ 

โดยในท่ีนีเ้ป็นการประเมินจากมลูคา่ตามบญัชีของ AMA ตามงบการเงินรวมเสมือน6

7 สาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 ของ AMA ท่ียงัไมผ่า่นการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต จดัทําโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 

ภายใต้การปรึกษากบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  อยา่งไรก็ตาม การบนัทกึรายการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จริงในอนาคตอาจจะ

แตกตา่งไปจากท่ีแสดงไว้ข้างต้นได้ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัดลุพินิจของบริษัทฯ และผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ณ วนัท่ีบนัทกึรายการ

ท่ีเกิดขึน้จริงเป็นสาํคญั  ทัง้นี ้สามารถนํางบการเงินดงักลา่วมาคาํนวณหามลูคา่ตามบญัชีของ AMA ได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

ทนุที่ออกและชําระแล้ว  

หุ้นบริุมสิทธิ จํานวน 1,372,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 13.72 

หุ้นสามญั จํานวน 267,003,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 2,670.03 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ 42.01 

กําไรสะสมยงัไมจ่ดัสรร 62.14 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (1) 2,787.90 

สว่นได้เสยีที่ไมมี่อํานาจควบคมุ (NCI) 343.92 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,131.82 

จํานวนหุ้นที่ชําระแล้วทัง้หมด (ล้านหุ้น) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 (2) 268.3751/ 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) – ส่วนของบริษัทใหญ่ (1) / (2) 10.392/ 

หมายเหต:ุ 1/ ประกอบด้วย หุ้นบริุมสิทธิ 1,372,000 หุ้น และหุ้นสามญั 267,003,000 หุ้น มลูคา่หุ้นที่ตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 10.00 บาท 

2/ หุ้นบริุมสิทธิของ AMA จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอตัรา 4 เทา่ของเงินปันผลที่ผู้ ถือหุ้นสามญัมีสิทธิได้รับ ในกรณีทีมี่การชําระ

บญัชีบริษัท ภายหลงัจากที่ชําระหนีข้องบริษัททัง้หมดแล้ว ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิมีสิทธิจะได้รับคืนเงินทนุเต็มมลูคา่พร้อมสว่นเกิน

มลูคา่หุ้นบริุมสิทธิก่อนผู้ ถือหุ้นสามญั และหลงัจากที่ผู้ ถือหุ้นสามญัได้รับคืนเงินทนุจนเต็มมลูคา่หุ้นแล้ว หากปรากฏวา่บริษัท

ยงัมีเงินทนุเหลืออยู ่ ให้แบง่เงินทนุที่เหลืออยูใ่นอตัราสว่น 4 สว่น 5 ให้แกผู่้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ และที่เหลือหนึ่งสว่นให้แบง่ให้แก ่

ผู้ ถือหุ้นสามญั  

 เน่ืองจากในการทํารายการในครัง้นี ้ บริษัทฯ จะซือ้หุ้นทัง้หมดของ AMA ในสดัสว่นร้อยละ 99.9999 ของทนุจดทะเบียนและ

ชําระแล้ว ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณามลูคา่หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิในเกณฑ์เดียวกนั และไมพิ่จารณาถึง

เง่ือนไขการได้รับเงินปันผลและการชําระบญัชีของหุ้นบริุมสิทธิ  

7 อ้างอิงงบการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ของ AMA, PSV, SHV, PNP, และ PNPH (ไมไ่ด้อ้างอิงงบการเงินของ PUH และ PPC เน่ืองจาก 

PUH เพ่ิงจดัตัง้บริษัทเม่ือวนัที่ 2 มิถนุายน 2560 และ PPC เพ่ิงจดัตัง้บริษัทเม่ือวนัที่ 15 กนัยายน 2560) ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาต (งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ของ AMA, PSV, PNP และ PNPH ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท 

ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และงบการเงินสําหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ของ SHV ตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชี นางปริศนา สวุรรณประสพ) 
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 จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวธีินี ้ จะได้มลูคา่หุ้นของ AMA เทา่กบั 10.39 บาทต่อหุ้น7

8 และมลูคา่กิจการ 

AMA เทา่กบั 2,787.90 ล้านบาท 

 (หากพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของ AMA สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต มลูคา่หุ้นของ AMA เทา่กบั 10.11 บาทตอ่หุ้น และมลูคา่กิจการ AMA เทา่กบั 2,714.54 ล้านบาท) 

 

2. วิธีมูลค่าตามบัญชทีี่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินมลูคา่หุ้นด้วยวิธีนี ้เป็นการนําสนิทรัพย์รวมของ AMA หกัด้วยหนีส้นิทัง้หมด รวมทัง้ภาระผกูพนัและ

หนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึง่ปรากฏตามงบการเงินเฉพาะของ AMA 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และเป็น

งบการเงินฉบบัลา่สดุ และปรับปรุงด้วยรายการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจากวนัท่ีในงบการเงิน หรือรายการท่ีมีผลกระทบ

ทําให้มลูคา่ตามบญัชีสะท้อนมลูคา่ท่ีแท้จริงมากขึน้ เช่น สว่นเพ่ิมหรือสว่นลดจากการประเมินราคาทรัพย์สนิท่ียงัไมไ่ด้

บนัทกึในงบการเงิน รายการขาดทนุท่ีสามารถนํามาลดภาษีได้ในอนาคต (Tax Saving from Losses Carried Forward)  

หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต และเหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน เป็นต้น หลงัจากนัน้ จึงนําผลลพัธ์ท่ีคาํนวณได้

หารด้วยจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมดของ AMA 

ในการประเมินมลูคา่หุ้นของ AMA โดยวิธีนี ้CapAd ได้ใช้มลูคา่ตามบญัชีซึง่ปรากฏตามงบการเงินเฉพาะลา่สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ของ AMA มาปรับปรุง โดยได้พิจารณาประเด็นสาํคญั 

ดงันี ้

 

2.1 ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 

เน่ืองจาก AMA เป็นบริษัท Holding Company โดยทรัพย์สนิสว่นใหญ่ได้แกเ่งินลงทนุใน 6 บริษัท (ถือหุ้น

ทางตรงใน 2 บริษัท และถือหุ้นทางอ้อมใน 4 บริษัท) ดงันัน้ ในการประเมินสว่นเพ่ิม (ลด) จากการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณาถงึมลูคา่สนิทรัพย์ถาวรของบริษัทยอ่ย แทนการพิจารณามลูคา่สนิทรัพย์ถาวรของ 

AMA 

PSV, SHV และ PNP จดัให้มีการประเมินราคาทรัพย์สนิท่ีแตล่ะบริษัทถือครองโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 

ซึง่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณามลูคา่ตามราคาประเมนิโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ และนําสว่นตา่งของ

มลูคา่ตามราคาประเมินกบัมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์นัน้ๆ มาปรับปรุงมลูคา่หุ้นตามบญัชี รายละเอียดการประเมิน

ราคาทรัพย์สนิของแตล่ะบริษัท มดีงันี ้

  

8 หุ้นบริุมสิทธิของ AMA จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอตัรา 4 เทา่ของเงินปันผลทีผู่้ ถือหุ้นสามญัมีสิทธิได้รับ ในกรณีที่มีการชําระบญัชีบริษัท 

ภายหลงัจากที่ชําระหนีข้องบริษัททัง้หมดแล้ว ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิมีสิทธิจะได้รับคืนเงินทนุเต็มมลูคา่พร้อมสว่นเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิก่อนผู้ ถือ

หุ้นสามญั และหลงัจากทีผู่้ ถือหุ้นสามญัได้รับคืนเงินทนุจนเต็มมลูคา่หุ้นแล้ว หากปรากฏวา่บริษัทยงัมีเงินทนุเหลืออยู ่ ให้แบง่เงินทนุที่เหลืออยู่

ในอตัราสว่น 4 สว่น 5 ให้แกผู่้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ และที่เหลือหนึ่งสว่นให้แบง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั 

เน่ืองจากในการทํารายการในครัง้นี ้ บริษัทฯ จะซือ้หุ้นทัง้หมดของ AMA ในสดัสว่นร้อยละ 99.9999 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 

ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณามลูคา่หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิในเกณฑ์เดียวกนั และไมพิ่จารณาถึงเง่ือนไขการได้รับเงินปันผล

และการชําระบญัชีของหุ้นบริุมสิทธิ 
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2.1.1 บริษัท พิษณุเวช จาํกดั (PSV) 

PSV มีรายการทรัพย์สนิท่ีมีการประเมินราคา ได้แก่  

 ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลพิษณเุวช 

 ท่ีดินเปลา่ จงัหวดัอตุรดิตถ์ 

สรุปได้ดงันี ้

(1) ที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลพิษณุเวช  

โรงพยาบาลพิษณเุวช ตัง้อยูท่ี่ 211 ถนนพิเรนทรเทพ ตําบลในเมอืง อําเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก บน

ท่ีดินจํานวน 22 แปลง เนือ้ท่ีดินรวม 9-2-3 ไร่ 

บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้บริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั (“ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ”) ซึง่เป็นผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สนิอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. เพ่ือประเมินราคาท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการ

แพทย์โรงพยาบาลพิษณเุวช ซึง่ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้ทําการสาํรวจและประเมินราคาทรัพย์สนิ เมื่อวนัท่ี 17 

สงิหาคม 2560 วนัท่ี 3 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 16 กนัยายน 2560 ตามรายงานลงวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 (เลขท่ี 

2706/2560 และเลขท่ี 2673/2560) และวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 (เลขท่ี 3011/2560) ตามลาํดบั เพ่ือวตัถปุระสงค์สาธารณะ 

โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเลอืกใช้วิธีรายได้ (Income Approach) และใช้วิธีต้นทนุเป็นวิธีตรวจสอบ ซึง่

รายละเอียดการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ สรุปได้ดงันี ้

ก. ที่ดนิ 

ท่ีดิน จํานวน 22 แปลง เนือ้ท่ีดนิรวม 9-2-3 ไร่ (3,803 ตารางวา) ซึง่เป็นท่ีตัง้อาคารโรงพยาบาลพิษณเุวชและ 

ท่ีจอดรถของโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดท่ีดินท่ีประเมินมลูคา่ดงันี ้ 

ที่ดนิกลุ่มที่ 1: จํานวน 14 แปลง พืน้ท่ีดินรวม 1-1-45.5 ไร่ (545.5 ตารางวา) ปัจจบุนัใช้ประโยชน์เป็นลานจอด

รถของโรงพยาบาลพิษณเุวช มีรายละเอียดดงันี ้

ลาํดับ

ที่ 

โฉนดที่ดิน

เลขที่ 

เลขที่ดิน หน้า

สาํรวจ 

เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ที่ตรวจสอบได้ ไร่ งาน ตร.ว. 

1 36305 19 5343 0 0 22.0 บริษัท พิษณเุวช จํากดั ไมมี่ 

2 36306 20 5344 0 0 15.3   

3 36307 21 5345 0 0 15.4   

4 36308 22 5346 0 0 15.4   

5 36309 23 5347 0 0 15.5   

6 36310 24 5348 0 0 15.5   

7 36311 25 5349 0 0 15.5   

8 36312 26 5350 0 0 23.3   

9 36313 27 5351 0 0 23.6   

10 36314 28 5352 0 0 15.8   

11 36315 29 5353 0 0 15.8   

12 36316 30 5354 0 0 15.8   

13 36324 38 5362 0 1 74.9   

14 36334 10 5372 0 1 61.7   

 เนือ้ที่ดินรวม – กลุ่มที่ 1 1 1 45.5   

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2706/2560 ลงวนัที่ 6 กนัยายน 2560 
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ที่ดนิกลุ่มที่ 2: จํานวน 8 แปลง พืน้ท่ีดินรวม 8-0-57.5 ไร่ (3,257.5 ตารางวา) ปัจจบุนัใช้ประโยชน์เป็นท่ีตัง้

อาคารโรงพยาบาลสงู 9 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดินและอาคารสนบัสนนุ มีรายละเอียดดงันี ้

ลาํดับ

ที่ 

โฉนดที่ดิน

เลขที่ 

เลขที่ดิน หน้า

สาํรวจ 

เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ที่ตรวจสอบได้ ไร่ งาน ตร.ว. 

1 406 526 377 1 0 98.4 บริษัท พิษณเุวช จํากดั บมจ. ธนาคาร 

กรุงศรีอยธุยา 2 36275 527 5313 0 2 20.3  

3 36368 512 5406 1 0 47.9  

4 36380 500 5418 0 2 0.50  

5 36381 513 5419 0 2 28.9  

6 36403 541 5441 0 3 4.70  

7 36404 9 5442 2 1 85.3  

8 43805 542 6565 0 3 71.5  

 เนือ้ที่ดินรวม 8 0 57.5   

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2706/2560 ลงวนัที่ 6 กนัยายน 2560 

 

ข. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

อาคารและสิง่ปลกูสร้างท่ีประเมนิมลูคา่โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ สรุปได้ดงันี ้ 

 รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง PSV เนือ้ที่ใช้สอย อายุการใช้

งาน (ปี) 

อาคารตัง้อยู่บนที่ดิน 

เอกสารสิทธิเลขที่   (ตารางเมตร) 

1 อาคารโรงพยาบาลสงู 9 ชัน้ มีชัน้ใต้ดิน   โฉนดเลขที่ 36368, 36404 และ 43805 

 - พืน้ที่ภายในอาคารชัน้ใต้ดิน 2,994.00 22  

 - พืน้ที่ภายในอาคารชัน้ 1 – 9 17,750.00 22  

 - พืน้ที่โลง่ชัน้ดาดฟา้และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 540.00 22  

 - พืน้ที่สว่นตอ่เติมชัน้ 4 – 5 1,344.00 0  

2 อาคารสํานกังานโรงพยาบาล สงู 6 ชัน้   โฉนดเลขที่ 36368 

 - พืน้ที่ภายในอาคาร 3,215.00 17  

 - พืน้ที่สว่นโลง่หลงัคาคลมุ 311.00 17  

3 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสงู 4 ชัน้ 2,144.00 22 โฉนดเลขที่ 36368 

4 อาคารโรงจอดรถสงู 6 ชัน้   โฉนดเลขที่ 36381, 406 และ 36403 

 - พืน้ที่ลานจอดรถชัน้ 1 – 6  9,265.00 21  

 - พืน้ที่สว่นตอ่เติมใหม ่(ชัน้ดาดฟา้) 1,813.00 0  

5 อาคารระบบ (Utilities) สงู 3 ชัน้ 274.00 0 โฉนดเลขที่ 36368 

6 อาคารร้านค้า (Call I Waffle) 70.00 5 โฉนดเลขที่ 36403 และ 43805 

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2706/2560 ลงวนัที่ 6 กนัยายน 2560 

 

ค. อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้ทําการสาํรวจและประเมินราคาอปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ เมื่อวนัท่ี 

16 กนัยายน 2560 ตามรายงานลงวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 (เลขท่ี 3011/2560) เพ่ือวตัถปุระสงค์สาธารณะ โดยผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สนิอิสระเลอืกใช้วิธีคดิจากต้นทนุ (Cost Approach) ในการประเมินมลูคา่อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 

เน่ืองจากเป็นอปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ซึง่ไมม่ีการซือ้ขายทัว่ไป 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ 44/133 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเลอืกใช้วิธีคดิจากต้นทนุทดแทนใหม ่(Replacement Cost New) หกัด้วยคา่เสือ่ม

ราคาแบบวิธีเส้นตรง หรือวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัอปุกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์ โดยปัจจยัท่ีนํามาคดิในการหกัคา่เสือ่มราคา

ตามการประเมินในครัง้นี ้ คอื (1) คา่เสือ่มราคาตามอายกุารใช้งาน (2) คา่เสือ่มราคาทางสภาพอปุกรณ์และเคร่ืองมือ

แพทย์ (3) คา่เสือ่มราคาทางประโยชน์ใช้สอย และ (4) คา่เสือ่มราคาทางเศรษฐกิจหรือปัจจยัภายนอก 

โดยสรุปราคาประเมินอปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ของ PSV ได้ดงันี ้

 รายการอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 

PSV 

จาํนวน 

(รายการ) 

อายุใช้งาน 

(ปี) 

อายุคงเหลือ 

(ปี) 

มูลค่า

ทดแทนใหม่1/  

(ล้านบาท) 

มูลค่าทดแทน

ใหม่หกัค่าเส่ือม

ราคา  

(ล้านบาท) 

1 MRI Scanner 1 1.00 14.00 49.03 44.37 

2 เคร่ืองเอกซเรย์หวัใจ 2 ระบบ 1 1.20 13.80 30.00 26.76 

3 กล้องผ่าตดัจลุศลัยกรรมประสาท 1 0.50 14.50 9.00 8.44 

4 กล้องผ่าตดัตา 1 0.70 14.30 4.00 3.70 

5 เคร่ืองตรวจวินิจฉัยโรคระบบชอ่งสง่สญัญาณสงู 1 1.70 13.30 4.30 3.70 

6 เคร่ืองควบคมุการให้สารละลายชนิดควบคมุปริมาตร 1 1.30 13.70 3.75 3.32 

7 เคร่ืองถ่ายภาพด้วยรังสี X  1 1.30 13.70 3.60 3.19 

8 เคร่ืองเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ชนิดซีอาร์ม 1 1.00 14.00 3.30 2.98 

9 เคร่ืองถ่ายภาพรังสีนอกชอ่งปากแบบ 3 มิติ 1 0.70 14.30 2.87 2.66 

10 เคร่ืองดมยาสลบใช้ก๊าซ 3 ชนิด 1 0.80 14.20 2.50 2.30 

11 เคร่ืองเลเซอร์สําหรับยิงน่ิว 1 2.40 12.60 3.90 3.18 

12 เคร่ือง Ultrasound  1 2.40 12.60 3.50 2.85 

13 เคร่ืองผ่าตดัต้อกระจกด้วยคลื่นความถ่ีสงู 1 1.00 14.00 2.00 1.81 

14 เคร่ืองปอดและหวัใจเทียม 1 4.60 10.40 5.67 3.73 

15 เตียงผ่าตดัตา 1 1.00 14.00 1.30 1.18 

16 เคร่ืองจีต้ดัด้วยไฟฟา้ 1 1.50 13.50 1.55 1.35 

17 ชดุกล้องสอ่งระบบทางเดินอาหาร 1 3.40 11.60 3.13 2.30 

18 ยนิูต ทนัตกรรม 1 0.80 14.20 1.28 1.18 

19 ยนิูต ทนัตกรรม 1 0.80 14.20 1.28 1.18 

20 เคร่ืองติดตามการทํางานของหวัใจ 1 2.10 12.90 1.70 1.42 

21 กล้องสอ่งตรวจลําไส้และระบบทางเดนินํา้ดี  1 1.00 14.00 1.25 1.13 

22 เคร่ือง Ultrasound ระบบดิจิตอล 4 มิติ 1 3.20 8.80 2.52 1.76 

23 เคร่ือง Ultrasound ระบบดิจิตอล 4 มิติ 1 3.20 8.80 2.52 1.76 

 รวมรายการที่ 1 - 23 23   143.95 126.24 

24 อปุกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์อ่ืนๆ  1,152    32.912/ 

รวมมูลค่าอุปกรณ์และเคร่ืองมือหลังหกัค่าเส่ือมราคา 1,175    159.15 

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 3011/2560 ลงวนัที่ 2 ตลุาคม 2560 

หมายเหต:ุ 1/ มลูคา่ต้นทนุทดแทนในครัง้นีไ้ด้อ้างอิงจากเอกสารที่ได้รับแจ้งจาก PSV แล้วปรับมลูคา่ตามดชันีราคาเคร่ืองจกัรและ

ผลิตภณัฑ์ 

 2/ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระไมไ่ด้ประเมินมลูคา่ต้นทนุทดแทนใหม ่ สําหรับอปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ที่มีมลูคา่

ทางบญัชีตํ่ากวา่ 1 ล้านบาท จํานวน 1,152 รายการ โดยพิจารณาใช้มลูคา่ทางบญัชีของทรัพย์สินดงักลา่วแทน 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ 45/133 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

 ราคาประเมินอปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ของ PSV โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ ตามรายงาน

เลขท่ี 3011/2560 ลงวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 ซึง่ประเมินโดยวธีิคิดจากต้นทนุทดแทนและมลูคา่ทางบญัชีของทรัพย์สนิ 

เทา่กบั 159.15 ล้านบาท 
 

ง. การประเมินมูลค่า 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระมีความเห็นวา่ วิธีการประเมินมลูคา่โดยวธีิคิดจากรายได้ (Income Method of 

Valuation) แบบคดิลดจากงบกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Technique) จะเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมในการ

ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิรายการนีเ้พ่ือหามลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิ (Market Value) และวิธีคิดจากต้นทนุ (Cost 

Approach) เป็นวิธีการตรวจสอบผล โดยสรุปได้ดงันี ้

 วิธีคดิจากรายได้ (Income Method of Valuation) – แบบคิดลดจากกระแสเงนิสด (Discounted Cash 

Flow Technique) 

การประเมินมลูคา่โดยวิธีนีใ้ช้สาํหรับสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้จากการถือครอง โดยมีสมมตฐิานวา่ มลูคา่ของ

ทรัพย์สนิจะมีมลูคา่เทา่กบัมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสรายได้รวมท่ีคาดวา่จะได้รับจากทรัพย์สนิในอนาคต โดยคํานวณ

รายได้สทุธิตอ่ปีท่ีคาดวา่จะได้รับจากการใช้ประโยชน์ทรัพย์สนินัน้และแปลงกลบัมาเป็นมลูคา่ปัจจบุนั 

ในการประเมินในครัง้นี ้ผู้ประเมนิราคาทรัพย์สนิอิสระใช้ข้อมลูของปี 2557 - 2559 เป็นปีฐาน และประมาณการ

กระแสรายได้จากการดาํเนินงานสทุธิ ปีท่ี 1 – 11 โดยปรับเพ่ิมกระแสรายได้จากการดําเนินงานสทุธิตามอตัราเงินเฟอ้

เฉลีย่ร้อยละ 2.30 ตอ่ปี  สมมตฐิานการประเมินมลูคา่ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลพิษณุ

เวช สรุปได้ดงันี ้

 Income Approach: PSV จาํนวน 

1 ลกัษณะสถานพยาบาล โรงพยาบาลทัว่ไป 

2 จํานวนเตียง 150 เตียง 

3 รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ 

- ผู้ ป่วยนอก 

 

จํานวนผู้ ป่วยนอกเฉลี่ย 559 รายตอ่วนั  

  คา่ตรวจรักษาเฉลี่ย 1,800 บาท/ราย 

 - ผู้ ป่วยใน จํานวนผู้ ป่วยในเฉลี่ย 52 รายตอ่วนั 

  คา่ตรวจรักษาเฉลี่ย 29,170 บาทตอ่วนั  

4 รายได้อ่ืน ร้อยละ 2 ของรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ 

5 ต้นทนุการให้บริการทางการแพทย์ ร้อยละ 65 ของรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ 

6 คา่ใช้จา่ยในการบริการและบริหาร ร้อยละ 20 ของรายได้รวม 

7 อตัราเงินเฟอ้ เฉลี่ยร้อยละ 2.30 ตอ่ปี 

8 ระยะเวลาประมาณการ 10 ปี และประมาณการปีที่ 11 เพ่ือใช้ในการคํานวณมลูคา่ขายทรัพย์สนิ 

(Terminal Value)  

9 อตัราคา่ใช้จา่ยในการขายทรัพย์สิน ร้อยละ 2 ของราคาขายทรัพย์สิน 

10 Terminal Cap Rate  ร้อยละ 7.90 ตอ่ปี 

11 Cost of Equity ร้อยละ 13.40 ตอ่ปี1/ 

12 อตัราดอกเบีย้เงินกู้  ร้อยละ 6.50 ตอ่ปี 

13 อตัราสว่นเงินกู้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.98 เทา่ 

14 อตัราผลตอบแทนของทรัพย์สิน (Discount Rate) ร้อยละ 10.73 ตอ่ปี 

15 มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด  1,893,100,000 บาท (ปัดเศษ) 
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ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2706/2560 ลงวนัที่ 6 กนัยายน 2560 

หมายเหต:ุ ในการประเมินมลูคา่ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินพิจารณาจากข้อมลูในอดีตของ PSV ปี 2557 – 2559 เป็นข้อมลูปีฐาน 

1/ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระได้พิจารณาโดยอ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนการลงทนุจากพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี ณ วนัที่ 27 กรกฎาคม 

2560 ที่ประมาณร้อยละ 2.55 ตอ่ปี บวกกบั Equity Country Risk Premium x Beta และบวกด้วย Premium สาํหรับโรงพยาบาลที่มีผล

ประกอบการดีตลอด อีกประมาณร้อยละ 1 ตอ่ปี 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของโรงพยาบาลพิษณเุวช ด้วยวิธีคิดจากรายได้ เน่ือง 

จากผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเห็นวา่เป็นทรัพย์สนิท่ีก่อให้เกิดรายได้จากการถือครอง มลูคา่ท่ีประเมินโดยวิธีรายได้

สามารถสะท้อนการใช้ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สนิได้ดกีวา่วิธีต้นทนุ และได้มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีประเมินได้เทา่กบั 1,893.10 

ล้านบาท 

ทัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการเปรียบเทียบมลูคา่ทรัพย์สนิของโรงพยาบาลพิษณเุวช โดยวิธีคดิจาก

รายได้และวิธีต้นทนุ สรุปมลูคา่ทรัพย์สนิได้ดงันี ้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ราคาประเมินทรัพย์สิน PSV ราคาประเมินโดยวิธีต้นทุน ราคาประเมินโดยวิธีคิดจากรายได้ 
ที่ดิน1/ 173.86  

อาคารและสิ่งปลกูสร้าง 522.31  

อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 159.15  

รวม 855.32 1,893.10 

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2706/2560 ลงวนัที่ 6 กนัยายน 2560 

 รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 3011/2560 ลงวนัที่ 2 ตลุาคม 2560 

หมายเหต:ุ 1/ ที่ดินกลุม่ที่ 1: มลูคา่รวม 27.275 ล้านบาท @ 50,000 บาทตอ่ ตร.ว. และที่ดินกลุม่ที่ 2: มลูคา่รวม 146.59 ล้านบาท @ 45,000 

บาทตอ่ ตร.ว. 

อยา่งไรก็ตาม ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่วิธีประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของโรงพยาบาลพิษณเุวชด้วยวิธีคิด

จากรายได้ มคีวามเหมาะสม เน่ืองจากสนิทรัพย์ดงักลา่วเป็นสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้ จงึควรพิจารณาความสามารถใน

การสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของสนิทรัพย์ 

โดยสรุปมลูคา่ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพิษณเุวช ท่ีประเมินโดย 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ เทา่กบั 1,893.10 ล้านบาท 

 

(2) ที่ดนิเปล่า จงัหวัดอุตรดติถ์ 

ท่ีดิน จํานวน 8 แปลง เนือ้ท่ีรวม 28-1-78.1 ไร่ (11,378.10 ตารางวา) ตัง้อยูท่ี่ติดถนนสายพิษณโุลก-เดน่ชยั 

(ทล.11) ช่วงกิโลเมตรท่ี 320+300 เมตร ตําบลป่าเซา่ อําเภอเมืองอตุรดิตถ์ จงัหวดัอตุรดิตถ์ ปัจจบุนัยงัไมม่กีารใช้

ประโยชน์ 

บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้บริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั (“ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ”) ซึง่เป็นผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สนิอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. เพ่ือประเมินราคาท่ีดินของ PSV ซึง่ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ

อิสระได้ทําการสาํรวจและประเมนิราคาทรัพย์สนิ เมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน 2560 ตามรายงานลงวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 (เลขท่ี 

2673/2560) เพ่ือวตัถปุระสงค์สาธารณะ โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเลอืกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 

Approach) ซึง่รายละเอียดการประเมินมลูคา่ท่ีดิน สรุปได้ดงันี ้
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ลาํดับ

ที่ 

โฉนดที่ดิน

เลขที่ 

เลขที่ดิน หน้า

สาํรวจ 

เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ที่ตรวจสอบได้ ไร่ งาน ตร.ว. 

1 2835 7 358 7 3 26.7 บริษัท พิษณเุวช จํากดั ไมมี่ 

2 8442 9 557 2 2 0   

3 8113 4 547 2 2 6.7   

4 7851 5 533 5 0 25.8   

5 7251 8 489 5 3 53.9   

6 71695 29 3868 0 0 65   

7 79321 30 4127 2 0 0   

8 79322 31 4128 2 2 0   

 เนือ้ที่ดินรวม 28 1 78.1   

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2673/2560 ลงวนัที่ 6 กนัยายน 2560 

 

ในการประเมินมลูคา่โดยวธีิเปรียบเทียบตลาด ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้คดัเลอืกข้อมลูราคาตลาดท่ีมีการ

เสนอขายหรือขายในพืน้ท่ีท่ีตัง้ทรัพย์สนิหรือทําเลท่ีตัง้บริเวณใกล้เคียง ในชว่งเวลาใกล้เคียง ซึง่ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ

อิสระพิจารณาแล้วเห็นวา่เป็นข้อมลูท่ีมีศกัยภาพใกล้เคียงกนักบัทรัพย์สนิท่ีจะประเมิน มาเป็นข้อมลูท่ีใช้สาํหรับวิเคราะห์

เปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ โดยข้อมลูท่ีนํามาเปรียบเทียบเป็นข้อมลูตลาดประเภทท่ีดินเปลา่จํานวน 4 รายการ บริเวณติด

ถนนสายพิษณโุลก-เดน่ชยั และติดถนนทางหลวงชนบทสายทุง่กะโล ่ ซึง่มีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหวา่ง 3,250 – 

7,917 บาทตอ่ตารางวา เพ่ือนํามาวเิคราะห์มลูคา่ทรัพย์สนิ จากนัน้จึงประเมินราคาท่ีดินโดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ เช่น 

สถานท่ีตัง้ ขนาดและรูปร่างของท่ีดิน ลกัษณะ ชนิด และคณุภาพของสิง่ท่ีพฒันา รวมถงึระยะเวลาด้วย และให้คะแนนโดย

วิธีถว่งนํา้หนกั (Weighted Quality Score: WQS) เป็นตวัปรับราคาในการเปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ 

โดยมลูคา่ตลาดของท่ีดิน – อตุรดิตถ์ ท่ีประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเทา่กบั 7,500 บาทตอ่ตารางวา 

หรือคิดเป็นมลูคา่ตลาดยตุิธรรมเทา่กบั 85.34 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้ประเมนิราคาทรัพย์สนิอิสระ เก่ียวกบัความเหมาะสม

ของข้อมลูท่ีดินท่ีนํามาใช้ในการเปรียบเทียบ เน่ืองจากเป็นข้อมลูตลาดของท่ีดินท่ีตัง้อยูใ่นละแวกใกล้เคียงกบัทรัพย์สนิท่ี

ทําการประเมินท่ีมกีารเสนอขายตามลกัษณะและสภาพของท่ีดิน ณ ปัจจบุนั รวมถึงผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้มีการ

ปรับปรุงข้อมลูตลาดของท่ีดินท่ีนํามาใช้ในการเปรียบเทียบ เพ่ือให้มีลกัษณะใกล้เคียงและสะท้อนราคาตลาดของท่ีดินของ 

PSV มากท่ีสดุ 

ราคาประเมินท่ีดิน – อตุรดิตถ์ ของ PSV โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ ตามรายงานเลขท่ี 2673/2560 ลง

วนัท่ี 6 กนัยายน 2560 ซึง่ประเมนิโดยวิธีเปรียบเทียบข้อมลูตลาด เทา่กบั 85.34 ล้านบาท 

 

สรุปมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินและราคาประเมินของทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 

จากการเปรียบเทียบมลูคา่สนิทรัพย์ของ PSV ตามมลูคา่ตามบญัชี กบัมลูคา่ตามราคาประเมินของผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สนิอิสระ จะเห็นวา่สนิทรัพย์ดงักลา่วมีราคาประเมินสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ซึง่เป็น

มลูคา่ตามบญัชีท่ีใกล้เคียงกบัวนัประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีสดุ สรุปได้ดงันี ้
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(หน่วย: ล้านบาท) 

ทรัพย์สินของ PSV มูลค่าตามบัญชี 

ณ 30 มิถุนายน 2560 

ราคาประเมินทรัพย์สิน 

โดยผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สินอิสระ 

ราคาประเมินสูงกว่า 

(ตํ่ากว่า) มูลค่าตามบัญชี 

 (1) (2) (2) – (1) 

ทรัพย์สินที่ประเมินมลูคา่    

1. ที่ดิน – พิษณโุลก 81.93 1,893.101/2/ 1,598.30 

2. อาคารและสิ่งปลกูสร้าง 69.06   

3. อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 143.82   

4. ที่ดิน – อตุรดิตถ์ 111.00 85.343/ (25.66) 

รวมทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า 405.80 1,978.44 1,572.64 

หกั: หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี  

(Deferred Tax Liabilities) 

  (319.66)4/ 

รวมรายการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้น PSV   1,252.98 

หมายเหต:ุ 

1/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2706/2560 ลงวนัที่ 6 กนัยายน 2560 

2/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 3011/2560 ลงวนัที่ 2 ตลุาคม 2560 

3/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2673/2560 ลงวนัที่ 6 กนัยายน 2560 

4/ ประมาณการหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Deferred Tax Liabilities) ในอตัราภาษีร้อยละ 20 ของกําไรจากราคาประเมินสงูกวา่มลูคา่

ทางบญัชีของทรัพย์สิน และทรัพย์สินภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Deferred Tax Assets) ในอตัราภาษีร้อยละ 20 ของขาดทนุจากราคา

ประเมินสงูกวา่มลูคา่ทางบญัชีของทรัพย์สินที่มีการตดัคา่เสื่อมราคา (ไมน่บัที่ดินที่มีราคาประเมินตํ่ากวา่มลูคา่ทางบญัชี ตามหลกัความ

ระมดัระวงั)8

9 

 1,598.30 x 20% = 319.66 

ดงันัน้ ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระจึงไดป้รบัปรุงส่วนของผูถื้อหุน้ของ PSV เพ่ิมข้ึนจากส่วนต่างราคาประเมินและ

มูลค่าทางบญัชีของทรพัย์สิน – สทุธิ จํานวน 1,252.98 ลา้นบาท 

  

9 ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 เร่ืองที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ ระบวุา่ หากกิจการเลือกที่จะบนัทกึบญัชีสินทรัพย์ตามวิธีการตีราคาใหม ่

กิจการต้องรับรู้มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ที่เพ่ิมขึน้ (ลดลง) จากการตีราคาใหม ่และต้องรับรู้รายการผลกระทบทางภาษีจากการตีราคาใหม ่

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 12 เร่ืองภาษีเงินได้ 

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่36 เร่ืองการด้อยคา่ของสินทรัพย์ ระบวุา่ หากกิจการรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ กิจการ

ต้องระบสุินทรัพย์หรือหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 12 เร่ืองภาษีเงินได้ 

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่ 12 เร่ืองภาษีเงินได้ ระบวุา่ การตีราคาหรือการปรับปรุงราคาสินทรัพย์ให้เป็นมลูคา่ยตุิธรรม จะเกิด

ผลตา่งระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหมก่บัฐานภาษี ซึง่จะต้องรับรู้เป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ไมว่า่

กิจการไมมี่ความตัง้ใจที่จะจําหน่ายสินทรัพย์ 

ในการประเมินมลูคา่หุ้นด้วยวิธีมลูคา่ตามบญัชีที่ปรับปรุงแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ปรับปรุงรายการสว่นเพ่ิม (สว่นลด) จากการ

ประเมินราคาทรัพย์สิน เพ่ือให้สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรมของทรัพย์สิน ดงันัน้ จงึได้คํานึงถึงสินทรัพย์ (หนีส้ิน) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

(Deferred Tax Assets (Liabilities)) ด้วย เน่ืองจากเป็นผลกระทบทางบญัชีตอ่มลูคา่ตามบญัชี โดยอ้างอิงจากมาตรฐานการบญัชีที่กลา่วถึง

มาข้างต้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่การประมาณการมลูคา่สินทรัพย์ (หนีส้ิน) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมีความสมเหตสุมผลเพียง

พอที่จะนํามาใช้ในการประเมินมลูคา่หุ้น 
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2.1.2 บริษัท สหแพทย์พจิิตร จาํกดั (SHV) 

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จํากดั มีสนิทรัพย์ท่ีประเมินมลูคา่ ได้แก่ ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการ

แพทย์ ท่ีใช้ในการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลสหเวช ตัง้อยูท่ี่ 2/158 ติดถนนศรีมาลา ตาํบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร 

จงัหวดัพิจิตร บนท่ีดินจํานวน 7 แปลง เนือ้ท่ีดินรวม 6-1-72 ไร่ 

บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้บริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั (“ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ”) ซึง่เป็นผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สนิอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. เพ่ือประเมินราคาท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการ

แพทย์ โรงพยาบาลสหเวช ซึง่ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้ทําการสาํรวจและประเมินราคาทรัพย์สนิ เมื่อวนัท่ี 7 

สงิหาคม 2560 และวนัท่ี 16 กนัยายน 2560 ตามรายงานลงวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 (เลขท่ี 2684/2560) และวนัท่ี 2 

ตลุาคม 2560 (เลขท่ี 3012/2560) ตามลาํดบั เพ่ือวตัถปุระสงค์สาธารณะ โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเลอืกใช้วิธี

รายได้ (Income Approach) และใช้วิธีต้นทนุเป็นวิธีตรวจสอบ ซึง่รายละเอียดการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ สรุปได้ดงันี ้

ก. ที่ดนิ  

ท่ีดิน จํานวน 7 แปลง เนือ้ท่ีดนิรวม 6-1-72 ไร่ ซึง่เป็นท่ีตัง้อาคารโรงพยาบาลสหเวช ประกอบด้วย อาคาร

โรงพยาบาลสงู 4 ชัน้ และอาคารสนบัสนนุ โดยมีรายละเอียดท่ีดินท่ีประเมินมลูคา่ดงันี ้ 

ลาํดับ

ที่ 

โฉนดที่ดินเลขที่ เลขที่

ดิน 

หน้า

สาํรวจ 

เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ที่ตรวจสอบได้ ไร่ งาน ตร.ว. 

1 น.ส.3 ก. เลขที่ 228 508 - 0 2 38 บริษัท สหแพทย์พิจิตร 

จํากดั 

- 

2 น.ส.3 ก. เลขที ่229 509 - 0 1 86  - 

3 น.ส.3 ก. เลขที ่230 510 - 0 2 00  - 

4 น.ส.3 ก. เลขที ่231 511 - 0 1 65  - 

5 น.ส.3 ก. เลขที ่851 137 - 0 0 49  บมจ. ธนาคารกรุงไทย  

6 น.ส.3 ก. เลขที ่852 138 - 0 2 06  - 

7 น.ส.3 ก. เลขที ่853 139 - 3 3 28  บมจ. ธนาคารกรุงไทย  

 เนือ้ที่ดินรวม 6 1 72   

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2684/2560 ลงวนัที่ 5 กนัยายน 2560 

 

ข. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

อาคารและสิง่ปลกูสร้างท่ีประเมนิมลูคา่โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ สรุปได้ดงันี ้ 

 รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง SHV เนือ้ที่ใช้สอย อายุการใช้

งาน (ปี) 

อาคารตัง้อยู่บนที่ดิน 

เอกสารสิทธิเลขที่   (ตารางเมตร) 

1 อาคารโรงพยาบาลสงู 4 ชัน้ 4,254.20 27 น.ส.3 ก. เลขที ่853 

2 อาคารโรงพยาบาลสงู 5 ชัน้ 2,586.00 24 น.ส.3 ก. เลขที ่853 

3 อาคารบ้านพกัแพทย์ 2 ชัน้หลงัที่ 1 220.00 27 น.ส.3 ก. เลขที ่853 

4 อาคารบ้านพกัแพทย์ 2 ชัน้หลงัที่ 2 220.00 27 น.ส.3 ก. เลขที ่853 

5 อาคารบ้านพกัแพทย์ 2 ชัน้หลงัที่ 3 220.00 27 น.ส.3 ก. เลขที ่853 

6 อาคารบ้านพกัแพทย์ 2 ชัน้ 3 คหูา  24 น.ส.3 ก. เลขที ่231 

 - พืน้ที่ภายในอาคาร 580.00   

 - พืน้ที่เฉลียง 30.00   

 - พืน้ที่สว่นโลง่หลงัคาคลมุ 119.00   

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ 50/133 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

 รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง SHV เนือ้ที่ใช้สอย อายุการใช้

งาน (ปี) 

อาคารตัง้อยู่บนที่ดิน 

เอกสารสิทธิเลขที่   (ตารางเมตร) 

7 อาคารป้อมยาม 8.00 21 น.ส.3 ก. เลขที ่852 

8 อาคารโรงผลิตนํา้ดื่ม 54.00 21 น.ส.3 ก. เลขที ่853 

9 อาคารโรงเก็ยขยะ 28.00 21 น.ส.3 ก. เลขที ่229 และ 230 

10 อาคารโรงเก็บพสัด ุ 189.00 21 น.ส.3 ก. เลขที่ 230 และ 231 

11 อาคารเคร่ืองป่ัน 72.00 27 น.ส.3 ก. เลขที ่853 

12 สว่นโลง่หลงัคาคลมุจอดรถจกัรยานยนต์ หลงัที่ 1  105.00 21 น.ส.3 ก. เลขที ่852 

13 สว่นโลง่หลงัคาคลมุจอดรถจกัรยานยนต์ หลงัที่ 2  84.00 21 น.ส.3 ก. เลขที ่852 

14 สว่นโลง่หลงัคาคลมุจอดรถยนต์ หลงัที ่1 180.00 21 น.ส.3 ก. เลขที ่228 

15 สว่นโลง่หลงัคาคลมุจอดรถยนต์ หลงัที ่3 180.00 21 น.ส.3 ก. เลขที ่229  

16 สว่นโลง่หลงัคาคลมุจอดรถยนต์ หลงัที ่4 150.00 21 น.ส.3 ก. เลขที ่853 

17 สว่นปรับปรุงพฒันา    

 - รัว้สงู 2 x 625 เมตร 1,250.00 21  

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2684/2560 ลงวนัที่ 5 กนัยายน 2560 

 

ค. อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้ทําการสาํรวจและประเมินราคาอปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ เมื่อวนัท่ี 

16 กนัยายน 2560 ตามรายงานลงวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 (เลขท่ี 3012/2560) เพ่ือวตัถปุระสงค์สาธารณะ โดยผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สนิอิสระเลอืกใช้วิธีคดิจากต้นทนุ (Cost Approach) ในการประเมินมลูคา่อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 

เน่ืองจากเป็นอปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ซึง่ไมม่ีการซือ้ขายทัว่ไป 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเลอืกใช้วิธีคดิจากต้นทนุทดแทนใหม ่(Replacement Cost New) หกัด้วยคา่เสือ่ม

ราคาแบบวิธีเส้นตรง หรือวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัอปุกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์ โดยปัจจยัท่ีนํามาคดิในการหกัคา่เสือ่มราคา

ตามการประเมินในครัง้นี ้ คือ (1) คา่เสือ่มราคาตามอายกุารใช้งาน (2) คา่เสือ่มราคาทางสภาพอปุกรณ์และเคร่ืองมือ

แพทย์ (3) คา่เสือ่มราคาทางประโยชน์ใช้สอย และ (4) คา่เสือ่มราคาทางเศรษฐกิจหรือปัจจยัภายนอก 

โดยสรุปราคาประเมินอปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ของ SHV ได้ดงันี ้

 รายการอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 

SHV 

จาํนวน 

(รายการ) 

อายุใช้งาน 

(ปี) 

อายุคงเหลือ 

(ปี) 

มูลค่า

ทดแทนใหม่1/  

(ล้านบาท) 

มูลค่าทดแทน

ใหม่หกัค่าเส่ือม

ราคา  

(ล้านบาท) 

1 ระบบ EBM PACC & CR30-XM AGFA 1 0.70 14.30 3.80 3.52 

2 เคร่ืองเอกซเรย์ CT โตชิบ้า 1 7.60 7.40 8.40 3.73 

3 เคร่ืองเอกซเรย์ 1 3.40 11.60 7.07 5.20 

4 Diagnostic X-Ray System 1 0.20 14.80 2.30 2.20 

5 Electronic Video Endoscopy System 1 0.20 12.80 2.40 1.99 

6 ชดุสวา่นไฟฟา้ 1 0.70 14.30 1.35 1.25 

 รวมรายการที่ 1 - 6 6   25.32 17.88 

7 อปุกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์อ่ืนๆ  551    5.132/ 

รวมมูลค่าอุปกรณ์และเคร่ืองมือหลังหกัค่าเส่ือมราคา 557    23.00 

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 3012/2560 ลงวนัที่ 2 ตลุาคม 2560 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ 51/133 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต:ุ 1/ มลูคา่ต้นทนุทดแทนในครัง้นีไ้ด้อ้างอิงจากเอกสารที่ได้รับแจ้งจาก SHV แล้วปรับมลูคา่ตามดชันีราคาเคร่ืองจกัรและ

ผลิตภณัฑ์ 

 2/ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระไมไ่ด้ประเมินมลูคา่ต้นทนุทดแทนใหม ่ สําหรับอปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ที่มีมลูคา่

ทางบญัชีตํ่ากวา่ 1 ล้านบาท จํานวน 551 รายการ โดยพิจารณาใช้มลูคา่ทางบญัชีของทรัพย์สินดงักลา่วแทน 

 ราคาประเมินอปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ของ SHV โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ ตามรายงาน

เลขท่ี 3012/2560 ลงวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 ซึง่ประเมินโดยวธีิคิดจากต้นทนุทดแทนและมลูคา่ทางบญัชีของทรัพย์สนิ 

เทา่กบั 23.00 ล้านบาท 

ง. การประเมินมูลค่า 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระมีความเห็นวา่ วิธีการประเมินมลูคา่โดยวธีิคิดจากรายได้ (Income Method of 

Valuation) แบบคดิลดจากงบกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Technique) จะเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมในการ

ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิรายการนีเ้พ่ือหามลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิ (Market Value) และวิธีคิดจากต้นทนุ (Cost 

Approach) เป็นวิธีการตรวจสอบผล โดยสรุปได้ดงันี ้

 วิธีคดิจากรายได้ (Income Method of Valuation) – แบบคิดลดจากกระแสเงนิสด (Discounted Cash 

Flow Technique) 

การประเมินมลูคา่โดยวิธีนีใ้ช้สาํหรับสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้จากการถือครอง โดยมีสมมตฐิานวา่ มลูคา่ของ

ทรัพย์สนิจะมีมลูคา่เทา่กบัมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสรายได้รวมท่ีคาดวา่จะได้รับจากทรัพย์สนิในอนาคต โดยคํานวณ

รายได้สทุธิตอ่ปีท่ีคาดวา่จะได้รับจากการใช้ประโยชน์ทรัพย์สนินัน้และแปลงกลบัมาเป็นมลูคา่ปัจจบุนั 

ในการประเมินในครัง้นี ้ผู้ประเมนิราคาทรัพย์สนิอิสระใช้ข้อมลูของปี 2559 - 2560 เป็นปีฐาน และประมาณการ

กระแสรายได้จากการดาํเนินงานสทุธิ ปีท่ี 1 – 11 โดยปรับเพ่ิมกระแสรายได้จากการดําเนินงานสทุธิตามอตัราเงินเฟอ้

เฉลีย่ร้อยละ 2.30 ตอ่ปี  สมมติฐานการประเมินมลูคา่ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ทางการแพทย์ โรง

พยาบาลสหเวช สรุปได้ดงันี ้

 Income Approach: SHV จาํนวน 

1 ลกัษณะสถานพยาบาล โรงพยาบาลทัว่ไป  

2 จํานวนเตียง 90 เตียง 

3 รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ 

- ผู้ ป่วยนอก 

 

จํานวนผู้ ป่วยนอกเฉลี่ย 250 รายตอ่วนั  

  คา่ตรวจรักษาเฉลี่ย 650 บาท/ราย 

 - ผู้ ป่วยใน จํานวนผู้ ป่วยในเฉลี่ย 22 รายตอ่วนั 

  คา่ตรวจรักษาเฉลี่ย 16,000 บาทตอ่วนั  

4 รายได้อ่ืน ร้อยละ 2.5 ของรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ 

5 ต้นทนุการให้บริการทางการแพทย์ ร้อยละ 70 ของรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ 

6 คา่ใช้จา่ยในการบริการและบริหาร ร้อยละ 17 ของรายได้รวม 

7 อตัราเงินเฟอ้ เฉลี่ยร้อยละ 2.30 ตอ่ปี 

8 ระยะเวลาประมาณการ 10 ปี และประมาณการปีที่ 11 เพ่ือใช้ในการคํานวณมลูคา่ขายทรัพย์สนิ 

(Terminal Value)  

9 อตัราคา่ใช้จา่ยในการขายทรัพย์สิน ร้อยละ 2 ของราคาขายทรัพย์สิน 

10 Terminal Cap Rate ร้อยละ 7.90 ตอ่ปี 

11 Cost of Equity ร้อยละ 13.40 ตอ่ปี1/ 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ 52/133 
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 Income Approach: SHV จาํนวน 

12 อตัราดอกเบีย้เงินกู้  ร้อยละ 6.50 ตอ่ปี 

13 อตัราสว่นเงินกู้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.98 เทา่ 

14 อตัราผลตอบแทนของทรัพย์สิน (Discount Rate) ร้อยละ 10.73 ตอ่ปี 

15 มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด  351,500,000 บาท (ปัดเศษ) 

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2684/2560 ลงวนัที่ 5 กนัยายน 2560 

หมายเหต:ุ ในการประเมินมลูคา่ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินพิจารณาจากข้อมลูในอดีตของ SHV ปี 2559 – 2560 เป็นข้อมลูปีฐาน 

1/ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระได้พิจารณาโดยอ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนการลงทนุจากพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี ณ วนัที่ 27 กรกฎาคม 

2560 ที่ประมาณร้อยละ 2.55 ตอ่ปี บวกกบั Equity Country Risk Premium x Beta และบวกด้วย Premium สาํหรับโรงพยาบาลที่มีผล

ประกอบการดีตลอด อีกประมาณร้อยละ 1 ตอ่ปี 

 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของ SHV ด้วยวิธีคดิจากรายได้ เน่ืองจากผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สนิอิสระเห็นวา่เป็นทรัพย์สนิท่ีก่อให้เกิดรายได้จากการถือครอง มลูคา่ท่ีประเมินโดยวิธีรายได้สามารถสะท้อน

การใช้ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สนิได้ดีกวา่วิธีต้นทนุ และได้มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีประเมินได้เทา่กบั 351.50 ล้านบาท 

 

ทัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการเปรียบเทียบมลูคา่ทรัพย์สนิของ SHV โดยวิธีคดิจากรายได้และวิธี

ต้นทนุ สรุปมลูคา่ทรัพย์สนิได้ดงันี ้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ราคาประเมินทรัพย์สิน SHV ราคาประเมินโดยวิธีต้นทุน ราคาประเมินโดยวิธีคิดจากรายได้ 

ที่ดิน 54.011/2/  

อาคารและสิ่งปลกูสร้าง 110.872/  

อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 23.003/  

รวม 187.89 351.502/ 

หมายเหต:ุ  

1/ ราคาประเมินที่ดิน 21,000 บาทตอ่ ตร.ว. 

2/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2684/2560 ลงวนัที่ 5 กนัยายน 2560 

3/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 3012/2560 ลงวนัที่ 2 ตลุาคม 2560 

 

อยา่งไรก็ตาม ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่วิธีประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของโรงพยาบาลสหเวชด้วยวิธีคดิจาก

รายได้ มีความเหมาะสม เน่ืองจากสนิทรัพย์ดงักลา่วเป็นสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้ จงึควรพิจารณาความสามารถในการ

สร้างกระแสเงินสดในอนาคตของสนิทรัพย์ 

โดยสรุปมลูคา่ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์และเคร่ืองมอืทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสหเวช ท่ีประเมินโดยผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สนิอิสระ เทา่กบั 351.50 ล้านบาท 

 

สรุปมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินและราคาประเมินของทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 

จากการเปรียบเทียบมลูคา่สนิทรัพย์ของ SHV ตามมลูคา่ตามบญัชี กบัมลูคา่ตามราคาประเมินของผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สนิอิสระ จะเห็นวา่สนิทรัพย์ดงักลา่วมีราคาประเมินสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ซึง่เป็น

มลูคา่ตามบญัชีท่ีใกล้เคียงกบัวนัประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีสดุ สรุปได้ดงันี ้
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(หน่วย: ล้านบาท) 

ทรัพย์สินของ SHV มูลค่าตามบัญชี 

ณ 30 มิถุนายน 2560 

ราคาประเมินทรัพย์สิน 

โดยผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สินอิสระ 

ราคาประเมินสูงกว่า 

(ตํ่ากว่า) มูลค่าตามบัญชี 

 (1) (2) (2) – (1) 

ทรัพย์สินที่ประเมินมลูคา่    

1. ที่ดิน  15.39   

2. อาคารและสิ่งปลกูสร้าง 79.47   

3. อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 20.71   

รวมทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า 115.56 351.501/2/ 235.94 

หกั: หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี  

(Deferred Tax Liabilities) 

  (47.19)3/ 

รวมรายการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้น SHV   188.75 

หมายเหต:ุ  

1/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2684/2560 ลงวนัที่ 5 กนัยายน 2560 

2/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 3012/2560 ลงวนัที่ 2 ตลุาคม 2560 

3/ ประมาณการหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Deferred Tax Liabilities) ในอตัราภาษีร้อยละ 20 ของกําไรจากราคาประเมินสงูกวา่มลูคา่

ทางบญัชีของทรัพย์สิน 

ดงันัน้ ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระจึงไดป้รบัปรุงส่วนของผูถื้อหุน้ของ SHV เพ่ิมข้ึนจากส่วนต่างราคาประเมินและ

มูลค่าทางบญัชีของทรพัย์สิน – สทุธิ จํานวน 188.75 ลา้นบาท 
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

2.1.3 บริษัท โรงพยาบาลปากนํา้โพ จาํกัด (PNP) 

PNP มีรายการทรัพย์สนิท่ีมกีารประเมินราคา ได้แก ่

 ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 และโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2  

 ท่ีดินพร้อมอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 3 คหูา (ปัจจุบนัไม่ไดใ้ช้ประโยชน์ อยู่ในสภาพทรุดโทรม) 

 ท่ีดินพร้อมทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้ 1 หลงั (ปัจจุบนัใชเ้ป็นทีเ่ก็บเอกสาร อยู่ในสภาพทรุดโทรม) 

 ท่ีดินเปลา่ 1-1-93.20 ไร่ ติดกบัโรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 (ปัจจุบนัไม่ไดใ้ช้ประโยชน์) 

โดยสรุปได้ดงันี ้

(1) ที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลปากนํา้โพ 

โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 ตัง้อยูท่ี่ 96/12 ถนนพหลโยธิน (ทล. 1) ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ 

จงัหวดันครสวรรค์ และโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 ตัง้อยูท่ี่ 62 ถนนอรรถกว ีตําบลปากนํา้โพ อําเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดั

นครสวรรค์ 

บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้บริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั (“ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ”) ซึง่เป็นผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สนิอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. เพ่ือประเมินราคาท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการ

แพทย์ โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 และโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 ซึง่ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้ทําการสาํรวจและ

ประเมินราคาทรัพย์สนิ เมื่อวนัท่ี 11 สงิหาคม 2560 และวนัท่ี 16 กนัยายน 2560 ตามรายงานลงวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 

(เลขท่ี 2783/2560) และวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 (เลขท่ี 3013/2560) ตามลาํดบั เพ่ือวตัถปุระสงค์สาธารณะ โดยผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สนิอิสระเห็นวา่ มลูคา่ท่ีได้จากวิธีรายได้ยงัไมส่ะท้อนการใช้ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สนิ9

10 เน่ืองจากอาคาร

โรงพยาบาลมีอาคารท่ียงัสร้างไมแ่ล้วเสร็จ ดงันัน้ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเลอืกใช้วิธีต้นทนุเพ่ือกําหนดมลูคา่ตลาด

ทรัพย์สนิ ซึง่รายละเอียดการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ สรุปได้ดงันี ้

ก. ที่ดนิ  

ท่ีดิน จํานวน 40 แปลง เนือ้ท่ีดินรวม 13-0-98.4 ไร่ (5,298.40 ตารางวา) ซึง่เป็นท่ีตัง้อาคารโรงพยาบาลปากนํา้

โพ 1 และโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2  โดยมีรายละเอียดท่ีดินท่ีประเมินมลูคา่ดงันี ้ 

โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1: จํานวน 33 แปลง พืน้ท่ีดินรวม 8-1-35.4 ไร่ (3,335.40 ตารางวา) แบง่ออกเป็น 2 

สว่น ได้แก่  

 ท่ีดินสว่นท่ี 1 จํานวน 28 แปลง พืน้ท่ีดนิรวม 5-1-92.40 ไร่ (2,192.4 ตารางวา) ปัจจบุนัใช้ประโยชน์เป็น

ท่ีตัง้โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 

 ท่ีดินสว่นท่ี 2 จํานวน 5 แปลง พืน้ท่ีดินรวม 2-3-43 ไร่ (1,143 ตารางวา) ปัจจบุนัใช้ประโยชน์เป็นท่ีตัง้โรง

ครัวและโรงจอดรถของโรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 

มีรายละเอียดดงันี ้

 
 

10 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นด้วยกบัวิธีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินของ PNP ด้วยวิธีต้นทนุ เน่ืองจากในการประเมินมลูคา่ด้วยวิธีคิดจาก

รายได้ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระใช้ข้อมลูของปี 2558 - 2559 เป็นปีฐาน ในการประมาณกระแสรายได้จากการดําเนินงานสทุธิในอนาคต 

ซึง่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่มลูคา่กระแสเงินสดปีฐานที่นํามาใช้อาจจะไมส่ะท้อนกระแสเงินสดในการดําเนินงานในอนาคตของ PNP 

เน่ืองจากในปี 2558 – 2559 PNP1 และ PNP2 อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงและกอ่สร้าง ทําให้ตวัเลขผลการดําเนินงานของปี 2558 – 2559 อาจไม่

สะท้อนกระแสเงินสดในอนาคตของ PNP 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ 55/133 
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ลําดับ

ท่ี 

โฉนดท่ีดนิ

เลขท่ี 

เลขท่ีดนิ หน้า

สํารวจ 

เนือ้ท่ีดนิตามเอกสารสิทธ์ิ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ท่ีตรวจสอบได้ ไร่ งาน ตร.ว. 

ท่ีดนิส่วนท่ี 1   

1 1663 88 167 0 1 88.6 บริษัท โรงพยาบาล

ปากนํา้โพ จํากดั 

ธนาคารธนชาต จํากดั 

(มหาชน) 2 1665 157 169 0 1 16.0 

3 8493 164 244 0 0 70.0   

4 8494 163 2423 0 0 70.0   

5 8495 162 2424 0 0 70.0   

6 8496 161 2425 0 0 70.0   

7 8497 160 2426 0 0 70.0   

8 8498 159 2427 0 0 70.0   

9 8499 158 2428 0 0 64.0   

10 8501 169 2430 0 0 70.0   

11 8666 168 2431 0 0 70.0   

12 8667 167 2432 0 0 70.0   

13 8668 166 2433 0 0 70.0   

14 8669 165 2434 0 0 70.0   

15 19604 155 5607 1 0 45.2   

16 19605 154 5068 0 1 0.0   

17 19606 153 5609 0 1 58.3   

18 22277 66 6816 0 0 28.6   

19 22278 67 6817 0 0 28.5   

20 22279 68 6818 0 0 28.3   

21 22280 69 6819 0 0 28.1   

22 22281 71 6820 0 0 28.1   

23 22282 72 6821 0 0 28.1   

24 22283 73 6822 0 0 28.1   

25 22284 74 6823 0 0 28.2   

26 28094 64 8822 0 0 57.4   

27 28095 70 8823 0 0 48.2   

28 34292 65 10791 0 0 18.7   

 เนือ้ท่ีดนิรวม – กลุ่มท่ี 1 ส่วนท่ี 1 5 1 92.4   

 หกั ท่ีดนิสว่นท่ีมีสภาพเป็นถนน1/ 0 1 92.1   

 คงเหลือเนือ้ท่ีดนิท่ีประเมนิมูลค่า – กลุ่มท่ี 

1 ส่วนท่ี 11/ 

5 0 0.3   

ท่ีดนิส่วนท่ี 2   

29 19362 124 5605 1 0 53.0 บริษัท โรงพยาบาล

ปากนํา้โพ จํากดั 

ธนาคารธนชาต จํากดั 

(มหาชน) 30 19363 125 5606 1 0 43.1 

31 19608 115 5611 0 1 0.0   

32 21589 114 6299 0 0 76.9   

33 21596 451 6306 0 0 70.0   

 เนือ้ท่ีดนิรวม – กลุ่มท่ี 1 ส่วนท่ี 2 2 3 43.0   

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2783/2560 ลงวนัที่ 12 กนัยายน 2560 
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หมายเหต:ุ 1/ โฉนดที่ดินเลขที่ 165, 28094 และ 34292 เนือ้ที่ดินรวม 0-1-92.1 ไร่ (192.1 ตารางวา) มีสภาพเป็นถนน ซึง่ผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สินอิสระไมป่ระเมินมลูคา่ที่ดินในสว่นนีใ้ห้ ดงันัน้ คงเหลือเนือ้ที่ดินกลุม่ที่ 1 สว่นที่ 1 ที่ทําการประเมินมลูคา่ เทา่กบั 5-0-0.3 ไร่ (2,000.3 

ตารางวา) 

 

โรงพยาบาลปากนํา้โพ 2: จํานวน 7 แปลง พืน้ท่ีดินรวม 4-3-63 ไร่ (1,963 ตารางวา) แบง่ออกเป็น 2 สว่น 

ได้แก่  

 ท่ีดินสว่นท่ี 1 จํานวน 1 แปลง พืน้ท่ีดินรวม 2-2-87 ไร่ (1,087 ตารางวา) ปัจจบุนัใช้ประโยชน์เป็นท่ีตัง้

โรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 

 ท่ีดินสว่นท่ี 2 จํานวน 6 แปลง พืน้ท่ีดินรวม 2-0-76 ไร่ (876 ตารางวา) ปัจจบุนัใช้ประโยชน์เป็นท่ีตัง้อาคาร

จอดรถสงู 8 ชัน้ 1 หลงั 

มีรายละเอียดดงันี ้

ลาํดับ

ที่ 

โฉนดที่ดิน

เลขที่ 

เลขที่ดิน หน้า

สาํรวจ 

เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ที่ตรวจสอบได้ ไร่ งาน ตร.ว. 

ที่ดินส่วนที่ 1   

1 3092 395 238 2 2 87.0 บริษัท โรงพยาบาล

ปากนํา้โพ จํากดั 

ธนาคารธนชาต จํากดั 

(มหาชน)        

 เนือ้ที่ดินรวม – กลุ่มที่ 2 ส่วนที่ 1 2 2 87.0   

ที่ดินส่วนที่ 2   

2 57951/ 540 695 0 2 88.0 บริษัท โรงพยาบาล

ปากนํา้โพ จํากดั 

ธนาคารธนชาต จํากดั 

(มหาชน) 3 5796 390 696 0 1 81.0 

4 5797 386 697 0 1 91.0   

5 5892 387 751 0 0 27.0   

6 8755 391 2452 0 1 0.0   

7 30520 388 9109 0 0 89.0   

 เนือ้ที่ดินรวม – กลุ่มที่ 2 ส่วนที่ 21/ 2 0 76.0   

 หกั ที่ดินสว่นที่มีสภาพเป็นถนน1/ 0 2 88.0   

 คงเหลือเนือ้ที่ดินที่ประเมินมูลค่า – 

กลุ่มที่ 2 ส่วนที่ 2 1/ 

1 1 88.0   

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2783/2560 ลงวนัที่ 12 กนัยายน 2560 

หมายเหต:ุ 1/ โฉนดที่ดินเลขที่ 5795 เนือ้ที่ดิน 0-2-88 ไร่ (288 ตารางวา) มีสภาพเป็นถนน (ปัจจบุนัถือกรรมสิทธ์ิร่วมกบับคุคลอ่ืน) ซึง่ 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระไมป่ระเมินมลูคา่ที่ดินในสว่นนีใ้ห้ ดงันัน้ คงเหลือเนือ้ที่ดินกลุม่ที่ 2 สว่นที ่2 ที่ทําการประเมินมลูคา่ เทา่กบั 1-1-

88 ไร่ (588 ตารางวา) 

 

ข. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 
 รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง PNP1 เนือ้ที่ใช้สอย อายุการใช้

งาน (ปี) 

อาคารตัง้อยู่บนที่ดิน 

เอกสารสิทธิเลขที่   (ตารางเมตร) 

 ทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 – ส่วนที่ 1    

1 อาคารโรงพยาบาลสงู 4 ชัน้ (อาคาร A) 2,641.32 2 บนที่ดิน 22 แปลง กลุม่ที่ 1 

2 อาคารโรงพยาบาลสงู 6 ชัน้ (อาคาร AB) 1,053.24 n.a.1/  

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ 57/133 
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 รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง PNP1 เนือ้ที่ใช้สอย อายุการใช้

งาน (ปี) 

อาคารตัง้อยู่บนที่ดิน 

เอกสารสิทธิเลขที่   (ตารางเมตร) 

3 อาคารโรงพยาบาลสงู 6 ชัน้ (อาคาร B) 6,898.74 n.a.1/  

4 อาคารสํานกังานฝ่ายชา่ง 2 ชัน้    

 - พืน้ที่ภายในอาคาร 132.00 2  

 - พืน้ที่ห้องนํา้ 3.00 2  

5 อาคารสํานกังานสงู 2 ชัน้    

 - พืน้ที่ภายในอาคาร 161.50 2  

 - พืน้ที่ภายในอาคาร (สว่นตอ่เตมิ) 65.00 2  

 - พืน้ทีห้่องนํา้ 20.70 2  

 - พืน้ทีส่ว่นโลง่หลงัคาคลมุ 138.00 2  

6 อาคารแผนกจา่ยกลางชัน้เดียว    

 - พืน้ที่ภายในอาคาร 116.70 2  

 - พืน้ที่ห้องนํา้ 12.00 2  

7 โรงจอดรถหลงัที่ 1 157.50 3  

8 โรงจอดรถหลงัที่ 2 101.25 3  

9 โรงจอดรถหลงัที่ 3 288.00 3  

10 โรงจอดรถหลงัที่ 4 102.00 3  

11 โรงจอดรถหลงัที่ 5 37.50 3  

12 โรงจอดรถหลงัที่ 6 12.00 3  

 ทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 – ส่วนที่ 2    

13 อาคารโรงครัว 218.45 3 บนที่ดิน 5 แปลงกลุม่ที่ 2 

14 โรงจอดรถหลงัที่ 7 420.00 11  

15 โรงจอดรถหลงัที่ 8 378.00 11  

16 อาคารร้านค้า 165.00 3  

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2783/2560 ลงวนัที่ 12 กนัยายน 2560 

หมายเหต:ุ 1/ อาคารอยูร่ะหวา่งการกอ่สร้าง โดยอาคาร AB แล้วเสร็จประมาณร้อยละ 80 และอาคาร B แล้วเสร็จประมาณร้อยละ 70 

 

โรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 

อาคารและสิง่ปลกูสร้างท่ีประเมนิมลูคา่โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ สรุปได้ดงันี ้ 

 รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง PNP2 เนือ้ที่ใช้สอย อายุการใช้

งาน (ปี) 

อาคารตัง้อยู่บนที่ดิน 

เอกสารสิทธิเลขที่   (ตารางเมตร) 

 ทรัพย์สินกลุ่มที่ 2 – ส่วนที่ 1    

1 อาคารโรงพยาบาลสงู 8 ชัน้ 5,732.96 2 โฉนดเลขที่ 3092 

2 อาคารโรงพยาบาลสงู 6 ชัน้    โฉนดเลขที่ 3092 

 - พืน้ที่ภายในอาคาร 7,931.50 2  

 - พืน้ที ่Lobby 737.23 2  

 ทรัพย์สินกลุ่มที่ 2 – ส่วนที่ 2    

3 อาคารจอดรถ 8 ชัน้ 10,460.52 1 โฉนดเลขที่ 5796 - 5797, 8755 และ 

30520 

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2783/2560 ลงวนัที่ 12 กนัยายน 2560  

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ 58/133 
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ค. อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 

อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ทัง้หมดจํานวน 2,349 รายการ ตัง้อยูท่ี่โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 และ

โรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 ทําการประเมินจํานวน 24 รายการเฉพาะรายการท่ีมมีลูคา่ทางบญัชีสงูกวา่ 1 ล้านบาท โดย 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระพบวา่ทรัพย์สนิอยูใ่นสภาพปกติ สามารถใช้งานได้และมีการบํารุงรักษาด ี
 

การประเมินราคาทรัพย์สนิโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 

ตามรายงานประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ ลงวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 (เลขท่ี 2783/2560) ในการประเมินมลูคา่ท่ีดิน 

อาคารและสิง่ปลกูสร้าง ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเห็นวา่ มลูคา่ท่ีได้จากวธีิรายได้ยงัไมส่ะท้อนการใช้ประโยชน์สงูสดุ

ของทรัพย์สนิ เน่ืองจากอาคารโรงพยาบาลมีอาคารท่ียงัสร้างไมแ่ล้วเสร็จ ดงันัน้ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเลอืกใช้วิธี

ต้นทนุเพ่ือกําหนดมลูคา่ตลาดทรัพย์สนิ ซึง่รายละเอียดการประเมนิมลูคา่ทรัพย์สนิ สรุปได้ดงันี ้

(1) วิธีคดิจากต้นทุน (Cost Approach)  

(ก) ที่ดนิ 

สมมติฐานของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 

ในการประเมินมลูคา่โดยวธีิเปรียบเทียบตลาด ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้คดัเลอืกข้อมลูราคาตลาดท่ีมีการ

เสนอขายหรือขายในพืน้ท่ีท่ีตัง้ทรัพย์สนิหรือทําเลท่ีตัง้บริเวณใกล้เคียง ในชว่งเวลาใกล้เคียง ซึง่ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ

อิสระพิจารณาแล้วเห็นวา่เป็นข้อมลูท่ีมีศกัยภาพใกล้เคียงกนักบัทรัพย์สนิท่ีจะประเมิน มาเป็นข้อมลูท่ีใช้สาํหรับวิเคราะห์

เปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ โดยข้อมลูท่ีนํามาเปรียบเทียบเป็นข้อมลูตลาดประเภทท่ีดินเปลา่จํานวน 6 รายการ บริเวณ

ใกล้เคยีง ซึง่มีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหวา่ง 80,000 – 135,000 บาทตอ่ตารางวา เพ่ือนํามาวิเคราะห์มลูคา่ทรัพย์สนิ 

จากนัน้จึงประเมินราคาท่ีดินโดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ เช่น สถานท่ีตัง้ ขนาดและรูปร่างของท่ีดิน ลกัษณะ ชนิด และ

คณุภาพของสิง่ท่ีพฒันา รวมถงึระยะเวลาด้วย และให้คะแนนโดยวิธีถว่งนํา้หนกั (Weighted Quality Score: WQS) เป็น

ตวัปรับราคาในการเปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ 

 โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 

 จากการประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ ท่ีดินกลุม่ท่ี 1 ของโรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 จํานวน 28 

แปลง พืน้ท่ีดินรวม 5-1-92.40 ไร่ (2,192.4 ตารางวา) มีราคาประเมินเทา่กบั 125,000 บาทตอ่ตารางวา (เนือ้ท่ีดินท่ี

ประเมินมลูคา่ เทา่กบั 5-0-0.3 ไร่ (2,000.3 ตารางวา) หรือคิดเป็นมลูคา่ตลาดยตุิธรรมเทา่กบั 250.04 ล้านบาท 

 มลูคา่ตลาดของท่ีดินกลุม่ท่ี 2 ของโรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 ท่ีดินสว่นท่ี 2 จํานวน 5 แปลง พืน้ท่ีดนิรวม 2-3-43 

ไร่ (1,143 ตารางวา) ท่ีประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเทา่กบั 100,000 บาทตอ่ตารางวา (พืน้ท่ีดินท่ีประเมิน

มลูคา่เทา่กบั 2-3-43 ไร่ (1,143 ตารางวา)) หรือคิดเป็นมลูคา่ตลาดยตุิธรรมเทา่กบั 114.30 ล้านบาท  

โดยสรุป ราคาประเมนิท่ีดินโรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 ของ PNP โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ ตามรายงานเลขท่ี 

2783/2560 ลงวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 ซึง่ประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบข้อมลูตลาดของท่ีดินกลุม่ท่ี 1 เทา่กบั 250.04 ล้านบาท 

และท่ีดินกลุม่ท่ี 2 เทา่กบั 114.30 ล้านบาท  รวมเป็นมูลค่าที่ดินของโรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 เท่ากับ 364.34 ล้านบาท 
 

 โรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 

จากการประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ ท่ีดินกลุม่ท่ี 1 ของโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 จํานวน 1 แปลง 

พืน้ท่ีดินรวม 2-2-87 ไร่ (1,087 ตารางวา) มีราคาประเมินเทา่กบั 125,000 บาทตอ่ตารางวา หรือคิดเป็นมลูคา่ตลาด

ยตุิธรรมเทา่กบั 135.88 ล้านบาท 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ 59/133 
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 มลูคา่ตลาดของท่ีดินกลุม่ท่ี 2 ของโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 จํานวน 6 แปลง พืน้ท่ีดินรวม 2-0-76 ไร่ (876 ตาราง

วา) ท่ีประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเทา่กบั 100,000 บาทตอ่ตารางวา (ทําการประเมินมลูคา่ เทา่กบั 1-1-88 

ไร่ (588 ตารางวา)) หรือคิดเป็นมลูคา่ตลาดยตุิธรรมเทา่กบั 58.80 ล้านบาท 

โดยสรุป ราคาประเมินท่ีดินโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 ของ PNP โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ ตามรายงาน

เลขท่ี 2783/2560 ลงวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 ซึง่ประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบข้อมลูตลาดของท่ีดินกลุม่ท่ี 1 เทา่กบั 135.88 

ล้านบาท และท่ีดินกลุม่ท่ี 2 เทา่กบั 58.80 ล้านบาท  รวมเป็นมูลค่าที่ดินของโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 เท่ากับ 194.68 

ล้านบาท 

 

(ข) อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1  

 โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 - อาคารและสิง่ปลกูสร้างท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ ดงันี ้ 

 รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง  เนือ้ที่ใช้สอย มูลค่าทดแทนก่อสร้างใหม่ อายุการ

ใช้งาน 

(ปี) 

มูลค่าทดแทน

หลังหกัค่าเส่ือม

ราคา (ล้านบาท) 

 PNP1 (ตารางเมตร) บาทต่อ 

ตร.ม. 

รวม  

(ล้านบาท) 

 ทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 – ส่วนที่ 1      

1 อาคารโรงพยาบาลสงู 4 ชัน้ (อาคาร A) 2,641.32 25,000 66.03 2 64.71 

2 อาคารสํานกังานฝ่ายชา่ง 2 ชัน้      

 - พืน้ที่ภายในอาคาร 132.00 12,000 1.58 2 1.49 

 - พืน้ที่ห้องนํา้ 3.00 3,500 0.01 2 0.01 

3 อาคารสํานกังานสงู 2 ชัน้      

 - พืน้ที่ภายในอาคาร 161.50 12,000 1.94 2 1.05 

 - พืน้ที่ภายในอาคาร (สว่นตอ่เตมิ) 65.00 9,000 0.59 2 0.57 

 - พืน้ที่ห้องนํา้ 20.70 7,000 0.14 2 0.14 

 - พืน้ที่สว่นโลง่หลงัคาคลมุ 138.00 1,500 0.21 2 0.20 

4 อาคารแผนกจา่ยกลางชัน้เดียว      

 - พืน้ที่ภายในอาคาร 116.70 9,000 1.05 2 1.03 

 - พืน้ที่ห้องนํา้ 12.00 7,000 0.08 2 0.08 

5 โรงจอดรถหลงัที่ 1 157.50 1,500 0.24 3 0.23 

6 โรงจอดรถหลงัที่ 2 101.25 1,500 0.15 3 0.15 

7 โรงจอดรถหลงัที่ 3 288.00 1,500 0.43 3 0.42 

8 โรงจอดรถหลงัที่ 4 102.00 1,500 0.15 3 0.15 

9 โรงจอดรถหลงัที่ 5 37.50 1,500 0.06 3 0.05 

10 โรงจอดรถหลงัที่ 6 12.00 1,500 0.04 3 0.04 

 รวมอาคารโรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 – ส่วนที่ 1: ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 70.33 

 ทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 – ส่วนที่ 2      

11 อาคารโรงครัว 218.45 9,000 1.97 3 1.91 

12 โรงจอดรถหลงัที่ 7 420.00 1,500 0.63 11 0.55 

13 โรงจอดรถหลงัที่ 8 378.00 1,500 0.57 11 0.50 

14 อาคารร้านค้า 165.00 1,500 0.25 3 0.24 

 รวมอาคารโรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 – ส่วนที่ 2: ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 3.20 
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ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2783/2560 ลงวนัที่ 12 กนัยายน 2560 

 

 โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 - อาคารและสิง่ปลกูสร้างท่ีอยูร่ะหวา่งกอ่สร้าง ดงันี ้ 

 รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

PNP1 

เนือ้ที่ใช้สอย 

(ตารางเมตร) 

มูลค่าทดแทน 

ก่อสร้างใหม่ 

สภาพการ

ก่อสร้าง

ปัจจุบัน 

(ร้อยละ) 

มูลค่าตาม

สภาพ

ปัจจุบัน 

(ล้านบาท) 

มูลค่า

อาคาร

คงเหลือ 

(ล้านบาท) 

   บาทต่อ 

ตร.ม. 

รวม  

(ล้านบาท) 

 ทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 – ส่วนที่ 1       

15 อาคารโรงพยาบาลสงู 6 ชัน้ (อาคาร AB) 1,053.24 27,500 28.96 80 23.17 5.79 

16 อาคารโรงพยาบาลสงู 6 ชัน้ (อาคาร B) 6,898.74 27,500 189.72 70 132.80 56.91 

 รวมอาคารโรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 – ส่วนที่ 1:  

ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

218.68 - 155.97 62.71 

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2783/2560 ลงวนัที่ 12 กนัยายน 2560 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระพิจารณาใช้วธีิเปรียบเทียบคา่ก่อสร้างแบบตอ่หนว่ย (บาทตอ่ตารางเมตร) ณ วนัท่ี

ประเมินมลูคา่แล้วหกัด้วยคา่เสือ่มราคาตามสภาพและอายกุารใช้งานของอาคารสิง่ปลกูสร้าง ณ วนัสาํรวจ สาํหรับอาคาร

และสิง่ปลกูสร้างอายกุารใช้งาน 2 – 6 ปี หกัคา่เสือ่มราคาในอตัราร้อยละ 2 – 6 และอาคารสาํนกังานอายกุารใช้งาน 28 ปี 

หกัคา่เสือ่มราคาร้อยละ 46 และอาคารระหวา่งก่อสร้างหกัต้นทนุคา่ก่อสร้างคงเหลอื จะได้มลูคา่อาคารสิง่ปลกูสร้างรวม

ของโรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 โดยวิธีต้นทนุ เทา่กบั 229.50 ล้านบาท 

 

โรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 
 รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง เนือ้ที่ใช้สอย มูลค่าทดแทนก่อสร้างใหม่ อายุการ

ใช้งาน 

(ปี) 

มูลค่าทดแทน

หลังหกัค่าเส่ือม

ราคา (ล้านบาท) 

 PNP2 (ตารางเมตร) บาทต่อ ตร.ม. รวม  

(ล้านบาท) 

 ทรัพย์สินกลุ่มที่ 2 – ส่วนที่ 1      

1 อาคารโรงพยาบาลสงู 8 ชัน้ 5,732.96 27,500 156.66 2 154.50 

2 อาคารโรงพยาบาลสงู 6 ชัน้       

 - พืน้ที่ภายในอาคาร 7,931.50 27,500 218.12 2 213.75 

 - พืน้ที ่Lobby 737.23 24,000 17.69 2 17.34 

 รวมอาคารโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 – ส่วนที่ 1    385.60 

 ทรัพย์สินกลุ่มที่ 2 – ส่วนที่ 2      

3 อาคารจอดรถ 8 ชัน้ 10,460.52 13,500 141.22 1 139.80 

 รวมอาคารโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 – ส่วนที่ 2    139.80 

 รวมอาคารโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2     525.40 

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2783/2560 ลงวนัที่ 12 กนัยายน 2560 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระพิจารณาใช้วธีิเปรียบเทียบคา่ก่อสร้างแบบตอ่หนว่ย (บาทตอ่ตารางเมตร) ณ วนัท่ี

ประเมินมลูคา่แล้วหกัด้วยคา่เสือ่มราคาตามสภาพและอายกุารใช้งานของอาคารสิง่ปลกูสร้าง ณ วนัสาํรวจ สาํหรับอาคาร

และสิง่ปลกูสร้างอายกุารใช้งาน 1 - 2 ปี หกัคา่เสือ่มราคาในอตัราร้อยละ 1 - 2  จะได้มลูคา่อาคารสิง่ปลกูสร้างรวมของ

โรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 โดยวิธีต้นทนุ เทา่กบั 525.40 ล้านบาท 
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(ค) อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 

อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของ PNP ตัง้อยูท่ี่โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 และ

โรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้ทําการสาํรวจและประเมินราคาอปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ เมื่อวนัท่ี 

16 กนัยายน 2560 ตามรายงานลงวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 (เลขท่ี 3013/2560) เพ่ือวตัถปุระสงค์สาธารณะ โดยผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สนิอิสระเลอืกใช้วธีิคดิจากต้นทนุ (Replacement Cost Approach) ในการประเมินมลูคา่อปุกรณ์และเคร่ืองมือ

ทางการแพทย์ เน่ืองจากเป็นอปุกรณ์และเคร่ืองมอืทางการแพทย์ซึง่ไมม่ีการซือ้ขายทัว่ไป 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเลอืกใช้วิธีคดิจากต้นทนุทดแทนใหม ่(Replacement Cost New) หกัด้วยคา่เสือ่ม

ราคาแบบวิธีเส้นตรง หรือวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัอปุกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์ โดยปัจจยัท่ีนํามาคดิในการหกัคา่เสือ่มราคา

ตามการประเมินในครัง้นี ้ คือ (1) คา่เสือ่มราคาตามอายกุารใช้งาน (2) คา่เสือ่มราคาทางสภาพอปุกรณ์และเคร่ืองมือ

แพทย์ (3) คา่เสือ่มราคาทางประโยชน์ใช้สอย และ (4) คา่เสือ่มราคาทางเศรษฐกิจหรือปัจจยัภายนอก 

โดยสรุปราคาประเมินอปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ของ PNP ได้ดงันี ้

 รายการอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 

PNP 

จาํนวน 

(รายการ) 

อายุใช้งาน 

(ปี) 

อายุคงเหลือ 

(ปี) 

มูลค่า

ทดแทนใหม่1/  

(ล้านบาท) 

มูลค่าทดแทน

หลังหกัค่าเส่ือม

ราคา (ล้านบาท) 

1 3.0 Telsa MRI Scanner 1 1.40 13.60 49.03 43.10 

2 เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 128 สไลด์ รังสี PNP2 1 1.40 13.60 17.97 15.80 

3 งานระบบก๊าซทางการแพทย์ – อาคาร 8 ชัน้ PNP2 1 2.20 12.80 9.56 7.91 

4 งานระบบก๊าซทางการแพทย์ – อาคาร 6 ชัน้ PNP2 1 0.80 14.20 5.46 5.01 

5 เคร่ือง Memogram 1 1.20 13.80 5.00 4.46 

6 ชดุสอ่งกล้อง EGD+COLONOSCOPY 1 2.60 12.40 4.85 3.89 

7 เคร่ืองเอกซเรย์ เคลื่อนที่ ชนิดซีอาร์ม 

Model: BV Pulsera 12” 

1 2.70 12.30 4.50 3.58 

8 เคร่ืองมือผ่าตดัผา่นกล้อง (LC)  1 0.60 14.40 3.50 3.26 

9 งานระบบก๊าซทางการแพทย์  1 1.30 13.70 3.29 2.91 

10 ชดุ Pedliatric Laryngoscope เลนส์สําหรับสอ่ง

ตรวจโพรงจมกู ชดุเคร่ืองมือสอ่งตรวจและผา่ตดั

ภายในโพรงจมกู 

1 1.30 13.70 3.05 2.70 

11 เคร่ืองเอกซเรย์ Konica Minolta รุ่น Aero Rad 685 1 1.00 14.00 2.35 2.13 

12 เคร่ือง CR 1 2.80 12.20 2.93 2.31 

13 เคร่ือง CR 1 2.80 12.20 2.93 2.31 

14 เคร่ืองนบัและจา่ยยาอตัโนมตั ิ 1 2.20 12.80 3.30 2.73 

15 เคร่ืองนบัและจา่ยยาอตัโนมตั ิ 1 2.20 12.80 3.30 2.73 

16 เคร่ืองตรวจคลื่นหวัใจด้วยความถ่ีสงู 1 1.70 13.30 2.80 2.41 

17 เตียงผ่าตดัด้านศยักรรมออร์โธปิดิกส์ 1 2.70 12.30 2.36 1.87 

18 เคร่ือง Ultrasound รุ่น HD 15 1 2.90 12.10 1.97 1.54 

19 เคร่ืองดมยาสลบพร้อมเคร่ืองชว่ยหายใจ  

รุ่น Advance CS2 ยี่ห้อ GE Heathcare  

1 0.90 14.10 1.60 1.46 

20 โคมไฟผ่าตดัแขวนเพดานแบบโคมคูช่นิดหลอด LED 1 0.90 14.10 1.50 1.37 
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 รายการอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 

PNP 

จาํนวน 

(รายการ) 

อายุใช้งาน 

(ปี) 

อายุคงเหลือ 

(ปี) 

มูลค่า

ทดแทนใหม่1/  

(ล้านบาท) 

มูลค่าทดแทน

หลังหกัค่าเส่ือม

ราคา (ล้านบาท) 

รุ่น Marled V16/V10D  

21 โคมไฟผ่าตดัแขวนเพดานแบบโคมคูช่นิดหลอด LED 

รุ่น Marled V16/V10D 

1 0.90 14.10 1.50 1.37 

22 เคร่ืองตรวจวดัความหนาแน่นของกระดกู 1 1.90 13.10 1.90 1.61 

23 เคร่ืองดมยาสลบพร้อมเคร่ืองชว่ย 1 1.50 13.50 1.60 1.40 

24 เคร่ือง Ultrasound รุ่น HD 15 1 1.90 13.10 1.70 1.44 

 รวมรายการที่ 1 - 24 24   137.94 119.30 

25 อปุกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์อ่ืนๆ  2,325    51.782/ 

รวมมูลค่าอุปกรณ์และเคร่ืองมือหลังหกัค่าเส่ือมราคา 2,349    171.08 

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 3013/2560 ลงวนัที่ 2 ตลุาคม 2560 

หมายเหต:ุ 1/ มลูคา่ต้นทนุทดแทนในครัง้นีไ้ด้อ้างอิงจากเอกสารที่ได้รับแจ้งจาก PNP แล้วปรับมลูคา่ตามดชันีราคาเคร่ืองจกัรและ

ผลิตภณัฑ์ 

 2/ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระไมไ่ด้ประเมินมลูคา่ต้นทนุทดแทนใหม ่ สาํหรับอปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ที่มีมลูคา่ตํ่า

กวา่ 1 ล้านบาท จํานวน 2,325 รายการ โดยพิจารณาใช้มลูคา่ทางบญัชีของทรัพย์สินดงักลา่วแทน 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระวา่ วธีิการประเมินราคาท่ี

เหมาะสม สาํหรับการประเมนิมลูคา่อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ในครัง้นี ้ คือ วิธีคิดจากต้นทนุทดแทน 

(Replacement Cost Approach) เน่ืองจากทรัพย์สนิมีการออกแบบเพ่ือการใช้งานเฉพาะ และมีการปรับปรุงราคา

ประเมินเพ่ือสะท้อนถงึสภาพการใช้งานของทรัพย์สนิ รวมถึงการปรับปรุง Economic Obsolesence ดงันัน้ ราคาประเมิน

อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ของ PNP โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ ตามรายงานเลขท่ี 3013/2560 ลงวนัท่ี 2 

ตลุาคม 2560 ซึง่ประเมินโดยวิธีคิดจากต้นทนุทดแทนและมลูคา่ทางบญัชีของทรัพย์สนิ เทา่กบั 171.08 ล้านบาท 

 

(2) วิธีคดิจากรายได้ (Income Approach) – เป็นวธีิใช้สาํหรับตรวจสอบผล 

การประเมินมลูคา่โดยวิธีนีใ้ช้สาํหรับสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้จากการถือครอง โดยมีสมมตฐิานวา่ มลูคา่ของ

ทรัพย์สนิจะมีมลูคา่เทา่กบัมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสรายได้รวมท่ีคาดวา่จะได้รับจากทรัพย์สนิในอนาคต โดยคํานวณ

รายได้สทุธิตอ่ปีท่ีคาดวา่จะได้รับจากการใช้ประโยชน์ทรัพย์สนินัน้และแปลงกลบัมาเป็นมลูคา่ปัจจบุนั 

ในการประเมินในครัง้นี ้ผู้ประเมนิราคาทรัพย์สนิอิสระใช้ข้อมลูของปี 2558 - 2559 เป็นปีฐาน และประมาณการ

กระแสรายได้จากการดาํเนินงานสทุธิ ปีท่ี 1 – 11 โดยปรับเพ่ิมกระแสรายได้จากการดําเนินงานสทุธิตามอตัราเงินเฟอ้

เฉลีย่ร้อยละ 2.30 ตอ่ปี  สมมติฐานการประเมินมลูคา่ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์และเคร่ืองมอืทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

ปากนํา้โพ 1 และโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 สรุปได้ดงันี ้

 PNP จาํนวน 

1 ลกัษณะสถานพยาบาล โรงพยาบาลทัว่ไป 

2 จํานวนเตียง โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1: 100 เตียง 

โรงพยาบาลปากนํา้โพ 2: 100 เตียง 

3 รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ 

- ผู้ ป่วยนอก 

 

จํานวนผู้ ป่วยนอกเฉลี่ย 309 รายตอ่วนั  

  คา่ตรวจรักษาเฉลี่ย 1,270 บาท/ราย 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ 63/133 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

 PNP จาํนวน 

 - ผู้ ป่วยใน จํานวนผู้ ป่วยในเฉลี่ย 40 รายตอ่วนั 

  คา่ตรวจรักษาเฉลี่ย 19,630 บาทตอ่วนั  

4 รายได้อ่ืน ร้อยละ 1 ของรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ 

5 ต้นทนุการให้บริการทางการแพทย์ ร้อยละ 70 ของรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ 

6 คา่ใช้จา่ยในการบริการและบริหาร ร้อยละ 15 ของรายได้รวม 

7 อตัราเงินเฟอ้ เฉลี่ยร้อยละ 2.30 ตอ่ปี 

8 ระยะเวลาประมาณการ 10 ปี และประมาณการปีที่ 11 เพ่ือใช้ในการคํานวณมลูคา่ขายทรัพย์สนิ 

(Terminal Value)  

9 อตัราคา่ใช้จา่ยในการขายทรัพย์สิน ร้อยละ 2 ของราคาขายทรัพย์สิน 

10 Terminal Cap Rate  ร้อยละ 7.90 ตอ่ปี 

11 Cost of Equity ร้อยละ 13.40 ตอ่ปี1/ 

12 อตัราดอกเบีย้เงินกู้  ร้อยละ 6.50 ตอ่ปี 

13 อตัราสว่นเงินกู้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.98 เทา่ 

14 อตัราผลตอบแทนของทรัพย์สิน (Discount Rate) ร้อยละ 10.73 ตอ่ปี 

15 มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด  843,700,000 บาท (ปัดเศษ) 

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2783/2560 ลงวนัที่ 12 กนัยายน 2560 

หมายเหต:ุ ในการประเมินมลูคา่ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินพิจารณาจากข้อมลูในอดีตของ PNP ปี 2558 – 2559 เป็นข้อมลูปีฐาน 

1/ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระได้พิจารณาโดยอ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนการลงทนุจากพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี ณ วนัที่ 27 กรกฎาคม 

2560 ที่ประมาณร้อยละ 2.55 ตอ่ปี บวกกบั Equity Country Risk Premium x Beta และบวกด้วย Premium สาํหรับโรงพยาบาลที่มีผล

ประกอบการดีตลอด อีกประมาณร้อยละ 1 ตอ่ปี 

จากสมมตฐิานข้างต้น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้ประเมนิมลูคา่ทรัพย์สนิของโรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 

และโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 ด้วยวิธีคดิจากรายได้เทา่กบั 843.70 ล้านบาท 

 

สรุปทรัพย์สินและราคาประเมินโรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 และโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 

(หน่วย: ล้านบาท) 

PNP ลักษณะของสินทรัพย์ ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 

  วิธีต้นทุน วิธีคิดจากรายได้ 

โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1    

ที่ดิน 33 แปลง พืน้ที่ดินรวม 8-1-35.4 ไร่ (3,335.40 ตร.ว.) 364.34  

อาคารและสิ่งปลกูสร้าง - อาคารโรงพยาบาล 4 ชัน้ (อาคาร A) 

- อาคารโรงพยาบาล 6 ชัน้ (อาคาร AB) 

- อาคารโรงพยาบาล 6 ชัน้ (อาคาร B) 

- อาคารสํานกังานฝ่ายชา่งสงู 2 ชัน้ 

- อาคารสํานกังานสงู 2 ชัน้  

- อาคารแผนกจา่ยกลางชัน้เดียว 

- โรงจอดรถ 9 หลงั 

229.50  

โรงพยาบาลปากนํา้โพ 2    

ที่ดิน 7 แปลง พืน้ที่ดินรวม 4-3-63 ไร่ (1,963 ตารางวา) 194.68  

อาคารและสิ่งปลกูสร้าง - อาคารโรงพยาบาล 8 ชัน้ 525.40  

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ 64/133 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

PNP ลักษณะของสินทรัพย์ ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 

  วิธีต้นทุน วิธีคิดจากรายได้ 

- อาคารโรงพยาบาล 6 ชัน้  

- อาคารจอดรถสงู 8 ชัน้ 

รวมที่ดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง – โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 และโรงพยาบาล

ปากนํา้โพ 2 

1,313.901/  

โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 และโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2   

อปุกรณ์และเคร่ืองมือ

ทางการแพทย์ 

 171.082/  

รวมที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ – โรงพยาบาล 

ปากนํา้โพ 1 และโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 

1,484.98 843.702/ 

หมายเหต:ุ  

1/ ปัดเศษ 

2/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2783/2560 ลงวนัที่ 12 กนัยายน 2560 

3/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 3013/2560 ลงวนัที่ 2 ตลุาคม 2560 

 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเห็นวา่ มลูคา่ท่ีได้จากวิธีรายได้ยงัไมส่ะท้อนการใช้ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สนิ 

เน่ืองจากอาคารโรงพยาบาลมีอาคารท่ียงัสร้างไมแ่ล้วเสร็จ และในการประเมินมลูคา่ด้วยวิธีคิดจากรายได้ ผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สนิอิสระใช้ข้อมลูของปี 2558 - 2559 เป็นปีฐาน ในการประมาณกระแสรายได้จากการดาํเนินงานสทุธิในอนาคต ซึง่

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ มลูคา่กระแสเงินสดปีฐานท่ีนํามาใช้อาจจะไมส่ะท้อนกระแสเงินสดในการดําเนินงานใน

อนาคตของ PNP เน่ืองจากในปี 2558 – 2559 PNP1 และ PNP2 อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงและกอ่สร้าง ทําให้ตวัเลขผลการ

ดําเนินงานของปี 2558 – 2559 อาจไมส่ะท้อนกระแสเงินสดในอนาคตของ PNP ดงันัน้ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ

เลอืกใช้วธีิต้นทนุเพ่ือกําหนดมลูคา่ตลาดทรัพย์สนิ ดงันัน้ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเห็นวา่มลูคา่ทรัพย์สนิท่ีประเมิน 

ซึง่ได้แก่ ที่ดิน อาคารสิ่งปลกูสร้าง และอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 และ

โรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 ของ PNP เท่ากับ 1,484.98 ล้านบาท 

 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่การประเมินราคาทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ วิธีประเมนิมลูคา่ทรัพย์สนิโรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 และโรงพยาบาล

ปากนํา้โพ 2 ของ PNP ด้วยวิธีต้นทนุ มีความเหมาะสม เน่ืองจากอาคารบางสว่นอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและมลูคา่ท่ีได้

จากวิธีรายได้ท่ีใช้ข้อมลูปี 2558 – 2559 เป็นปีฐานในการคํานวณโดยไมไ่ด้พิจารณาถึงความสามารถในการทํากําไรใน

อนาคตจากทรัพย์สนิท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง อาจไมส่ะท้อนการใช้ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สนิ 

โดยสรุปราคาประเมนิมลูคา่ทรัพย์สนิโรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 และโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 ของ PNP โดย 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ เท่ากับ 1,484.98 ล้านบาท 

 

(2) ที่ดนิพร้อมอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 3 คูหา – PNP 

อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 3 คหูา ตัง้อยูท่ี่ 301/17-18 และเลขท่ี 301/19 ถนนสวรรค์วิถี ตาํบลปากนํา้โพ อําเภอเมือง

นครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ 65/133 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้ทําการสาํรวจและประเมินราคาทรัพย์สนิ เมื่อวนัท่ี 11 สงิหาคม 2560 ตาม

รายงานลงวนัท่ี 13 กนัยายน 2560 (เลขท่ี 2984/2560) เพ่ือวตัถปุระสงค์สาธารณะ โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ

เลอืกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีต้นทนุในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิในครัง้นี ้ รายละเอียดการประเมินมลูคา่

ทรัพย์สนิ สรุปได้ดงันี ้

ก. ที่ดนิ 

ท่ีดิน จํานวน 5 แปลง เนือ้ท่ีดินรวม 1-0-11.70 ไร่ (411.70 ตารางวา) ซึง่เป็นท่ีตัง้อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 2 คหูา

ติดกนั และอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 1 คหูา โดยมีรายละเอียดท่ีดินท่ีประเมินมลูคา่ดงันี ้ 

ลาํดับ

ที่ 

โฉนดที่ดิน

เลขที่ 

เลขที่ดิน หน้า

สาํรวจ 

เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ที่ตรวจสอบได้ ไร่ งาน ตร.ว. 

ทรัพย์สินส่วนที่ 1: อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 2 คหูาติดกนั   

1 23356 336 7078 0 0 14.6 บริษัท โรงพยาบาล

ปากนํา้โพ จํากดั 

-ไมมี่- 

2 23357 337 7079 0 0 14.3 

 เนือ้ที่ดินรวม –สินทรัพย์ส่วนที่ 1 0 0 28.90   

ทรัพย์สินส่วนที่ 2: อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 1 คหูา   

3 5525 55 523 0 1 92.3 บริษัท โรงพยาบาล

ปากนํา้โพ จํากดั 

-ไมมี่- 

4 23355 334 7077 0 0 48.1 

5 23359 339 7081 0 1 42.4   

 เนือ้ที่ดินรวม –สินทรัพย์ส่วนที่ 2 0 3 82.8   

 รวมที่ดินทัง้ 2 ส่วน 1 0 11.7   

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2984/2560 ลงวนัที่ 13 กนัยายน 2560 

 

ข. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
 รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง เนือ้ที่ใช้สอย อายุการใช้

งาน (ปี) 

อาคารตัง้อยู่บนที่ดิน 

เอกสารสิทธิเลขที่  PNP (ตารางเมตร) 

 ทรัพย์สินส่วนที่ 1     

1 อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 2 คหูาติดกนั1/   โฉนดที่ดินเลขที่ 23356 และ 23357 

 - พืน้ที่ใช้สอยภายในอาคาร 286.25 47  

 - พืน้ที่ระเบียง 2.80 47  

 ทรัพย์สินส่วนที่ 22/    

2 อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 1 คหูา1/   โฉนดที่ดินเลขที่ 23355 

 - พืน้ที่ใช้สอยภายในอาคาร 116.00 47  

 - พืน้ที่ระเบียง 2.80 47  

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2984/2560 ลงวนัที่ 13 กนัยายน 2560 

หมายเหต:ุ 1/ อาคารพาณิชย์อยูใ่นสภาพขาดการดแูลรักษา (ปลอ่ยทิง้ร้าง) 

 2/ ณ วนัทีผู่้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ ทําการสํารวจทรัพย์สิน บนที่ดินสว่นที ่2 มีอาคารตกึแถว 3 ชัน้ 1 คหูา อาคารบ้านพกั

คนงาน 2 ชัน้ จํานวน 3 หลงั และอาคารโกดงัเก็บของชัน้เดียวจํานวน 1 หลงั แตท่างผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระไมไ่ด้

ประเมินมลูคา่ อาคารบ้านพกัคนงาน 2 ชัน้ จํานวน 3 หลงั และอาคารโกดงัเก็บของชัน้เดียวจํานวน 1 หลงั เน่ืองจากอาคาร

ปัจจบุนัมีสภาพชํารุดทรุดโทรมขาดการดแูลรักษา และทาง PNP แจ้งวา่จะทําการรือ้ถอนอาคารดงักลา่วในอนาค 
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การประเมินราคาทรัพย์สนิโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเลอืกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสาํหรับทรัพย์สนิสว่นท่ี 1 (อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 

2 คหูาติดกนั) เน่ืองจากมีข้อมลูราคาตลาดของทรัพย์สนิท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสมท่ีจะนํามาใช้เปรียบเทียบได้ และ

เลอืกใช้วิธีต้นทนุ (Cost Approach) สาํหรับทรัพย์สนิสว่นท่ี 2 (อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 1 คหูา) เน่ืองจากสามารถแยก

ประเมินมลูคา่ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างได้ และนํามลูคา่แตล่ะสว่นมารวมเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิ 

 ทรัพย์สินส่วนที่ 1 (ที่ดนิพร้อมอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 2 คูหาตดิกนั – PNP) 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเลอืกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) ในการ

ประเมินมลูคา่อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 2 คหูาติดกนั ดงันี ้

ในการประเมินมลูคา่โดยวิธีเปรียบเทียบตลาด ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้คดัเลอืกข้อมลูราคาตลาดอาคาร

พาณิชย์ท่ีมีการเสนอขายหรือขายในพืน้ท่ีท่ีตัง้ทรัพย์สนิหรือทําเลท่ีตัง้บริเวณใกล้เคียง ในช่วงเวลาใกล้เคียง ซึง่ผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สนิอิสระพิจารณาแล้วเห็นวา่เป็นข้อมลูท่ีมีศกัยภาพใกล้เคียงกนักบัทรัพย์สนิท่ีจะประเมิน มาเป็นข้อมลูท่ีใช้

สาํหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ โดยข้อมลูท่ีนํามาเปรียบเทียบเป็นข้อมลูตลาดประเภทอาคารพาณิชย์จํานวน 4 

รายการ บริเวณตดิถนนสวรรค์วถีิ และตดิถนนพหลโยธิน ซึง่มีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหวา่ง 4.80 – 11.00 ล้านบาท 

เพ่ือนํามาวเิคราะห์มลูคา่ทรัพย์สนิ จากนัน้จึงประเมินราคาอาคารพาณิชย์โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ เช่น สถานท่ีตัง้ 

ขนาดและรูปร่างของท่ีดิน ลกัษณะ ชนิด และคณุภาพของสิง่ท่ีพฒันา รวมถงึระยะเวลาด้วย และให้คะแนนโดยวิธีถว่ง

นํา้หนกั (Weighted Quality Score: WQS) เป็นตวัปรับราคาในการเปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ  

โดยสรุป มลูคา่ตลาดอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 2 คหูาตดิกนั ของ PNP ท่ีประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ

เทา่กบั 4.50 ล้านบาทตอ่คหูา หรือคิดเป็นมลูคา่ตลาดยตุิธรรมเทา่กบั 9.00 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ เก่ียวกบัความเหมาะสม

ของข้อมลูอาคารพาณิชย์ท่ีนํามาใช้ในการเปรียบเทียบ เน่ืองจากเป็นข้อมลูตลาดของท่ีดินท่ีตัง้อยูใ่นละแวกใกล้เคียงกบั

ทรัพย์สนิท่ีทําการประเมินท่ีมีการเสนอขายตามลกัษณะและสภาพของท่ีดิน ณ ปัจจบุนั รวมถึงผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ

อิสระได้มีการปรับปรุงข้อมลูตลาดของอาคารพาณิชย์ท่ีนํามาใช้ในการเปรียบเทียบ เพ่ือให้มีลกัษณะใกล้เคียงและสะท้อน

ราคาตลาดของอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 2 คหูาตดิกนัของ PNP มากท่ีสดุ 

ราคาประเมินอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 2 คหูาติดกนัของ PNP โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ ตามรายงานเลขท่ี 

2984/2560 ลงวนัท่ี 13 กนัยายน 2560 ซึง่ประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบข้อมลูตลาด เทา่กบั 9.00 ล้านบาท 

 

 ทรัพย์สินส่วนที่ 2 (ที่ดนิพร้อมอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 1 คูหา - PNP) 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเลอืกใช้วิธีต้นทนุ (Cost Approach) ในการประเมินมลูคา่ท่ีดนิและอาคารพาณิชย์ 

3 ชัน้ 1 คหูา เน่ืองจากท่ีดินพร้อมอาคารพาณิชย์มีสภาพเกา่และขาดการดแูลรักษา นอกจากนี ้อาคารและสิง่ปลกูสร้างอ่ืน

บนท่ีดินสว่นท่ี 2 ซึง่ได้แก่ อาคารบ้านพกัคนงาน 2 ชัน้ จํานวน 3 หลงั และอาคารโกดงัเก็บของชัน้เดยีวจํานวน 1 หลงั 

สภาพชํารุดทรุดโทรมขาดการดแูลรักษา และทาง PNP แจ้งวา่จะทําการรือ้ถอนอาคารดงักลา่วในอนาคต ผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สนิอิสระ จึงประเมินมลูคา่เฉพาะท่ีดินและอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 1 คหูา สรุปการประเมินราคาได้ดงันี ้

ท่ีดิน: ทรัพย์สนิสว่นท่ี 2 (ท่ีดินพร้อมอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 1 คหูา) 

ในการประเมินมลูคา่โดยวธีิเปรียบเทียบตลาด ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้คดัเลอืกข้อมลูราคาตลาดท่ีดินท่ี

มีการเสนอขายหรือขายในพืน้ท่ีท่ีตัง้ทรัพย์สนิหรือทําเลท่ีตัง้บริเวณใกล้เคยีง ในชว่งเวลาใกล้เคียง ซึง่ผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สนิอิสระพิจารณาแล้วเห็นวา่เป็นข้อมลูท่ีมีศกัยภาพใกล้เคยีงกนักบัทรัพย์สนิท่ีจะประเมิน มาเป็นข้อมลูท่ีใช้สาํหรับ
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วิเคราะห์เปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ โดยข้อมลูท่ีนํามาเปรียบเทียบเป็นข้อมลูตลาดประเภทท่ีดินเปลา่จํานวน 6 รายการ 

บริเวณตดิถนนมาตลุ ีตดิถนนดาวดงึส์ ติดถนนปานพลอย และซอยไมม่ีช่ือ ซึง่มีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหวา่ง 80,000 

– 135,000 บาทตอ่ตารางวา เพ่ือนํามาวิเคราะห์มลูคา่ทรัพย์สนิ จากนัน้จึงประเมินราคาท่ีดินโดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ 

เช่น สถานท่ีตัง้ ขนาดและรูปร่างของท่ีดิน ลกัษณะ ชนิด และคณุภาพของสิง่ท่ีพฒันา รวมถงึระยะเวลาด้วย และให้

คะแนนโดยวธีิถ่วงนํา้หนกั (Weighted Quality Score: WQS) เป็นตวัปรับราคาในการเปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ 

มลูคา่ตลาดของท่ีดินสว่นท่ี 2 ท่ีประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเทา่กบั 90,000 บาทตอ่ตารางวา (ทํา

การประเมินมลูคา่ เทา่กบั 0-3-82.80 ไร่ (382.80 ตารางวา)) หรือคิดเป็นมลูคา่ตลาดยตุิธรรมเทา่กบั 34.45 ล้านบาท 

 

อาคารและสิง่ปลกูสร้าง: ทรัพย์สนิสว่นท่ี 2 (ท่ีดินพร้อมอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 1 คหูา) 

 รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง เนือ้ที่ใช้สอย มูลค่าทดแทนก่อสร้างใหม่ อายุการ

ใช้งาน 

(ปี) 

มูลค่าทดแทน

หลังหกัค่าเส่ือม

ราคา (ล้านบาท) 

 PNP (ตารางเมตร) บาทต่อ ตร.ม. รวม  

(ล้านบาท) 

1 อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 1 คหูา      

 - พืน้ที่ใช้สอยภายในอาคาร 116.00 8,000 0.93 47 0.22 

 - พืน้ที่ระเบียง 2.80 3,500 0.01 47 0.00 

 รวมอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 1 คูหา (ปัดเศษ) 0.23 

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2984/2560 ลงวนัที่ 13 กนัยายน 2560 

ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระพิจารณาใช้วิธีเปรียบเทียบคา่ก่อสร้างแบบตอ่หนว่ย (บาทตอ่ตารางเมตร) ณ วนัท่ี

ประเมินมลูคา่แล้วหกัด้วยคา่เสือ่มราคาตามสภาพและอายกุารใช้งานของอาคารสิง่ปลกูสร้าง ณ วนัสาํรวจ สาํหรับอาคาร

พาณิชย์อายกุารใช้งาน 47 ปี หกัคา่เสือ่มราคาในอตัราร้อยละ 76 จะได้มลูคา่อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 1 คหูา ของ PNP โดย

วธีิต้นทนุ เทา่กบั 0.23 ล้านบาท 

รวมมลูคา่ท่ีดินและอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 1 คหูา ท่ีประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ ด้วยวิธีต้นทนุ 

ตามรายงานประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิเลขท่ี 2984/2560 ลงวนัท่ี 13 กนัยายน 2560 เทา่กบั 34.68 ล้านบาท 

 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่การประเมินราคาทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสาํหรับทรัพย์สนิสว่นท่ี 1 (อาคาร

พาณิชย์ 3 ชัน้ 2 คหูาติดกนั) มีความเหมาะสม เน่ืองจากมีข้อมลูราคาตลาดของทรัพย์สนิท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม

ท่ีจะนํามาใช้เปรียบเทียบได้ และเลอืกใช้วิธีต้นทนุ (Cost Approach) สาํหรับทรัพย์สนิสว่นท่ี 2 (อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 1 

คหูา) มคีวามเหมาะสม เน่ืองจากท่ีดินพร้อมอาคารพาณิชย์มีสภาพเกา่และขาดการดแูลรักษา นอกจากนี ้สิง่ปลกูสร้างอ่ืน

ท่ีอยูบ่นท่ีดินสว่นท่ี 2 และด้านหลงัอาคารพาณิชย์ อยูใ่นสภาพชํารุดทรุดโทรมขาดการดแูลรักษา และทาง PNP แจ้งวา่จะ

ทําการรือ้ถอนอาคารดงักลา่วในอนาคต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระจึงให้มลูคา่เฉพาะท่ีดินและอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 1 

คหูา 

โดยสรุปราคาประเมินมลูคา่อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 2 คหูาติดกนั เทา่กบั 9.00 ล้านบาท และท่ีดินและอาคารพาณิชย์ 

3 ชัน้ 1 คหูา ของ PNP เทา่กบั 34.68 ล้านบาท หรือรวมมลูคา่ท่ีดนิพร้อมอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 3 คหูา เท่ากับ 43.68 ล้าน

บาท 
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(3) ที่ดนิพร้อมอาคารทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้ จาํนวน 1 หลัง – PNP 

อาคารทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้ จํานวน 1 หลงั ตัง้อยูท่ี่ 911/34 ซอยไมม่ีช่ือ แยกจากซอยสวรรค์วิถี 46 ถนนสวรรค์วถีิ 

ตําบลปากนํา้โพ อําเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้ทําการสาํรวจและประเมินราคาทรัพย์สนิ เมื่อวนัท่ี 11 สงิหาคม 2560 ตาม

รายงานลงวนัท่ี 23 สงิหาคม 2560 (เลขท่ี 2501/2560) เพ่ือวตัถปุระสงค์สาธารณะ โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ

เลอืกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิในครัง้นี ้ รายละเอียดการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ สรุปได้

ดงันี ้

ก. ที่ดนิ  

ท่ีดิน จํานวน 1 แปลง เนือ้ท่ีดินรวม 0-0-16.10  ไร่ (16.10 ตารางวา) ซึง่เป็นท่ีตัง้อาคารทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้ จํานวน 

1 หลงั โดยมีรายละเอียดท่ีดินท่ีประเมินมลูคา่ดงันี ้

ลาํดับ

ที่ 

โฉนดที่ดิน

เลขที่ 

เลขที่ดิน หน้า

สาํรวจ 

เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ที่ตรวจสอบได้ ไร่ งาน ตร.ว. 

1 46381 225 9012 0 0 16.10 บริษัท โรงพยาบาล

ปากนํา้โพ จํากดั 

-ไมมี่- 

       

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2501/2560 ลงวนัที่ 23 สิงหาคม 2560 

 

ข. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  
 รายการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง PNP เนือ้ที่ใช้สอย อายุการใช้

งาน (ปี) 

อาคารตัง้อยู่บนที่ดิน 

เอกสารสิทธิเลขที่   (ตารางเมตร) 

1 อาคารทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้ 1/   โฉนดที่ดินเลขที่ 46381 

 - พืน้ที่ใช้สอยภายในอาคาร 80.00 23  

 - พืน้ที่ห้องครัว (หลงับ้าน) 8.00 23  

 - พืน้ที่เฉลียงและระเบียง 3.40 23  

 - พืน้ที่จอดรถ 19.40 23  

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2501/2560 ลงวนัที่ 23 สิงหาคม 2560 

หมายเหต:ุ  1/ อาคารทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้ อยูใ่นสภาพขาดการดแูลรักษาปลอ่ยโทรม 

 

การประเมินราคาทรัพย์สนิโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเลอืกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เน่ืองจากมข้ีอมลูราคาตลาดของทรัพย์สนิท่ีมี

ความเพียงพอและเหมาะสมท่ีจะนํามาใช้เปรียบเทียบได้ 

สมมติฐานของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 

ในการประเมินมลูคา่โดยวธีิเปรียบเทียบตลาด ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้คดัเลอืกข้อมลูราคาตลาดอาคาร

ทาวน์เฮ้าส์ท่ีมกีารเสนอขายหรือขายในพืน้ท่ีท่ีตัง้ทรัพย์สนิหรือทําเลท่ีตัง้บริเวณใกล้เคยีง ในชว่งเวลาใกล้เคียง ซึง่ 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระพิจารณาแล้วเห็นวา่เป็นข้อมลูท่ีมีศกัยภาพใกล้เคยีงกนักบัทรัพย์สนิท่ีจะประเมิน มาเป็น

ข้อมลูท่ีใช้สาํหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ โดยข้อมลูท่ีนํามาเปรียบเทียบเป็นข้อมลูตลาดประเภทอาคารทาวน์

เฮ้าส์จํานวน 4 รายการ ในทําเลท่ีตัง้ใกล้เคยีงกบัทรัพย์สนิ ซึง่มีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหวา่ง 1.20 – 2.50 ล้านบาท 

เพ่ือนํามาวเิคราะห์มลูคา่ทรัพย์สนิ จากนัน้จงึประเมินราคาอาคารทาวน์เฮ้าส์โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ เช่น สถานท่ีตัง้ 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ 69/133 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

ขนาดและรูปร่างของท่ีดิน ลกัษณะ ชนิด และคณุภาพของสิง่ท่ีพฒันา รวมถงึระยะเวลาด้วย และให้คะแนนโดยวิธีถว่ง

นํา้หนกั (Weighted Quality Score: WQS) เป็นตวัปรับราคาในการเปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ 

โดยสรุป มลูคา่ตลาดอาคารทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้ ของ PNP ท่ีประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเทา่กบั 0.90 

ล้านบาท 

ทัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ เก่ียวกบัความเหมาะสม

ของข้อมลูทาวน์เฮ้าส์ท่ีนํามาใช้ในการเปรียบเทียบ เน่ืองจากเป็นข้อมลูตลาดของทาวน์เฮ้าส์ท่ีตัง้อยูใ่นละแวกใกล้เคียงกบั

ทรัพย์สนิท่ีทําการประเมินท่ีมีการเสนอขายตามลกัษณะและสภาพของทรัพย์สนิ ณ ปัจจบุนั รวมถงึผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สนิอิสระได้มีการปรับปรุงข้อมลูตลาดของทาวน์เฮ้าส์ท่ีนํามาใช้ในการเปรียบเทียบ เพ่ือให้มีลกัษณะใกล้เคียงและ

สะท้อนราคาตลาดของทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้ ของ PNP มากท่ีสดุ 

ราคาประเมินอาคารทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้ ของ PNP โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ ตามรายงานเลขท่ี 

2501/2560 ลงวนัท่ี 23 สงิหาคม 2560 ซึง่ประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบข้อมลูตลาด เทา่กบั 0.90 ล้านบาท 

 

(4) ที่ดนิเปล่า 1-1-93.20 ไร่ ติดกบัโรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 

 เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 PNP ซือ้ท่ีดินจํานวน 4 แปลง เนือ้ท่ีดินรวม 1-1-93.20 ไร่ (593.20 ตารางวา) ตัง้อยูท่ี่

ซอยสวรรค์วิถี 24 ถนนสวรรค์วถีิ ตําบลปากนํา้โพ อําเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ (ท่ีดินติดกบัโรงพยาบาล

ปากนํา้โพ 1) ด้วยราคาซือ้ขาย 72 ล้านบาท 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้ทําการสาํรวจและประเมินราคาทรัพย์สนิ เมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน 2560 ตาม

รายงานลงวนัท่ี 13 กนัยายน 2560 (เลขท่ี 2803/2560) เพ่ือวตัถปุระสงค์สาธารณะ โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ

เลอืกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิในครัง้นี ้ รายละเอียดการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ สรุปได้

ดงันี ้

ลาํดับ

ที่ 

โฉนดที่ดิน

เลขที่ 

เลขที่ดิน หน้า

สาํรวจ 

เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ที่ตรวจสอบได้ ไร่ งาน ตร.ว. 

1 69781/ 171 1523 0 1 45.00 บริษัท โรงพยาบาล

ปากนํา้โพ จํากดั 

-ไมมี่- 

2 21876 512 6150 0 2 92.50 

3 97944 473 14521 0 0 92.50 

4 97945 474 14522 0 0 63.20 

    1 1 93.20 

ที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2803/2560 ลงวนัที่ 13 กนัยายน 2560 

หมายเหต:ุ 1/ พืน้ที่ดินบางสว่นตกอยูใ่นภาระจํายอมให้กบัที่ดินแปลงอ่ืน เนือ้ที่ดิน 0-0-18.81 ไร่ คงเหลือเนือ้ที่ดินประเมินมลูคา่เทา่กบั 1-1-

74.39 (574.39 ตารางวา) 

 

การประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 

ในการประเมินมลูคา่โดยวธีิเปรียบเทียบตลาด ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้คดัเลอืกข้อมลูราคาตลาดท่ีดินท่ี

มีการเสนอขายหรือขายในพืน้ท่ีท่ีตัง้ทรัพย์สนิหรือทําเลท่ีตัง้บริเวณใกล้เคยีง ในชว่งเวลาใกล้เคียง ซึง่ผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สนิอิสระพิจารณาแล้วเห็นวา่เป็นข้อมลูท่ีมีศกัยภาพใกล้เคยีงกนักบัทรัพย์สนิท่ีจะประเมิน มาเป็นข้อมลูท่ีใช้สาํหรับ

วิเคราะห์เปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ โดยข้อมลูท่ีนํามาเปรียบเทียบเป็นข้อมลูตลาดประเภทท่ีดินเปลา่จํานวน 6 รายการ 

บริเวณตดิถนนมาตลุ ีตดิถนนดาวดงึส์ ติดถนนปานพลอย และซอยไมม่ีช่ือ ซึง่มีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหวา่ง 80,000 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ 70/133 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

– 135,000 บาทตอ่ตารางวา เพ่ือนํามาวิเคราะห์มลูคา่ทรัพย์สนิ จากนัน้จึงประเมินราคาท่ีดินโดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ 

เช่น สถานท่ีตัง้ ขนาดและรูปร่างของท่ีดิน ลกัษณะ ชนิด และคณุภาพของสิง่ท่ีพฒันา รวมถงึระยะเวลาด้วย และให้

คะแนนโดยวธีิถ่วงนํา้หนกั (Weighted Quality Score: WQS) เป็นตวัปรับราคาในการเปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ 

มลูคา่ตลาดของท่ีดินท่ีประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเทา่กบั 100,000 บาทตอ่ตารางวา (ทําการ

ประเมินมลูคา่ เทา่กบั 1-1-74.39 ไร่ (574.39 ตารางวา)) หรือคดิเป็นมลูคา่ตลาดยตุิธรรมเทา่กบั 57.44 ล้านบาท 

 

สรุปมลูคา่ทางบญัชีของทรัพย์สนิและราคาประเมินของทรัพย์สนิโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 

จากการเปรียบเทียบมลูคา่สนิทรัพย์ของ PNP ตามมลูคา่ตามบญัชี กบัมลูคา่ตามราคาประเมินของผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สนิอิสระ จะเห็นวา่สนิทรัพย์ดงักลา่วมีราคาประเมินสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ซึง่เป็น

มลูคา่ตามบญัชีท่ีใกล้เคียงกบัวนัประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีสดุ สรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

ทรัพย์สินของ PNP มูลค่าตามบัญชี 

ณ 30 มิถุนายน 2560 

ราคาประเมินทรัพย์สิน

โดยผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สินอิสระ 

ราคาประเมินสูงกว่า 

(ตํ่ากว่า) มูลค่าตาม

บัญชี 

 (1) (2) (3) = (2) – (1) 

ทรัพย์สินที่ประเมินมลูคา่    

1. ที่ดิน – PNP1 และ PNP2 348.80 559.001/ 210.20 

2. อาคารและสิ่งปลกูสร้างและอาคารระหวา่งก่อสร้าง 934.57 754.901/ (179.67) 

3. อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 171.25 171.082/ (0.18) 

4. ที่ดินและอาคารพาณิขย์ 3 ชัน้ 3 คหูา  41.00 43.683/ 2.68 

5. ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้ 1 หลงั 0.38 0.904/ 0.52 

6. ที่ดิน – ติดกบั PNP1  72.006/ 57.445/ (14.56) 

รวมทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า 1,568.00 1,587.00 19.00 

หกั: หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี  

(Deferred Tax Liabilities) 

  (6.71)7/ 

รวมรายการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้น PNP   12.84 

หมายเหต:ุ  

1/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2783/2560 ลงวนัที่ 12 กนัยายน 2560 

2/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 3013/2560 ลงวนัที่ 2 ตลุาคม 2560 

3/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2984/2560 ลงวนัที่ 13 กนัยายน 2560 

4/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2501/2560 ลงวนัที่ 23 สิงหาคม 2560 

5/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2803/2560 ลงวนัที่ 13 กนัยายน 2560 

6/ รายการภายหลงัวนัที่ 30 มิถนุายน 2560 โดยเม่ือวนัที่ 8 กนัยายน 2560 PNP ซือ้ที่ดินจํานวน 4 แปลง เนือ้ที่ดินรวม 1-1-93.20 ไร่ ตัง้อยูท่ี่

ซอยสวรรค์วิถี 24 ถนนสวรรค์วิถี ตําบลปากนํา้โพ อําเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ (ที่ดินตดิกบัโรงพยาบาลปากนํา้โพ 1) ด้วย

ราคาซือ้ขาย 72.00 ล้านบาท 

7/ ประมาณการหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Deferred Tax Liabilities) ในอตัราภาษีร้อยละ 20 ของกําไรจากราคาประเมินสงูกวา่มลูคา่

ทางบญัชีของทรัพย์สิน  และทรัพย์สนิภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Deferred Tax Assets) ในอตัราภาษีร้อยละ 20 ของขาดทนุจากราคา

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ 71/133 
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ประเมินสงูกวา่มลูคา่ทางบญัชีของทรัพย์สินที่มีการตดัคา่เสื่อมราคา (ไมน่บัทีด่ินที่มีราคาประเมินตํ่ากวา่มลูคา่ทางบญัชี ตามหลกัความ

ระมดัระวงั)10

11 

 [ 210.20 + (179.67) + (0.18) + 2.68 + 0.52 ] x 20% = 6.71 

ดงันัน้ ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระจึงไดป้รบัปรุงส่วนของผูถื้อหุน้ของ PNP เพ่ิมข้ึนจากส่วนต่างราคาประเมินและ

มูลค่าทางบญัชีของทรพัย์สิน – สทุธิ จํานวน 12.84 ลา้นบาท 

 

2.1.4 บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จาํกดั (PPC) 

PPC เป็นบริษัทยอ่ยของ PSV จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 15 กนัยายน 2560 และในวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 PPC ซือ้

ท่ีดินท่ีดิน จํานวน 6 แปลง เนือ้ท่ีรวม 2-0-9 ไร่ (809.00 ตารางวา) ตัง้อยูต่รงข้ามโรงพยาบาลพิษณเุวช ถนนขนุพิเรนทร

เทพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก โดยรายละเอียดท่ีดินสรุปได้ดงันี ้ 

ลาํดับ

ที่ 

โฉนดที่ดิน

เลขที่ 

เลขที่

ดิน 

หน้า

สาํรวจ 

เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ ราคาซือ้ที่ดิน1/ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ที่ตรวจสอบได้ ไร่ งาน ตร.ว. บาท 

1 1412 126 776 0 1 18 10,030,000.00 บริษัท พิษณเุวช

พฒันา จํากดั 

ไมมี่ 

2 1413 125 777 0 1 34 11,390,000.00  

3 1414 124 778 0 1 37 11,645,000.00  

4 1415 123 779 0 1 38 11,730,000.00  

5 1416 122 780 0 1 40 11,900,000.00  

6 1417 121 781 0 1 42 12,070,000.00  

 เนือ้ที่ดินรวม 2 0 9 68,765,000.00   

หมายเหต:ุ 1/ ตามสญัญาซือ้ขายทีด่ิน 2 ฉบบั ลงวนัที่ 27 กนัยายน 2560 ราคาซือ้ขายที่ดินเทา่กบั 85,000 บาทตอ่ตารางวา 

ณ วนัท่ีจดัทํารายงานฉบบันี ้บริษัทฯ ไมไ่ด้จดัให้มีการประเมินมลูคา่ท่ีดินทัง้ 6 แปลงของ PPC เน่ืองจากการซือ้

ท่ีดินเพ่ิงเกิดขึน้เมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมส่ามารถเปรียบเทียบราคาตลาดของท่ีดิน

จากการประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้ 

อยา่งไรก็ตาม เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบให้กบัผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาการทํารายการในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระได้ทําการเปรียบเทียบราคาซือ้ขายท่ีดินข้างต้น กบัราคาตลาดของท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของโรงพยาบาลพิษณเุวช ซึง่ตัง้อยู่

ตรงข้ามท่ีดินทัง้ 6 แปลง โดยตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท เยยีร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขท่ี 2706/2560 

ลงวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 ราคาประเมินท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของโรงพยาบาลพิษณเุวช ตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ราคา

ประเมินท่ีดินกลุม่ท่ี 1 (ติดถนนขนุพิเรนทรเทพ) เทา่กบั 50,000 บาทตอ่ตารางวา และท่ีดินกลุม่ท่ี 2 (ท่ีดินด้านหลงั ติดทาง

สาธารณะประโยชน์) เทา่กบั 45,000 บาทตอ่ตารางวา ทัง้นี ้ หากอ้างอิงกบัราคาประเมินท่ีดินตามรายงานประเมินของ 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระดงักลา่ว ราคาตลาดท่ีดินทัง้ 6 แปลงนา่จะใกล้เคียงกบัราคาประเมนิท่ีดินกลุม่ท่ี 1 (ติดกบั

ถนนขนุพิเรนทรเทพ) ท่ีประมาณ 50,000 บาทตอ่ตารางวา โดยสรุปประมาณการราคาตลาดท่ีดนิ 6 แปลง เนือ้ท่ีดินรวม  

2-0-9 ไร่ (809.00 ตารางวา) เทา่กบัประมาณ 40.45 ล้านบาท  

ทัง้นี ้มลูคา่ตลาดของท่ีดินทัง้ 6 แปลงท่ีอ้างอิงนีม้าจากการประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ หากมีการ

จดัทํารายงานประเมินท่ีดินดงักลา่วโดยตรง อาจแตกตา่งจากการประมาณการเบือ้งต้นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ท่ีมาจากการอ้างอิงถึงรายงานประเมินท่ีดินของโรงพยาบาลพิษณเุวช ซึง่ตัง้อยูต่รงข้ามกบัท่ีดินทัง้ 6 แปลงนี ้
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ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการเปรียบเทียบประมาณการราคาตลาดกบัราคาซือ้ขายท่ีดิน สรุปได้ดงันี ้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ทรัพย์สินของ PPC ราคาซือ้ที่ดิน ราคาประเมินทรัพย์สิน ราคาประเมินสูงกว่า 

(ตํ่ากว่า) ราคาซือ้ที่ดิน 

 (1) (2) (2) – (1) 

ที่ดิน 6 แปลง  68.771/ 40.45 (28.32) 

รวมทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า 68.77 40.45 (28.32) 

หกั: หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

(Deferred Tax Liabilities) 

  -2/ 

รวมรายการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้น PPC   (28.32) 

หมายเหต:ุ 

1/ ไมร่วมคา่ใช้จา่ยในการซือ้ที่ดินอีกประมาณ 2 ล้านบาท (ประกอบด้วย คา่คอมมิชชัน่ คา่ธรรมเนียมการโอน และคา่อากรแสตมป์) 

2/ ประมาณการหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Deferred Tax Liabilities) ในอตัราภาษีร้อยละ 20 ของกําไรจากราคาประเมินสงูกวา่มลูคา่

ทางบญัชีของทรัพย์สิน และทรัพย์สินภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Deferred Tax Assets) ในอตัราภาษีร้อยละ 20 ของขาดทนุจากราคา

ประเมินสงูกวา่มลูคา่ทางบญัชีของทรัพย์สินที่มีการตดัคา่เสื่อมราคา (ไมน่บัทีด่ินที่มีราคาประเมินตํ่ากวา่มลูคา่ทางบญัชี ตามหลกัความ

ระมดัระวงั)11

12 

ดงันัน้ ตามหลกัความระมดัระวงั ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระจึงไดป้รบัปรุงส่วนของผูถื้อหุน้ของ PPC ลดลงจาก

ส่วนต่างราคาประเมินและราคาซ้ือทีดิ่น จํานวน 28.32 ลา้นบาท 

 
 

2.2 เหตุการณ์ภายหลังวนัที่ในงบการเงนิ 

(ก) การจ่ายเงนิปันผลของ PSV 

 PSV 

 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ของ PSV เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ได้อนมุตัจิ่ายเงินปันผลประจําปี

สาํหรับกําไรสทุธิของปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 480 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 60.00 ล้านบาท โดย PSV ได้จ่ายเงินปัน

ผลดงักลา่วในเดือนพฤษภาคม 2560 

ดงันัน้ ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระจึงไดป้รบัปรุงส่วนของผูถื้อหุน้ของ PSV ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจํานวน 

60.00 ลา้นบาท 

AMA 

นอกจากนี ้ AMA ในฐานะผู้ ถือหุ้นใน PSV ในสดัสว่นร้อยละ 60 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ PSV จะ

ได้รับเงินปันผลจาก PSV จํานวน 36.00 ล้านบาท  

ดงันัน้ ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระจึงไดป้รบัปรุงส่วนของผูถื้อหุน้ของ AMA เพ่ิมข้ึนจากเงินปันผลรบัจํานวน 

36.00 ลา้นบาท 

 

(ข) การจ่ายเงนิปันผลของ SHV 

 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ของ SHV มีมตจิ่ายเงินปันผลจํานวน 11 ล้านบาท (ปัจจบุนัยงัไมไ่ด้จา่ย) 
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ดงันัน้ ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระจึงไดป้รบัปรุงส่วนของผูถื้อหุน้ของ SHV ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจํานวน 

11.00 ลา้นบาท และปรบัปรุงส่วนของผูถื้อหุน้ของ PSV เพ่ิมข้ึนจํานวน 11.00 ลา้นบาท จากเงินปันผลคา้งรบั 

 

(ค) การเพิ่มทุนจดทะเบียนและชาํระแล้วใน PNP 

PNP 

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 มีมตเิพ่ิมทนุจดทะเบียนจากจํานวน 

1,770,830 หุ้น เป็นจํานวน 3,541,660 หุ้น โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 1,770,830 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 

บาท เสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตามสดัสว่นการถือหุ้นในอตัรา 1 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นใหม ่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 250.00 

บาท 

โดยเมื่อเดือนมถินุายน 2560 PNP ได้รับชําระเงินเพ่ิมทนุจากผู้ถือหุ้นเป็นจํานวน 442.71 ล้านบาท และได้จด

ทะเบียนเพ่ิมทนุกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อเดือนสงิหาคม 2560 

ดงันัน้ ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระจึงไดป้รบัปรุงส่วนของผูถื้อหุน้ของ PNP เพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมทนุในครัง้นีจํ้านวน 

442.71 ลา้นบาท 

AMA 

AMA ในฐานะผู้ ถือหุ้นใน PNP ได้ซือ้หุ้นเพ่ิมทนุใน PNP จํานวน 1,631,583 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

ท่ีราคาหุ้นละ 250 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 407.90 ล้านบาท เมื่อเดือนมิถนุายน 2560 

นอกจากนี ้เมื่อวนัท่ี 28 สงิหาคม 2560 AMA ได้ซือ้หุ้น PNP จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ PNP จํานวน 66,218 หุ้น ใน

ราคาหุ้นละ 250.00 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 16.55 ล้านบาท ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของ AMA ใน PNP เพ่ิมขึน้เป็นร้อย

ละ 90.92 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ PNP 

ดงันัน้ ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระไดทํ้าปรบัปรุงสินทรพัย์สทุธิของ AMA ลดลงจํานวน 424.45 ลา้นบาท 

 

(ง) การจัดตัง้บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จาํกดั (PPC) 

PPC จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 15 กนัยายน 2560 ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 100,000 หุ้น มลูคา่ท่ี

ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ถือหุ้นโดย PSV ในสดัสว่นร้อยละ 99.997 

เมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 PPC ซือ้ท่ีดินจํานวน 6 แปลง เนือ้ท่ีรวม 2-0-9 ไร่ (809.00 ตารางวา) ท่ีราคา 

85,000 บาทตอ่ตารางวา รวมราคาซือ้ท่ีดิน 68.77 ล้านบาท และมีคา่ใช้จ่ายในการซือ้ท่ีดินอีกประมาณ 2 ล้านบาท 

(ประกอบด้วย คา่คอมมิชชัน่ คา่ธรรมเนียมการโอน และคา่อากรแสตมป์) รวมเป็นต้นทนุซือ้ท่ีดนิทัง้สิน้ 70.76 ล้านบาท 

โดยมีแหลง่เงินทนุจากเงินกู้ยืมจาก PSV 

อยา่งไรก็ตาม เงินลงทนุใน PPC และรายการเงินให้กู้ยืมแก่ PPC เป็นรายการระหวา่งกนัของ PSV และ PPC ซึง่

เป็นบริษัทยอ่ยของ PSV และในการจดัทํางบการเงินรวม รายการระหวา่งกนัดงักลา่วจะถกูหกัออก ดงันัน้ ท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระไมไ่ด้ทําการปรับปรุงรายการข้างต้น 

 

2.3 สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากขาดทุนสะสม (ทางภาษี) 

 PNP มีขาดทนุสะสมทางภาษีสาํหรับผลขาดทนุจากการดาํเนินงานในปี 2559 โดยมีผลขาดทนุสะสมทางภาษี

สทุธิ 28.19 ล้านบาท สามารถนําไปลดภาระภาษีเงินได้นิติบคุคลได้ไมเ่กิน 5.64 ล้านบาท และจะนําไปลดภาระภาษีเงิน

ได้นิตบิคุคลได้ไมเ่กินปี 2564  ทัง้นี ้CapAd คาดวา่ PNP จะสามารถใช้สทิธิประโยชน์ทางภาษีจากขาดทนุสะสมทางภาษี 
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ได้บางสว่นประมาณ 21.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นภาษีเงินได้นิติบคุคลประมาณ 4.27 ล้านบาท (โปรดดปูระมาณการทาง

การเงินของ PNP ในสว่นท่ี 3 ข้อ 5 ของรายงานฉบบันี)้ 

 ดงันัน้ ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระจึงไดป้รบัปรุงส่วนของผูถื้อหุน้ของ PNP เพ่ิมข้ึนจากสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เพ่ิมข้ึนประมาณ 4.27 ลา้นบาท 

 

สรุปการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของ AMA 

จากการพิจารณารายการท่ีกลา่วไว้ข้างต้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการประเมินมลูคา่ AMA จากวิธี

มลูคา่ตามบญัชีท่ีปรับปรุงแล้ว สรุปได้ดงันี ้

 AMA PSV SHV PNP PNPH PPC Consolidated 

สินทรัพย์สุทธิ ณ 31/12/59 2,714.541/ 619.941/ 127.691/ 683.831/ 37.451/ - 4,183.45 

ปรับปรุงรายการระหวา่งกนั        

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - (0.10) - - - - (0.10) 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (2,723.66)2/ (331.00)3/ - (37.50)4/ - - (3,092.16) 

เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เก่ียวโยงกนั - - - - (35.48)5/ - (35.48) 

เงินกู้ยืมบริษัทที่เก่ียวโยงกนั - - - 35.585/ - - 35.58 

ส่วนของผู้ถือหุ้นภายหลังหกั

รายการระหว่างกัน 

(9.12) 288.84 127.69 681.90 1.97 - 1,091.28 

รายการปรับปรุง        

รายการสว่นเพ่ิม (สว่นลด) จาก

การประเมินราคาทรัพย์สิน6/ 

- 1,252.98 188.75 12.28 - (28.32) 1,425.70 

การจา่ยเงินปันผล PSV7/ 36.00 (60.00) - - - - (24.00) 

การจา่ยเงินปันผล SHV8/ - 11.00 (11.00) - - - - 

การเพ่ิมทนุ9/ (424.45) - - 442.71 - - 18.26 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก

ขาดทนุสะสม (ทางภาษี) 

- - - 4.27 - - 4.27 

ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิหลัง

ปรับปรุง 

(397.57) 1,492.82 305.43 1,141.17 1.97 (28.32) 2,515.50 

สดัส่วนการถือหุ้นของ NCI 0% 40.00% 40.00% 9.08% 9.08% 40.00%  

หกั สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไม่

มีอํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 

- (597.13) (122.17) (103.59) (0.18) 11.33 (811.74) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิภายหลัง

ปรับปรุงของบริษัทใหญ่ 

(397.57) 895.69  183.26  1,037.58  1.79  (16.99) 1,703.76 

มูลค่ากิจการของ AMA       1,703.76 

จํานวนหุ้นที่ชําระแล้วทัง้หมด 

(ล้านหุ้น) ณ 31 ธันวาคม 2559 

      268.37510/ 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นหลัง

ปรับปรุง (บาท/หุ้น) 

      6.3511/ 

หมายเหต:ุ 

1/ จากงบการเงินเฉพาะกิจการของแตล่ะบริษัท สําหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีแล้ว 

2/ มลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุใน PSV และ PNP ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  

3/ มลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุใน SHV ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  
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4/ มลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุใน PNPH ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  

5/ มลูคา่ตามบญัชีเงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างจา่ยระหวา่ง PNP และ PNPH ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

6/ โปรดดรูายละเอียดในสว่นที่ 3 ข้อ 2.1 ของรายงานฉบบันี ้

7/ โปรดดรูายละเอียดในสว่นที่ 3 ข้อ 2.2 (ก) ของรายงานฉบบันี ้

8/ โปรดดรูายละเอียดในสว่นที่ 3 ข้อ 2.2 (ข) ของรายงานฉบบันี ้

9/ โปรดดรูายละเอียดในสว่นที่ 3 ข้อ 2.2 (ค) ของรายงานฉบบันี ้

10/ ประกอบด้วย หุ้นบริุมสิทธิ 1,372,000 หุ้น และหุ้นสามญั 267,003,000 หุ้น มลูคา่หุ้นทีต่ราไว้เทา่กบัหุ้นละ 10.00 บาท อ้างอิงจากงบ

การเงินเสมือนของ AMA ณ 31 ธันวาคม 2559 

 หุ้นบริุมสิทธิของ AMA จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอตัรา 4 เทา่ของเงินปันผลที่ผู้ ถือหุ้นสามญัมีสิทธิได้รับ ในกรณีทีมี่การชําระบญัชีบริษัท 

ภายหลงัจากที่ชําระหนีข้องบริษัททัง้หมดแล้ว ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิมีสิทธิจะได้รับคืนเงินทนุเต็มมลูคา่พร้อมสว่นเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิก่อน 

ผู้ ถือหุ้นสามญั และหลงัจากที่ผู้ ถือหุ้นสามญัได้รับคนืเงินทนุจนเต็มมลูคา่หุ้นแล้ว หากปรากฏวา่บริษัทยงัมีเงินทนุเหลืออยู ่ ให้แบง่เงินทนุ

ที่เหลืออยูใ่นอตัราสว่น 4 สว่น 5 ให้แกผู่้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ และที่เหลือหนึ่งสว่นให้แบง่ให้แกผู่้ ถือหุ้นสามญั  

 เน่ืองจากในการทํารายการในครัง้นี ้ บริษัทฯ จะซือ้หุ้นทัง้หมดของ AMA ในสดัสว่นร้อยละ 99.9999 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 

ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณามลูคา่หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิในเกณฑ์เดียวกนั และไมพิ่จารณาถึงเง่ือนไขการได้รับเงิน

ปันผลและการชําระบญัชีของหุ้นบริุมสิทธิ  

11/ ไมร่วม PUH ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ PSV จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัที่ 2 มิถนุายน 2560 ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท และปัจจบุนัยงัไมมี่การ

ดําเนินธุรกิจ  

 จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวธีินี ้ จะได้มลูคา่หุ้นของ AMA เทา่กบั 6.35 บาทต่อหุ้น12

13 และมลูคา่กิจการ 

AMA เทา่กบั 1,703.76 ล้านบาท 

  

13  โปรดดเูชิงอรรถ 8 
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3. วิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio) 

CapAd ได้ประเมินมลูคา่หุ้นของ AMA โดยการนํามลูคา่ทางบญัชี (Book Value per Share) ตามท่ีปรากฏใน

ตามงบการเงินรวมเสมือนสาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 255914 ของ AMA ท่ียงัไมผ่า่นการตรวจสอบหรือสอบทาน

โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต จดัทําโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ภายใต้การปรึกษากบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ซึง่เทา่กบั 

10.39 บาทตอ่หุ้น คณูด้วยคา่มธัยฐาน (Median) ของ P/BV Ratio ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หมวดการแพทย์ กลุม่อตุสาหกรรมบริการ จํานวน 2015 บริษัท ท่ีดําเนินธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน เช่นเดยีวกนักบั AMA ซึง่เป็น Holding Company ลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาล โดยเป็นข้อมลูถึงวนัท่ี 

29 กนัยายน 2560 ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

AMA ช่ือหลกั ค่า P/BV Ratio เฉล่ียย้อนหลัง (เท่า) 

 ทรัพย์ 7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 360 วัน 

บมจ. โรงพยาบาลเอกชล AHC 2.83 2.87 2.97 3.01 3.10 3.20 3.38 3.75 

บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล  BCH 7.77 7.74 7.65 7.31 7.11 7.02 7.15 7.00 

บมจ. กรุงเทพดสุติเวชการ  BDMS 5.47 5.49 5.47 5.33 5.25 5.33 5.54 6.02 

บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์  BH 10.21 10.18 10.15 9.36 8.97 8.92 9.09 9.47 

บมจ. โรงพยาบาลจฬุารัตน์  CHG 8.43 8.45 8.30 8.31 8.22 8.23 8.64 9.29 

บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์  CMR 4.92 4.94 4.90 5.18 5.38 5.33 5.33 5.98 

บมจ. เอกชยัการแพทย์1/  EKH 4.83 4.58 4.37 4.15 4.12 4.21 4.54 3.60 

บมจ. ธนบรีุ เมดเิคลิ เซน็เตอร์  KDH 4.19 4.22 4.21 4.18 4.24 4.29 4.36 4.41 

บมจ. โรงพยาบาล ลาดพร้าว  LPH 4.13 4.05 4.03 4.05 4.11 4.13 4.26 4.31 

บมจ. โรงพยาบาลมหาชยั  M-CHAI 2.62 2.63 2.67 2.63 2.61 2.64 2.99 3.34 

บมจ. วฒันาการแพทย์  NEW 1.55 1.55 1.56 1.54 1.59 1.61 1.58 1.76 

บมจ. โรงพยาบาลนนทเวช  NTV 5.03 5.03 4.94 4.99 5.03 5.00 5.01 5.19 

บมจ. โรงพยาบาลรามคําแหง  RAM 3.42 3.41 3.44 3.49 3.50 3.55 3.71 4.14 

บมจ. โรงพยาบาลราชธานี1/  RJH 5.11 5.00 4.94 4.69 4.59 4.52 4.68 3.32 

บมจ. โรงพยาบาลราชพฤกษ์1/  RPH 2.12 2.11 2.10 2.08 2.10 2.10 1.56 0.65 

บมจ. ศคิรินทร์  SKR 2.29 2.28 2.29 2.20 2.18 2.18 2.53 3.20 

บมจ. สมติเิวช  SVH 5.22 5.21 5.17 4.90 4.80 4.78 4.78 4.94 

บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์  TNH 5.23 5.35 5.36 5.26 5.27 5.25 5.31 5.91 

บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี  VIBHA 5.77 5.77 5.70 5.61 5.62 5.61 5.71 6.08 

บมจ. ศรีวิชยัเวชววิฒัน์  VIH 4.55 4.52 4.41 4.41 4.42 4.65 5.30 5.55 

คา่มธัยฐานของ 17 บริษัท1/  4.92 4.94 4.90 4.90 4.80 4.78 5.01 5.19 

มลูคา่หุ้นของ AMA (บาท/หุ้น)2/  50.65  49.41  48.39  47.29  46.79  47.65  49.13  48.52  

มลูคา่กิจการของ AMA (ล้านบาท)  13,716.47  13,761.08  13,671.86  13,667.68  13,373.87  13,313.85  13,955.15  14,457.59  

ที่มา: SETSMART 

หมายเหต:ุ ณ วนัที่จดัทําข้อมลูนี ้ (ณ วนัที่ 29 กนัยายน 2560) บมจ. โรงพยาบาลวฒันแพทย์ ตรัง (WPH) ยงัไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(เพ่ิงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เม่ือวนัที่ 3 ตลุาคม 2560) 

14  โปรดดเูชิงอรรถ 7 
15 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลทัง้หมดจํานวน 20 บริษัท โดยไมไ่ด้พิจารณาถึงขนาดของบริษัท 

เพ่ือให้ได้กลุม่อ้างอิงที่มีจํานวนเพียงพอที่จะเป็น Benchmark ของอตุสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชน 
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1/ ยกเว้น บมจ. เอกชยัการแพทย์ (EKH), บมจ. โรงพยาบาลราชธานี (RJH), และ บมจ. โรงพยาบาลราชพฤกษ์ (RPH) ซึ่งจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ น้อยกวา่ 1 ปี 

 จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวธีินี ้ จะได้มลูคา่หุ้นของ AMA เทา่กบั 46.79 – 50.65 บาทต่อหุ้น15

16 และมลูคา่

กิจการ AMA เทา่กบั 13,313.85 – 14,457.59 ล้านบาท 

 (หากพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของ AMA สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต มลูคา่หุ้นของ AMA โดยวิธีนี ้ เทา่กบั 45.56 – 49.32 บาทตอ่หุ้น และมลูคา่กิจการ AMA เทา่กบั 

12,963.52 – 14,077.16 ล้านบาท) 

 

 

4. วิธีอตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุ้น (Price to Earning Ratio Ratio Approach: P/E Ratio) 

CapAd ได้ประเมินมลูคา่หุ้นของ AMA โดยการนําผลรวมของกําไรสทุธิตอ่หุ้นของ AMA (Earnings per Share) 

ตามท่ีปรากฏในงบการเงินงวด 12 เดือนย้อนหลงั สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามงบการเงินรวมเสมือนสาํหรับปี สิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 255917 ของ AMA ท่ียงัไมผ่า่นการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต จดัทําโดยฝ่าย

บริหารของบริษัทฯ ภายใต้การปรึกษากบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คณูด้วยคา่มธัยฐาน (Median) ของ P/E Ratio ของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หมวดการแพทย์ กลุม่อตุสาหกรรม

บริการ จํานวน 2018 บริษัท ท่ีดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เช่นเดียวกนักบั AMA ซึง่เป็น Holding Company ลงทนุใน

ธุรกิจโรงพยาบาล โดยเป็นข้อมลูถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

AMA ช่ือหลกั ค่า P/E Ratio เฉล่ียย้อนหลัง (เท่า) 

 ทรัพย์ 7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 360 วัน 

บมจ. โรงพยาบาลเอกชล AHC 28.51  28.95  29.92  29.49  29.94  29.65  29.27  31.66  

บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล  BCH 48.41  48.20  47.61  46.31  45.34  44.68  45.11  46.98  

บมจ. กรุงเทพดสุติเวชการ  BDMS 31.72  31.83  31.71  34.21  35.12  35.69  36.79  40.21  

บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์  BH 41.54  41.44  41.32  38.65  37.34  36.98  36.88  37.62  

บมจ. โรงพยาบาลจฬุารัตน์  CHG 48.93  49.03  48.20  48.46  47.96  47.59  49.01  52.39  

บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์  CMR 40.16  40.29  40.03  41.67  43.12  43.73  44.90  46.18  

บมจ. เอกชยัการแพทย์1/  EKH 51.93  49.21  47.01  45.33  45.43  46.01  48.75  42.57  

บมจ. ธนบรีุ เมดเิคลิ เซน็เตอร์1/  KDH n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

บมจ. โรงพยาบาล ลาดพร้าว  LPH 40.47  39.72  39.51  40.58  41.48  41.93  43.00  46.54  

บมจ. โรงพยาบาลมหาชยั  M-CHAI 22.74  22.82  23.14  22.50  22.14  22.08  22.98  23.37  

บมจ. วฒันาการแพทย์  NEW 84.32  84.32  84.66  94.31  102.07  92.41  75.77  60.44  

บมจ. โรงพยาบาลนนทเวช  NTV 25.46  25.43  25.02  25.11  25.23  25.34  25.65  26.20  

บมจ. โรงพยาบาลรามคําแหง  RAM 28.80  28.79  29.03  30.85  31.51  31.55  31.91  33.81  

บมจ. โรงพยาบาลราชธานี1/  RJH 41.72  40.79  40.33  39.88  39.70  40.09  43.78  35.54  

บมจ. โรงพยาบาลราชพฤกษ์1/  RPH 45.04  44.86  44.69  44.71  45.11  45.00  36.86  18.43  

16  โปรดดเูชิงอรรถ 8 
17  โปรดดเูชิงอรรถ 7 
18 โปรดดเูชิงอรรถ 15 
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AMA ช่ือหลกั ค่า P/E Ratio เฉล่ียย้อนหลัง (เท่า) 

 ทรัพย์ 7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 360 วัน 

บมจ. ศคิรินทร์  SKR 41.77  41.67  41.73  40.86  40.75  40.53  45.10  54.80  

บมจ. สมติเิวช  SVH 26.41  26.38  26.16  25.61  25.43  25.34  25.28  25.89  

บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์  TNH 23.78  24.19  24.24  23.84  23.50  23.03  23.10  24.60  

บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี  VIBHA 47.92  47.92  47.35  49.18  50.29  51.54  52.97  52.65  

บมจ. ศรีวิชยัเวชววิฒัน์  VIH 37.47  37.27  36.35  35.10  34.49  34.86  37.35  39.99  

คา่มธัยฐานของ 16 บริษัท1/  38.82  38.50  37.93  36.87  36.23  36.34  37.12  40.10  

มลูคา่หุ้นของ AMA (บาท/หุ้น)2/  8.55  8.48  8.36  8.12  7.98  8.00  8.18  8.83  

มลูคา่กิจการของ AMA (ล้านบาท)  2,294.66  2,275.76  2,242.45  2,179.66  2,141.85  2,148.24  2,194.32  2,370.60  

ที่มา: SETSMART 

หมายเหต:ุ ณ วนัที่จดัทําข้อมลูนี ้ (ณ วนัที่ 29 กนัยายน 2560) บมจ. โรงพยาบาลวฒันแพทย์ ตรัง (WPH) ยงัไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(เพ่ิงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เม่ือวนัที่ 3 ตลุาคม 2560) 

1/ ยกเว้น บมจ. เอกชยัการแพทย์, บมจ. โรงพยาบาลราชธานี, และ บมจ. โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ น้อยกวา่ 1 ปี 

และ บมจ. ธนบรีุ เมดิเคิล เซ็นเตอร์ เน่ืองจากไมส่ามารถคํานวณอตัราสว่น P/E Ratio ได้ 

 

 จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวธีินี ้ จะได้มลูคา่หุ้นของ AMA เทา่กบั 7.98 – 8.83 บาทต่อหุ้น18

19 และมลูคา่

กิจการ AMA เทา่กบั 2,141.85 – 2,370.60 ล้านบาท 

(หากพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของ AMA สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต จะไมส่ามารถประเมินมลูคา่หุ้น AMA ด้วยวิธีนีไ้ด้ เน่ืองจาก AMA มีผลขาดทนุจากการการดาํเนินงาน

ในปี 2559) 

 

  

19 โปรดดเูชิงอรรถ 8 
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5. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

เน่ืองจาก AMA เป็น Holding Company ถือหุ้นทางตรงใน 2 บริษัท และถือหุ้นทางอ้อมใน 4 บริษัท ซึง่ดําเนิน

ธุรกิจโรงพยาบาล 

ช่ือนิติบุคคล สัดส่วนการถือหุ้นโดย AMA ลักษณะธุรกิจ ณ ปัจจุบัน จาํนวนเตียง 

จดทะเบียน  

1) บริษัท พิษณเุวช จํากดั (PSV) ร้อยละ 60.00  โรงพยาบาลพิษณเุวช 150 เตียง 

2) บริษัท สหแพทย์พิจิตร จํากดั (SHV) ร้อยละ 99.99 โดยถือผ่าน PSV โรงพยาบาลสหเวช 90 เตียง 

3) บริษัท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จํากดั 

(PUH) 

ร้อยละ 99.99 โดยถือผ่าน PSV ยงัไมมี่การดําเนินธุรกิจ - 

4) บริษัท พิษณเุวชพฒันา (PPC) ร้อยละ 99.99 โดยถือผ่าน PSV ยงัไมมี่การดําเนินธุรกิจ - 

5) บริษัท โรงพยาบาลปากนํา้โพ จํากดั (PNP) ร้อยละ 90.92 โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 

โรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 

200 เตียง 

6) บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล จํากดั (PNPH) ร้อยละ 99.99 โดยถือผ่าน PNP ยงัไมมี่การดําเนินธุรกิจ - 

ดงันัน้ ในการประเมินมลูคา่หุ้น AMA ด้วยวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะ

พิจารณากระแสเงินสดจากการดาํเนินธุรกิจของแตล่ะบริษัทท่ี AMA ไปลงทนุ ได้แก่ PSV, SHV และ PNP (ไมพิ่จารณา

กระแสเงินสดจาก PUH, PPC และ PNPH เน่ืองจากยงัไมม่ีการดาํเนินธุรกิจ) 

การประเมินมลูคา่หุ้นตามวิธีนี ้ เป็นวิธีท่ีคํานงึถงึผลการดาํเนินงานของ AMA, PSV, SHV และ PNP ในอนาคต 

โดยการคาํนวณหามลูคา่ปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงินสดสทุธิด้วยอตัราสว่นลดท่ีเหมาะสม ซึง่ท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระได้คํานวณหาอตัราต้นทนุทางการเงินถวัเฉลีย่ถว่งนํา้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพ่ือใช้

เป็นอตัราสว่นลดและคํานวณหากระแสเงินสดสทุธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของ AMA, PSV, SHV และ 

PNP ในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า (ปี 2560 - 2569) ตัง้อยูบ่นสมมติฐานวา่ธุรกิจของ AMA, PSV, SHV และ PNP จะยงัคง

ดําเนินตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ือง (Going Concern Basis) ไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัเกิดขึน้ และเป็นไปภายใต้

ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจบุนั ทัง้นี ้ CapAd ไมไ่ด้นําผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากการทํารายการในครัง้นี ้ มา

พิจารณาในการจดัทําประมาณการทางการเงินของ AMA, PSV, SHV และ PNP 

CapAd ได้จดัทําประมาณการทางการเงินของ AMA, PSV, SHV และ PNP โดยอ้างอิงข้อมลูและสมมติฐานท่ี

ได้รับจาก AMA, PSV, SHV และ PNP และจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการ

พิจารณาหามลูคา่ยตุิธรรมของหุ้นของ AMA ในครัง้นีเ้ทา่นัน้ ทัง้นี ้ หากภาวะเศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีมี

ผลกระทบตอ่การดาํเนินงานของ AMA, PSV, SHV และ PNP รวมทัง้สถานการณ์ภายในของ AMA, PSV, SHV และ PNP 

มีการเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญัจากสมมติฐานท่ีกําหนด มลูคา่หุ้นท่ีประเมินได้ตามวิธีนีจ้ะเปลีย่นแปลงไปด้วย

เช่นกนั 
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5.1 บริษัท พิษณุเวช จาํกดั (PSV) 

บริษัท พิษณเุวช จํากดั (PSV) เป็นผู้ดําเนินกิจการ โรงพยาบาลพิษณเุวช ซึง่เป็นโรงพยาบาลเอกชนแหง่แรกใน

เขตภาคเหนือตอนลา่ง ตัง้อยู ่ณ อําเภอเมอืงพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก  

โรงพยาบาลพิษณเุวชเปิดให้บริการตัง้แตปี่ 2525 ด้วยเตยีงจดทะเบียนจํานวน 50 เตียง ตอ่มาในปี 2538 

โรงพยาบาลมศีกัยภาพมากขึน้จงึเพ่ิมจํานวนเตยีงจดทะเบียนเป็นจํานวน 150 เตียง ในปี 2555 โรงพยาบาลได้รับรอง

มาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) จนถึงปัจจบุนั บริษัทเปิดให้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลา 35 ปี 

โรงพยาบาลพิษณเุวชถือเป็นสถานพยาบาลขัน้ทตุยิภมูิ โดยการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพิษณุ

เวชประกอบไปด้วย คลนิิกอายรุกรรม คลนิิกกมุารเวช คลนิิกสตู-ินรีเวช คลนิิกศลัยกรรม ศนูย์สขุภาพรักษ์ชีวิต คลนิิกจิต

เวช คลนิิกสง่เสริมพฒันาการเดก็และวยัรุ่น คลนิิกตา (จกัษุ) คลนิิก ห ูคอ จมกู ศนูย์ทนัตกรรม รวมถงึการให้บริการตา่งๆ 

เช่น การตรวจทางรังสวีิทยา การตรวจทางหวัใจ การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ และศลัยกรรม 

สมมติฐานท่ีสาํคญัของประมาณการทางการเงินของ PSV สรุปได้ดงันี ้

 รายได้จากกจิการโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลพิษณเุวช มีรายได้หลกัจากการให้บริการทางการแพทย์ โดยแยกเป็นผู้ ป่วยใน (IPD) และผู้ ป่วยนอก 

(OPD) ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามลาํดบั 

ในช่วงปี 2557 – 2559  PSV มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเทา่กบั 891.63 ล้านบาท 947.13 ล้านบาท และ 

1,079.81 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 14.85 ร้อยละ 6.22 และร้อยละ 14.01 จากปีก่อนหน้า ตามลาํดบั 

โดยเพ่ิมขึน้สว่นใหญ่ในสว่นรายได้จากจํานวนคนไข้ท่ีเพ่ิมขึน้ และรายได้คา่บริหารเฉลีย่เพ่ิมขึน้ 

สรุปสมมติฐานท่ีสาํคญั ในการประมาณการรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ได้ดงันี ้

PSV หน่วย 2557A 2558A1/ 2559A 1H2560A2/ 2560F 2561F 2562F 

จํานวนวนัตอ่ปี วนั 365 365 366 181 365 365 365 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ (Utilization Rate)        

- ผู้ ป่วยนอก (OPD) ร้อยละ 104.29% 83.62% 88.00% 81.53% 87.27% 90.00% 62.40%3/ 

- ผู้ ป่วยใน (IPD) ร้อยละ  85.00% 70.71% 76.26% 59.78% 68.84% 58.97%3/ 52.44%3/ 

ผู้ ป่วยนอก (OPD)         

จํานวนผู้ ป่วยนอกรับการรักษาจริง ครัง้/ปี 220,787 183,126 193,248 88,541  191,118 197,100 204,9843/ 

จํานวนผู้ ป่วยนอกรับการรักษาจริงเฉล่ียตอ่วนั ครัง้/วนั 604.90 501.72 528.00 489.18  523.61 540.00 561.603/ 

คา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉล่ีย บาท/ครัง้ 1,643.63 2,021.43 2,072.45 2,237.41  2,256.03 2,368.83 2,487.27 

อตัราการเตบิโตของจํานวนผู้ ป่วยนอก 

ตอ่วนัเฉล่ีย 

ร้อยละ 4.23% -17.06% 5.24% -7.35% -0.83% 4.00% 4.00% 

อตัราการเตบิโตของคา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉล่ีย ร้อยละ 4.75% 22.99% 2.52% 7.96% 8.86% 5.00% 5.00% 

ผู้ ป่วยใน (IPD)         

จํานวนผู้ ป่วยในรับเข้า (Admission) คน/ปี 18,988 18,887 20,879 8,035  18,730 19,3163/ 20,0883/ 

จํานวนผู้ ป่วยในรับเข้าเฉล่ียตอ่วนั คน/วนั 52.02 51.75 57.05 44.39  51.31 52.923/ 55.043/ 

จํานวนผู้ ป่วยใน (คดิเป็นจํานวนเตียง)4/ เตียง/ปี 49,640 51,263 54,703 21,206  49,251 50,7933/ 52,8253/ 

จํานวนผู้ ป่วยในเฉล่ียตอ่วนั  

(คดิเป็นจํานวนเตียง) 

เตียง/วนั 136.00 140.00 149.46 117.16  134.94 139.163/ 144.723/ 

Conversion Ratio (IPD Admission/OPD) ร้อยละ 8.60% 10.31% 10.80% 9.07% 9.80% 9.80% 9.80% 

ระยะเวลานอนโรงพยาบาลเฉล่ีย  

(Average Length of Stay) 

วนั 2.61 2.71 2.62 2.64 2.63 2.63 2.63 

คา่บริการผู้ ป่วยในเฉล่ีย บาท/วนั 10,649.38 11,260.00 12,420.36 14,323.14 14,152.20 15,567.42 16,345.79 
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PSV หน่วย 2557A 2558A1/ 2559A 1H2560A2/ 2560F 2561F 2562F 

อตัราการเตบิโตของคา่บริการผู้ ป่วยใน ร้อยละ 15.37% 5.73% 10.31% 15.32% 13.94% 10.00% 5.00% 

รายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD) ล้านบาท 362.89 370.18 400.50 198.10 431.17 466.90 509.85 

รายได้จากผู้ป่วยใน (IPD) ล้านบาท 528.64 577.22 679.43 303.74 697.01 790.71 863.46 

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ ล้านบาท 891.63 947.13 1,079.81 501.84 1,128.18 1,257.61 1,373.31 

อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้จาก 

ผู้ ป่วยนอก (OPD) 

ร้อยละ 9.19% 2.01% 8.19% n.a. 7.66% 8.29% 9.20% 

อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้จากผู้ ป่วยใน (IPD) ร้อยละ 19.06% 9.19% 17.71% n.a. 2.59% 13.44% 9.20% 

อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้จาก 

การให้บริการทางการแพทย์ 

ร้อยละ 14.85% 6.22% 14.01% n.a. 4.48% 11.47% 9.20% 

 

PSV หน่วย 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

จํานวนวนัตอ่ปี วนั 366 365 365 365 366 365 365 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ (Utilization Rate)        

- ผู้ ป่วยนอก (OPD) ร้อยละ 64.90% 67.49% 70.19% 73.00% 75.92% 78.96% 82.11% 

- ผู้ ป่วยใน (IPD) ร้อยละ  54.53% 56.72% 58.98% 61.34% 63.80% 66.35% 69.00% 

ผู้ ป่วยนอก (OPD)         

จํานวนผู้ ป่วยนอกรับการรักษาจริง ครัง้/ปี 213,767  221,711  230,579  239,802  250,078  259,370  269,745  

จํานวนผู้ ป่วยนอกรับการรักษาจริงเฉล่ียตอ่วนั ครัง้/วนั 584.06  607.43  631.72  656.99  683.27  710.60  739.03  

คา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉล่ีย บาท/ครัง้ 2,611.63  2,742.21  2,810.77  2,881.04  2,953.07  3,026.89  3,102.56  

อตัราการเตบิโตของจํานวนผู้ ป่วยนอก

ตอ่วนัเฉล่ีย 

ร้อยละ 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 

อตัราการเตบิโตของคา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉล่ีย ร้อยละ 5.00% 5.00% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 

ผู้ ป่วยใน (IPD)         

จํานวนผู้ ป่วยในรับเข้า (Admission) คน/ปี 20,949  21,728  22,597  23,501  24,508  25,418  26,435  

จํานวนผู้ ป่วยในรับเข้าเฉล่ียตอ่วนั คน/วนั 57.24  59.53  61.91  64.39  66.96  69.64  72.42  

จํานวนผู้ ป่วยใน (คดิเป็นจํานวนเตียง)4/ เตียง/ปี 55,088  57,135  59,420  61,797  64,445  66,840  69,514  

จํานวนผู้ ป่วยในเฉล่ียตอ่วนั  

(คดิเป็นจํานวนเตียง) 

เตียง/วนั 150.51  156.53  162.80  169.31  176.08  183.12  190.45  

Conversion Ratio (IPD Admission/OPD) ร้อยละ 9.80% 9.80% 9.80% 9.80% 9.80% 9.80% 9.80% 

ระยะเวลานอนโรงพยาบาลเฉล่ีย  

(Average Length of Stay) 

วนั 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 

คา่บริการผู้ ป่วยในเฉล่ีย บาท/วนั 17,163.08  18,021.23  18,471.76  18,933.56  19,406.90  19,892.07  20,389.37  

อตัราการเตบิโตของคา่บริการผู้ ป่วยใน ร้อยละ 5.00% 5.00% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 

รายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD) ล้านบาท 558.28  607.98  648.10  690.88  738.50  785.09  836.90  

รายได้จากผู้ป่วยใน (IPD) ล้านบาท 945.48  1,029.64  1,097.60  1,170.04  1,250.68  1,329.58  1,417.34  

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ ล้านบาท 1,503.76  1,637.62  1,745.71  1,860.92  1,989.18  2,114.67  2,254.24  

อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้จาก 

ผู้ ป่วยนอก (OPD) 

ร้อยละ 9.50% 8.90% 6.60% 6.60% 6.89% 6.31% 6.60% 

อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้จากผู้ ป่วยใน (IPD) ร้อยละ 9.50% 8.90% 6.60% 6.60% 6.89% 6.31% 6.60% 

อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้จาก 

การให้บริการทางการแพทย์ 

ร้อยละ 9.50% 8.90% 6.60% 6.60% 6.89% 6.31% 6.60% 

หมายเหต:ุ  1/ AMA เข้าซือ้หุ้น PSV ในเดือนกนัยายน 2558 

 2/ งบการเงินภายในของ PSV  
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 3/ PSV มีแผนจะสร้างอาคารใหม ่ ซึง่จะเพ่ิมความสามารถในการรับผู้ ป่วยนอกจาก 600 ครัง้/วนั เป็น 900 ครัง้/วนั ในปี 2562 

และจะเพ่ิมจํานวนเตียงผู้ ป่วยในอีก 80 เตียงในปี 2561 - 2562 

 4/ จํานวนผู้ ป่วยใน (คิดเป็นจํานวนเตียง) = จํานวนผู้ ป่วยใน x ระยะเวลานอนโรงพยาบาลโดยเฉลี่ย (Average Length of Stay) 

• ผู้ป่วยนอก (OPD) 

ในปี 2557 - 2559 รายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD) เทา่กบั 362.89 ล้านบาท 370.18 ล้านบาท และ 400.50 ล้าน

บาท  เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.19 ร้อยละ 2.01 และร้อยละ 8.19 จากปีก่อนหน้า ตามลาํดบั นอกจากนี ้ ในช่วงคร่ึงแรกของปี 

2560 รายได้จากผู้ ป่วยนอก (OPD) เทา่กบั 198.10 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 3.57 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า 

จํานวนผูป่้วยนอก 

จํานวนผู้ ป่วยนอกในปี 2557 – 2559 เทา่กบั 220,787 ครัง้ 183,126 ครัง้ และ 193,248 ครัง้ ตามลาํดบั หรือคิด

เป็นผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่วนัเทา่กบั 604.90 ครัง้ 501.72 ครัง้ และ 528.00 ครัง้ ตามลาํดบั ทัง้นี ้ ในปี 2558 – 2559 

โรงพยาบาลพิษณเุวชมกีารปรับปรุงพืน้ท่ีให้บริการทางการแพทย์เพ่ิมขึน้ ทัง้ในสว่นผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน พร้อมทัง้มีการ

ลงทนุซือ้และติดตัง้เคร่ืองมือทางการแพทย์เพ่ิมขึน้ ทําให้จํานวนผู้ป่วยในปี 2558 – 2559 น้อยกวา่ปี 2557 

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 จํานวนผู้ ป่วยนอกเทา่กบั 88,541 ครัง้ หรือคิดเป็นผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่วนัเทา่กบั 

489.18 ครัง้ ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนประมาณร้อยละ 3.80  โดยฝ่ายบริหารชีแ้จงวา่ปกตจํิานวนผู้ ป่วยจะเพ่ิมขึน้

ในช่วงคร่ึงหลงัของปี และในชว่งไตรมาสแรกปี 2559 มีไข้หวดัใหญ่ระบาดจงึทําให้จํานวนผู้ ป่วยนอกมากกวา่ปี 2560 

จากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร (Demographic Shift of Thai Population) จากจํานวนประชากร

สงูอายเุพ่ิมขึน้ ประเทศไทยกําลงัเข้าสงัคมผู้สงูอาย ุ (Ageing Society) จะเป็นปัจจยัหนนุความต้องการ ใช้บริการทาง

การแพทย์ท่ีทนัสมยัและเทคโนโลยีขัน้สงูมากขึน้ จากสดัสว่นผู้สงูอาย ุ(วยั 65 ปี ขึน้ไป) ท่ียงัคงเพ่ิมขึน้ตอ่เน่ือง โดยเฉพาะ

กลุม่ประชากรอายมุากกวา่ 85 ปี ท่ีจะมีจํานวนเพ่ิมขึน้มาก จะมีความต้องการบริการด้านสขุภาพเพ่ิมขึน้มากอยา่งมี

นยัสาํคญั เน่ืองจากเป็นกลุม่ท่ีมอีตัราของการเจ็บป่วยสงูและเป็นกลุม่ท่ีไมส่ามารถดแูลตนเองได้ จึงต้องการการดแูลเป็น

พิเศษ ทัง้นี ้ จากการคาดการณ์ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ (สศช.) ระบวุา่ 

จํานวนผู้สงูวยัอายมุากกวา่ 60 ปี จะเพ่ิมขึน้จาก 9.1 ล้านคนในปัจจบุนั เป็น 10.3 ล้านคนในปี 2562 (โปรดดรูายละเอียด

เพ่ิมเติม “ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนัของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน” ในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบันี)้ 

 
 

แนวโน้มจาํนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปีในประเทศไทย 
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ในการจดัทําประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ในปี 2560 จํานวนผู้ ป่วย

นอกเทา่กบั 191,118 ครัง้ (คิดเป็นเฉลีย่ 523.61 ครัง้ตอ่วนั)  ซึง่ประมาณจากจํานวนผู้ ป่วยนอกจริงในชว่งเดือนมกราคม – 

กรกฎาคม 2560 และคิดเป็นรายปีด้วยสดัสว่นจํานวนผู้ ป่วยนอกของช่วง 7 เดือนแรกของปี 2559 

ในปี 2561 – 2569 กําหนดให้จํานวนผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่วนัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 ตอ่ปี ซึง่อ้างอิงจากอตัราการเพ่ิมขึน้

เฉลีย่สะสมของจํานวนประชากรท่ีมีอายมุากกวา่ 65 ปีในเขตภาคเหนือในช่วงปี 2550 – 2559 เทา่กบัร้อยละ 3.63 ตอ่ปี 

และอตัราการเพ่ิมขึน้เฉลีย่สะสมของจํานวนประชากรท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปีในเขตภาคเหนือในช่วงปี 2550 – 2559 

เทา่กบัร้อยละ 5.05 ตอ่ปี  นอกจากนี ้ในปี 2561 PSV มีแผนจะกอ่สร้างอาคารใหมแ่ละขยายพืน้ท่ีรองรับผู้ ป่วยนอกเพ่ิมขึน้

อีกประมาณ 300 คนตอ่วนั (จาก 600 คนตอ่วนั เป็น 900 คนตอ่วนั) เน่ืองจากโรงพยาบาลพิษณเุวชเป็นโรงพยาบาลท่ีมี

ช่ือเสยีงในเขตภาคเหนือตอนลา่ง ให้บริการครบวงจร ด้วยเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั และราคาท่ีสมเหตสุมผล ทําให้ปัจจบุนั

โรงพยาบาลพิษณเุวชมีผู้ ป่วยมาใช้บริการเป็นจํานวนมาก คอ่นข้างหนาแนน่ ทําให้ความสามารถในการให้บริการผู้ ป่วย

นอกเพ่ิมขึน้ 

ค่าบริการผูป่้วยนอกเฉลีย่ 

คา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่ครัง้ ในปี 2557 – 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 เทา่กบั 1,643.63 บาท 

2,021.43 บาท 2,072.45 บาท และ 2,237.41 บาท ตามลาํดบั หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.75 ร้อยละ 22.99 ร้อยละ 2.52 และ

ร้อยละ 7.96 ตามลาํดบั 

ในการจดัทําประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ในปี 2560 คา่บริการผู้ ป่วย

นอกเฉลีย่ตอ่ครัง้ เทา่กบั 2,256.03 บาท ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่คา่บริการผู้ ป่วยนอกตอ่ครัง้ในช่วงมกราคม – กรกฎาคม 2560 

หรือเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 8.86 ของคา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ของปี 2559 

สาํหรับปี 2561 – 2564 กําหนดให้คา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่ครัง้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 ตอ่ปี ซึง่เทา่กบัอตัราการ

เพ่ิมขึน้ของคา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่ครัง้ของปี 2559 และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560  หลงัจากนัน้ ในปี 2565 – 2569 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้คา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่ครัง้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.50 ตอ่ปี ตามประมาณการอตัรา

เงินเฟอ้และตามหลกัความระมดัระวงั 

• ผู้ป่วยใน (IPD) 

ในปี 2557 - 2559 รายได้จากผู้ ป่วยใน (IPD) เทา่กบั 528.64 ล้านบาท 577.22 ล้านบาท และ 679.43 ล้านบาท  

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 19.06 ร้อยละ 9.19 และร้อยละ 17.71 จากปีก่อนหน้า ตามลาํดบั โดยรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้จากจํานวนผู้ ป่วยใน

ท่ีเพ่ิมขึน้และคา่บริการโดยเฉลีย่เพ่ิมขึน้ 

นอกจากนี ้ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 รายได้จากผู้ ป่วยใน (IPD) เทา่กบั 303.74 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อย

ละ 3.17 จากชว่งเดียวกนัของปีกอ่นหน้า 

จํานวนผูป่้วยใน (Admission) 

จํานวนผู้ ป่วยในท่ีเข้ารับการรักษา (Admission) ในปี 2557 – 2559 เทา่กบั 18,988 คน 18,887 คน และ 20,879 

คน ตามลาํดบั หรือคิดเป็นผู้ ป่วยในเฉลีย่ตอ่วนัเทา่กบั 52.02 คน 51.75 คน และ 57.05 คน ตามลาํดบั ทัง้นี ้ในปี 2558 – 

2559 โรงพยาบาลพิษณเุวชมกีารปรับปรุงพืน้ท่ีให้บริการทางการแพทย์เพ่ิมขึน้ ทัง้ในสว่นผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน พร้อม

ทัง้มีการลงทนุซือ้และตดิตัง้เคร่ืองมือทางการแพทย์เพ่ิมขึน้ ทําให้จํานวนผู้ ป่วยในปี 2558 ลดลง และกลบัมาเพ่ิมขึน้ในปี 

2559 
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ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 จํานวนผู้ ป่วยในเทา่กบั 8,035 คน หรือคิดเป็นผู้ ป่วยในเฉลีย่ตอ่วนัเทา่กบั 44.39 คน 

ลดลงจากชว่งเดียวกนัของปีก่อนประมาณร้อยละ 20.27 โดยฝ่ายบริหารชีแ้จงวา่ปกตจํิานวนผู้ ป่วยจะเพ่ิมขึน้ในชว่งคร่ึง

หลงัของปี และในชว่งไตรมาสแรกปี 2559 มีไข้หวดัใหญ่ระบาดจงึทําให้จํานวนผู้ ป่วยในมากกวา่ปี 2560 

ในการจดัทําประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ Conversion Ratio จาก 

OPD เป็น IPD เทา่กบัร้อยละ 9.80 ของจํานวนผู้ ป่วยนอก ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่ถว่งนํา้หนกั 

Conversion Ratio ของ PSV ในช่วงสงิหาคม – ธนัวาคม 2559 และช่วงมกราคม – กรกฎาคม 2560 ซึง่นา่จะสะท้อน

อตัราสว่น Conversion Ratio ในปัจจบุนัของ PSV 

นอกจากนี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ระยะเวลานอนโรงพยาบาลของผู้ ป่วยในโดยเฉลีย่ (Average 

Length of Stay) เทา่กบั 2.63 วนั ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่ระยะเวลานอนโรงพยาบาลของผู้ ป่วยในโดยเฉลีย่ในปี 2559 และช่วง

คร่ึงแรกของปี 2560 ซึง่อยูใ่นชว่ง 2.63 – 2.64 วนั 

ค่าบริการผูป่้วยในเฉลีย่ต่อวนั 

คา่บริการผู้ ป่วยในเฉลีย่ตอ่วนั ในปี 2557 – 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 เทา่กบั 10,649.38 บาท 

11,260.00 บาท 12,420.36 บาท และ 14,323.14 บาท ตามลาํดบั หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 15.37 ร้อยละ 5.73 ร้อยละ 10.31 

และร้อยละ 15.32 ตามลาํดบั 

ในการจดัทําประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ในปี 2560 คา่บริการผู้ใน

เฉลีย่ตอ่วนั เทา่กบั 14,152.20 บาท ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่คา่บริการผู้ ป่วยในตอ่วนัในช่วงมกราคม – กรกฎาคม 2560 หรือ

เพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 13.94 ของคา่บริการผู้ ป่วยในเฉลีย่ของปี 2559 

สาํหรับปี 2561 กําหนดให้คา่บริการผู้ ป่วยในเฉลีย่ตอ่วนัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 ตอ่ปี ซึง่ใกล้เคียงกบัอตัราการเพ่ิมขึน้

ของคา่บริการผู้ ป่วยในเฉลีย่ตอ่วนัของปี 2559  และในปี 2562 – 2564 กําหนดให้คา่บริการผู้ป่วยในเฉลีย่ตอ่วนัเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 5 ตอ่ปี เน่ืองจาก PSV มีแผนท่ีจะขยายและปรับปรุงห้องพกัอีกประมาณ 80 ห้อง ซึง่คาดวา่จะสามารถปรับราคา

ห้องพกัและเพ่ิมรายได้เฉลีย่ตอ่วนัได้ระดบัหนึง่ หลงัจากนัน้ ในปี 2565 – 2569 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้

คา่บริการผู้ ป่วยในเฉลีย่ตอ่วนัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.50 ตอ่ปี ตามประมาณการอตัราเงินเฟอ้และตามหลกัความระมดัระวงั 

 

 ต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาล 

ต้นทนุจากกิจการโรงพยาบาล ประกอบด้วย คา่แพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ คา่ยาและเวชภณัฑ์ คา่สง่

ตรวจและวิเคราะห์ คา่อาหารคนไข้ คา่ทําความสะอาดและซกัรีด ต้นทนุคา่ผลติภณัฑ์เคร่ืองสาํอางเพ่ือขาย และต้นทนุ

อ่ืนๆ โดยมรีายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

PSV 2557A 2558A 2559A 1H2560A1/ 2560F 2561F 2562F 

ต้นทนุคา่แพทย์และบคุลากรทางแพทย์ 316.25  350.53  387.83  192.88  439.63  490.06  509.78  

ต้นทนุคา่ยาและเวชภณัฑ์ 203.13  210.74  223.79  102.64  230.75  264.10  288.40  

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย2/ 17.01  19.61  - - - - - 

ต้นทนุคา่สง่ตรวจและวิเคราะห์ 11.20  11.59  13.37  5.77  12.97  15.01  16.39  

ต้นทนุอาหารคนไข้ 14.31  15.48  15.72  6.67  15.31  17.83  19.47  

คา่ทําความสะอาดและซกัรีด 0.00  1.73  5.54  2.33  5.52  6.15  6.72  

ต้นทนุคา่ผลิตภณัฑ์เพ่ือขาย 7.09  2.66  3.48  1.87  3.66  4.08  4.46  

ต้นทนุอ่ืน 25.03  26.23  25.65  10.44  25.14  28.02  30.60  
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PSV 2557A 2558A 2559A 1H2560A1/ 2560F 2561F 2562F 

รวมต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาล 594.01  638.57  675.38  322.61  732.98  825.26  875.82  

% ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล        

ต้นทนุคา่แพทย์และบคุลากรทางแพทย์ 35.47% 37.01% 35.92% 38.44% 38.97% 38.97% 37.12% 

ต้นทนุคา่ยาและเวชภณัฑ์ 22.78% 22.25% 20.72% 20.45% 20.45% 21.00% 21.00% 

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย2/ 1.91% 2.07% - - - - - 

ต้นทนุคา่สง่ตรวจและวิเคราะห์ 1.26% 1.22% 1.24% 1.15% 1.15% 1.19% 1.19% 

ต้นทนุอาหารคนไข้3/ 2.71% 2.68% 2.31% 2.20% 2.20% 2.26% 2.26% 

คา่ทําความสะอาดและซกัรีด 0.00% 0.18% 0.51% 0.46% 0.49% 0.49% 0.49% 

ต้นทนุคา่ผลิตภณัฑ์เพ่ือขาย4/ 187.43% 67.05% 76.86% 77.80% 77.33% 77.33% 77.33% 

ต้นทนุอ่ืน 2.81% 2.77% 2.38% 2.08% 2.23% 2.23% 2.23% 

รวมต้นทนุจากกิจการโรงพยาบาล 66.62% 67.42% 62.55% 64.29% 64.97% 65.62% 63.77% 

 

PSV 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ต้นทนุคา่แพทย์และบคุลากรทางแพทย์ 558.21  607.89  648.02  690.78  738.39  784.98  836.79  

ต้นทนุคา่ยาและเวชภณัฑ์ 315.79  343.90  366.60  390.79  417.73  444.08  473.39  

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย2/ - - - - - - - 

ต้นทนุคา่สง่ตรวจและวิเคราะห์ 17.95  19.55  20.84  22.22  23.75  25.25  26.91  

ต้นทนุอาหารคนไข้ 21.32  23.22  24.75  26.39  28.21  29.99  31.97  

คา่ทําความสะอาดและซกัรีด 7.35  8.01  8.54  9.10  9.73  10.34  11.02  

ต้นทนุคา่ผลิตภณัฑ์เพ่ือขาย 4.88  5.32  5.67  6.04  6.46  6.87  7.32  

ต้นทนุอ่ืน 33.51  36.49  38.90  41.46  44.32  47.12  50.23  

รวมต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาล 959.02  1,044.38  1,113.31  1,186.79  1,268.59  1,348.62  1,437.63  

% ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล        

ต้นทนุคา่แพทย์และบคุลากรทางแพทย์ 37.12% 37.12% 37.12% 37.12% 37.12% 37.12% 37.12% 

ต้นทนุคา่ยาและเวชภณัฑ์ 21.00% 21.00% 21.00% 21.00% 21.00% 21.00% 21.00% 

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย2/ - - - - - - - 

ต้นทนุคา่สง่ตรวจและวิเคราะห์ 1.19% 1.19% 1.19% 1.19% 1.19% 1.19% 1.19% 

ต้นทนุอาหารคนไข้3/ 2.26% 2.26% 2.26% 2.26% 2.26% 2.26% 2.26% 

คา่ทําความสะอาดและซกัรีด 0.49% 0.49% 0.49% 0.49% 0.49% 0.49% 0.49% 

ต้นทนุคา่ผลิตภณัฑ์เพ่ือขาย4/ 77.33% 77.33% 77.33% 77.33% 77.33% 77.33% 77.33% 

ต้นทนุอ่ืน 2.23% 2.23% 2.23% 2.23% 2.23% 2.23% 2.23% 

รวมต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาล 63.77% 63.77% 63.77% 63.77% 63.77% 63.77% 63.77% 

หมายเหต:ุ 1/ งบการเงินภายในของ PSV 

 2/ ตัง้แตปี่ 2559 PSV บนัทกึคา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่ายเข้ารายการคา่ใช้จา่ยในการบริหาร แทนการบนัทกึเข้าต้นทนุจาก

กิจการโรงพยาบาล 

 3/ อตัราสว่นต้นทนุคา่อาหารคนไข้ตอ่รายได้ผู้ ป่วยใน 

 4/ อตัราสว่นต้นทนุคา่ผลิตภณัฑ์เพ่ือขายตอ่รายได้จากการขายเคร่ืองสําอาง 

 

ในช่วงปี 2557 – 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2660 PSV มีต้นทนุจากกิจการโรงพยาบาลเทา่กบั 594.01 ล้าน

บาท 638.57 ล้านบาท 675.38 ล้านบาท และ 322.61 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 66.62 ร้อยละ  67.42 
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ร้อยละ 62.55 และร้อยละ 64.29 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ตามลาํดบั โดยสดัสว่นต้นทนุจากกิจการ

โรงพยาบาลลดลงในปี 2559 จากปี 2557 – 2558 เน่ืองจากในปี 2559 เป็นต้นไป PSV บนัทกึคา่เสือ่มราคาและตดั

จําหนา่ยเข้ารายการคา่ใช้จ่ายในการบริหาร แทนการบนัทกึเข้าต้นทนุจากกิจการโรงพยาบาล 

สรุปสมมติฐานท่ีสาํคญั ในการประมาณการต้นทนุจากกิจการโรงพยาบาล ได้ดงันี ้

- คา่แพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ กําหนดให้เทา่กบัร้อยละ 38.97 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ในปี 2560 

– 2561 ตามประมาณการของ PSV และในปี 2562 – 2569 คา่แพทย์และบคุลากรทางการแพทย์เทา่กบัร้อยละ 

37.12 ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราสว่นคา่แพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในปี 2558 

– 2559 และคร่ึงแรกของปี 2560  

- คา่ยาและเวชภณัฑ์ กําหนดในปี 2560 คา่ยาและเวชภณัฑ์เทา่กบัร้อยละ 20.45 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 

ซึง่เทา่กบัอตัราสว่นคา่ยาและเวชภณัฑ์ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 และในปี 2561 

– 2569 เทา่กบัร้อยละ 21.00 ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราสว่นคา่ยาและเวชภณัฑ์ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในปี 

2559 และคร่ึงแรกของปี 2560 ซึง่เป็นชว่งเวลาหลงัจากท่ี AMA เข้าซือ้ PSV และเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหาร

กิจการโรงพยาบาล 

- ต้นทนุคา่สง่ตรวจและวิเคราะห์ ในปี 2560 กําหนดให้ต้นทนุคา่สง่ตรวจและวิเคราะห์เทา่กบัร้อยละ 1.15 ของรายได้

จากกิจการโรงพยาบาล ซึง่เทา่กบัอตัราสว่นต้นทนุคา่สง่ตรวจและวิเคราะห์ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในชว่ง

คร่ึงแรกของปี 2560 และในปี 2561 – 2569 เทา่กบัร้อยละ 1.19 ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราสว่นต้นทนุคา่สง่ตรวจและ

วิเคราะห์ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในปี 2559 และคร่ึงแรกของปี 2560 ซึง่เป็นชว่งเวลาหลงัจากท่ี AMA เข้า

ซือ้ PSV และเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารกิจการโรงพยาบาล 

- ต้นทนุคา่อาหารคนไข้ ในปี 2560 กําหนดให้ต้นทนุคา่อาหารคนไข้เทา่กบัร้อยละ 2.20 ของรายได้ผู้ ป่วยใน (IPD) ซึง่

เทา่กบัอตัราสว่นต้นทนุคา่อาหารคนไข้ตอ่ผู้ ป่วยใน (IPD) ในชว่งคร่ึงแรกของปี 2560 และในปี 2561 – 2569 เทา่กบั

ร้อยละ 2.26 ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราสว่นต้นทนุคา่อาหารคนไข้ตอ่ผู้ ป่วยใน (IPD) ในปี 2559 และคร่ึงแรกของปี 

2560 ซึง่เป็นชว่งเวลาหลงัจากท่ี AMA เข้าซือ้ PSV และเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารกิจการโรงพยาบาล 

- คา่ทําความสะอาดและซกัรีด เทา่กบัร้อยละ 0.49 ของของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ซึง่เทา่กบัอตัราสว่นคา่ทํา

ความสะอาดและซกัรีดตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในปี 2559 และคร่ึงแรกของปี 2560 เน่ืองจาก PSV เร่ิมจ้าง

บคุคลภายนอกทําความสะอาดและซกัรีดในปี 2558 

- ต้นทนุคา่ผลติภณัฑ์เคร่ืองสาํอางเพ่ือขาย (Eucerine และ Laroche) เทา่กบัร้อยละ 77.33 ของรายได้จากการขาย

เคร่ืองสาํอาง ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราสว่นต้นทนุคา่ผลติภณัฑ์เคร่ืองสาํอางเพ่ือขาย

และรายได้จากการขายเคร่ืองสาํอางในปี 2559 และคร่ึงแรกของปี 2560 ซึง่อยูใ่นชว่งร้อยละ 76.86 – 77.80 ของ

รายได้จากการขายเคร่ืองสาํอาง 

- ต้นทนุอ่ืนๆ กําหนดให้เทา่กบัร้อยละ 2.23 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึง่

เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราสว่นต้นทนุอ่ืนๆ ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในปี 2559 และคร่ึงแรกของปี 2560 ซึง่เป็น

ช่วงเวลาหลงัจากท่ี AMA เข้าซือ้ PSV และเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารกิจการโรงพยาบาล 

 

 รายได้อื่น 

รายได้อ่ืน ได้แก่ รายได้ดอกเบีย้รับ รายได้จากการขายเคร่ืองสาํอาง เงินปันผลรับ รายได้เงินสนบัสนนุ รายได้

จากการขายทรัพย์สนิ และรายได้อ่ืน 
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ในช่วงปี 2557 – 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 รายได้อ่ืนเทา่กบั 10.58 ล้านบาท 28.35 ล้านบาท 24.11 

ล้านบาท และ 20.57 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 1.19 ร้อยละ 2.99 ร้อยละ 2.23 และร้อยละ 4.10 ของ

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล ตามลาํดบั โดยรายได้อ่ืนในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 เพ่ิมขึน้คอ่นข้างมากจากปี 2558 – 

2559 สว่นใหญ่เน่ืองจาก PSV รับรู้เงินปันผลจาก SHV ประมาณ 11 ล้านบาท 

สรุปสมมติฐานท่ีสาํคญั ในการประมาณรายได้อ่ืน ได้ดงันี ้

- รายได้จากการขายเคร่ืองสาํอาง เทา่กบัร้อยละ 0.42 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ซึง่เทา่กบัอตัราสว่นรายได้

จากการขายเคร่ืองสาํอางตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล ในปี 2557 – 2559 ซึง่คงท่ีท่ีร้อยละ 0.42 ของรายได้จาก

กิจการโรงพยาบาล 

- รายได้ดอกเบีย้รับ เทา่กบัร้อยละ 0.09 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราสว่นรายได้

ดอกเบีย้รับตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล ในปี 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 

- รายได้เงินสนบัสนนุ เทา่กบัร้อยละ 0.06 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราสว่นรายเงิน

สนบัสนนุตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล ในปี 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 

- รายได้อ่ืนๆ เทา่กบัร้อยละ 1.41 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราสว่นรายได้อ่ืนๆ ตอ่รายได้

จากกิจการโรงพยาบาล ในปี 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 

(หน่วย: ล้านบาท) 

PSV 2557A 2558A 2559A 1H2560A1/ 2560F 2561F 2562F 

รายได้จากการขายเคร่ืองสําอาง 3.78  3.97  4.53  2.40  4.74  5.28  5.77  

รายได้ดอกเบีย้รับ 1.01  2.85  1.80  0.04  1.02  1.13  1.24  

รายได้เงินสนบัสนนุ 0.72  1.56  1.35  0.00  0.68  0.75  0.82  

กําไรจากการขายทรัพย์สนิ 0.00  2.63  1.32  0.00  0.00  0.00  0.00  

เงินปันผลรับ 0.00  0.00  0.00  11.00 11.00 0.00  0.00  

รายได้อ่ืนๆ 5.07  17.34  15.10  7.13  15.91  17.73  19.36  

รวมรายได้อ่ืน 10.58  28.35  24.11  20.57  33.34  24.90  27.19  

% ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล        

รายได้จากการขายเคร่ืองสําอาง 0.42% 0.42% 0.42% 0.48% 0.42% 0.42% 0.42% 

รายได้ดอกเบีย้รับ 0.11% 0.30% 0.17% 0.01% 0.09% 0.09% 0.09% 

รายได้เงินสนบัสนนุ 0.08% 0.16% 0.13% 0.00% 0.06% 0.06% 0.06% 

กําไรจากการขายทรัพย์สนิ 0.00% 0.28% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

เงินปันผลรับ 0.00% 0.00% 0.00% 2.19% 0.98% 0.00% 0.00% 

รายได้อ่ืนๆ 0.57% 1.83% 1.40% 1.42% 1.41% 1.41% 1.41% 

รวมรายได้อ่ืน 1.19% 2.99% 2.23% 4.10% 2.96% 1.98% 1.98% 
 

PSV 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายได้จากการขายเคร่ืองสําอาง 6.32  6.88  7.33  7.82  8.35  8.88  9.47  

รายได้ดอกเบีย้รับ 1.35  1.47  1.57  1.67  1.79  1.90  2.03  

รายได้เงินสนบัสนนุ 0.90  0.98  1.05  1.12  1.19  1.27  1.35  

กําไรจากการขายทรัพย์สนิ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

เงินปันผลรับ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

รายได้อ่ืนๆ 21.20  23.09  24.62  26.24  28.05  29.82  31.79  

รวมรายได้อ่ืน 29.78  32.43  34.57  36.85  39.39  41.87  44.64  
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PSV 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

% ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล        

รายได้จากการขายเคร่ืองสําอาง 0.42% 0.42% 0.42% 0.42% 0.42% 0.42% 0.42% 

รายได้ดอกเบีย้รับ 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 

รายได้เงินสนบัสนนุ 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 

กําไรจากการขายทรัพย์สนิ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

เงินปันผลรับ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

รายได้อ่ืนๆ 1.41% 1.41% 1.41% 1.41% 1.41% 1.41% 1.41% 

รวมรายได้อ่ืน 1.98% 1.98% 1.98% 1.98% 1.98% 1.98% 1.98% 

หมายเหต:ุ 1/ งบการเงินภายในของ PSV 
 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร ประกอบด้วย คา่ใช้จ่ายพนกังาน คา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษา คา่ธรรมเนียมและ

คา่ท่ีปรึกษา คา่สาธารณปูโภค คา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษา คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย คา่เชา่อปุกรณ์ทางการแทพย์ 

คา่วสัดสุิน้เปลอืงสาํนกังาน คา่เสือ่มราคาและตดัจําหนา่ย คา่ทําความสะอาด คา่ประกนัภยั หนีส้งสยัจะสญู และ

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ เป็นต้น 

(หน่วย: ล้านบาท) 

PSV 2557A 2558A 2559A 1H2560A1/ 2560F 2561F 2562F 

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากร และ

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

119.66  122.96  127.27  42.56  113.12  126.10  137.70  

คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย 5.83  9.31  12.94  6.33  13.88  15.47  16.90  

คา่สาธารณปูโภค 15.45  16.46  16.69  8.20  17.93  19.99  21.83  

คา่ซอ่มแซมและรายจา่ยบํารุงอาคาร

และอปุกรณ์ 

30.72  31.31  18.86  8.16  16.32  20.08  21.93  

วสัดสุิน้เปลืองสํานกังานใช้ไป 12.01  11.78  7.42  3.49  6.98  8.69  9.49  

คา่เชา่อปุกรณ์ทางการแพทย์ 0.78  1.50  2.52  1.40  2.90  3.23  3.53  

คา่ธรรมเนียมและคา่ทีป่รึกษา 12.57  21.73  15.30  7.93  16.91  18.85  20.58  

คา่ทําความสะอาดและซกัรีด 0.86  1.01  7.19  4.51  8.82  9.84  10.74  

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย 11.78  12.03  48.44  32.55  65.11  93.35  124.08  

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 14.68  20.39  16.13  4.62  12.50  13.94  15.22  

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 224.35  248.49  272.78  119.75  274.47  329.54  382.00  

% ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล        

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากร และ

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

13.42% 12.98% 11.79% 8.48% 10.03% 10.03% 10.03% 

คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย 0.65% 0.98% 1.20% 1.26% 1.23% 1.23% 1.23% 

คา่สาธารณปูโภค 1.73% 1.74% 1.55% 1.63% 1.59% 1.59% 1.59% 

คา่ซอ่มแซมและรายจา่ยบํารุงอาคาร

และอปุกรณ์ 

3.44% 3.31% 1.75% 1.63% 1.45% 1.60% 1.60% 

วสัดสุิน้เปลืองสํานกังานใช้ไป 1.35% 1.24% 0.69% 0.70% 0.62% 0.69% 0.69% 

คา่เชา่อปุกรณ์ทางการแพทย์ 0.09% 0.16% 0.23% 0.28% 0.26% 0.26% 0.26% 

คา่ธรรมเนียมและคา่ทีป่รึกษา 1.41% 2.29% 1.42% 1.58% 1.50% 1.50% 1.50% 
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PSV 2557A 2558A 2559A 1H2560A1/ 2560F 2561F 2562F 

คา่ทําความสะอาดและซกัรีด 0.10% 0.11% 0.67% 0.90% 0.78% 0.78% 0.78% 

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย 1.32% 1.27% 4.49% 6.49% 5.77% 7.42% 9.04% 

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 1.65% 2.15% 1.49% 0.92% 1.11% 1.11% 1.11% 

รวมคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 25.16% 26.24% 25.26% 23.86% 24.33% 26.20% 27.82% 

อตัราการเติบเติบโตของ SG&A -0.79% 10.76% 9.78% n.a. 0.62% 20.06% 15.92% 
 

PSV 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากร และ

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

145.96  154.72  164.00  173.84  184.27  195.33  207.05  

คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย 18.50  20.15  21.48  22.90  24.47  26.02  27.74  

คา่สาธารณปูโภค 23.90  26.03  27.75  29.58  31.62  33.61  35.83  

คา่ซอ่มแซมและรายจา่ยบํารุงอาคาร

และอปุกรณ์ 

24.01  26.15  27.87  29.71  31.76  33.76  35.99  

วสัดสุิน้เปลืองสํานกังานใช้ไป 9.73  9.97  10.22  10.48  10.74  11.01  11.29  

คา่เชา่อปุกรณ์ทางการแพทย์ 3.86  4.20  4.48  4.78  5.11  5.43  5.79  

คา่ธรรมเนียมและคา่ทีป่รึกษา 22.54  24.54  26.16  27.89  29.81  31.69  33.79  

คา่ทําความสะอาดและซกัรีด 11.76  12.81  13.65  14.56  15.56  16.54  17.63  

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย 126.69  100.93  106.89  108.97  107.17  104.82  101.97  

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 16.67  18.15  19.35  20.62  22.05  23.44  24.98  

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 403.62  397.66  421.87  443.33  462.57  481.66  502.06  

% ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล        

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากร และ

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

9.71% 9.45% 9.39% 9.34% 9.26% 9.24% 9.18% 

คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 

คา่สาธารณปูโภค 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 

คา่ซอ่มแซมและรายจา่ยบํารุงอาคาร

และอปุกรณ์ 

1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 

วสัดสุิน้เปลืองสํานกังานใช้ไป 0.65% 0.61% 0.59% 0.56% 0.54% 0.52% 0.50% 

คา่เชา่อปุกรณ์ทางการแพทย์ 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 

คา่ธรรมเนียมและคา่ทีป่รึกษา 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 

คา่ทําความสะอาดและซกัรีด 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย 8.42% 6.16% 6.12% 5.86% 5.39% 4.96% 4.52% 

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 1.11% 1.11% 1.11% 1.11% 1.11% 1.11% 1.11% 

รวมคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 26.84% 24.28% 24.17% 23.82% 23.25% 22.78% 22.27% 

อตัราการเติบเติบโตของ SG&A 5.66% -1.48% 6.09% 5.09% 4.34% 4.13% 4.23% 

หมายเหต:ุ 1/ งบการเงินภายในของ PSV 

ในช่วงปี 2557 – 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร เทา่กบั 224.35 ล้านบาท 

248.49 ล้านบาท 272.78 ล้านบาท และ 119.75 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 25.16 ร้อยละ 26.24 ร้อยละ 

25.26 และร้อยละ 23.86 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ตามลาํดบั โดยคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้ร้อย

ละ 10.76 ในปี 2558 สว่นใหญ่มาจากคา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาและหนีส้งสยัจะสญูเพ่ิมขึน้ และในปี 2559 คา่ใช้จา่ยใน
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การขายและบริหารเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.78 จากปีก่อนหน้า สว่นใหญ่มาจากบนัทกึคา่เสือ่มราคาและตดัจําหนา่ยเข้ารายการ

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร แทนการบนัทกึเข้าต้นทนุจากกิจการโรงพยาบาล 

สรุปสมมติฐานท่ีสาํคญั ในการประมาณการคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ได้ดงันี ้

- คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากรและคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2560 เทา่กบัคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากรและ

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในชว่งคร่ึงแรกของปี 2560 และคิดเป็นรายปี (Annualized) และคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบั

บคุลากรและคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 – 2562 เทา่กบัร้อยละ 10.03 ของรายได้จากกิจการ

โรงพยาบาล ซึง่เทา่กบัอตัราสว่นคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากรและคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตอ่รายได้จาก

กิจการโรงพยาบาลในปี 2560 เพ่ือรองรับการขยายโรงพยาบาล  หลงัจากนัน้ ในปี 2563 – 2569 กําหนดให้คา่ใช้จา่ย

เก่ียวกบับคุลากรและคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6 ตอ่ปี ตามนโยบายของ PSV 

- คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย เทา่กบัร้อยละ 1.23 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ซึง่เทา่กบัอตัราสว่นคา่

โฆษณาและสง่เสริมการขายตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในชว่งปี 2559 และคร่ึงแรกของปี 2560 ซึง่อยูใ่น

สดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนัประมาณร้อยละ 1.20 – 1.26 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 

- คา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษาในปี 2560 เทา่กบัคา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษาในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 และคิดเป็นราย

ปี (Annualized) และคา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษาในปี 2561 – 2569 เทา่กบัร้อยละ 1.60 ของรายได้จากกิจการ

โรงพยาบาล ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราสว่นคา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในปี 2559 - 

2560 

- คา่วสัดสุิน้เปลอืงสาํนกังานใช้ไปในปี 2561 – 2562 เทา่กบัร้อยละ 0.69 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ซึง่เทา่กบั

คา่เฉลีย่อตัราสว่นคา่วสัดสุิน้เปลอืงสาํนกังานใช้ไปตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในปี 2559 และคร่ึงแรกของปี 

2560 และในปี 2561 – 2569 กําหนดให้คา่วสัดสุิน้เปลอืงสาํนกังานใช้ไปเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.50 ตามประมาณการภาวะ

เงินเฟอ้ 

- คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ กําหนดให้เทา่กบัคา่เฉลีย่ของอตัราสว่นคา่ใช้จา่ยดงักลา่วตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล ในปี 2559 

และคร่ึงแรกของปี 2560 

 

 ต้นทนุทางการเงิน 

ต้นทนุทางการเงินประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหนีส้นิ

ภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน โดยอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยมือยูท่ี่ประมาณร้อยละ 4 – 7.25 ตอ่ปี ตามเง่ือนไขในสญัญาเงิน

กู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน 

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 PSV ได้รับอนมุตัิวงเงินกู้ยืมระยะยาว 380 ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ 40 ล้าน

บาทจากธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ เพ่ือใช้ในการซือ้ท่ีดิน ปรับปรุงอาคาร และซือ้เคร่ืองมือแพทย์ โดย PSV ได้เร่ิมเบิกใช้

วงเงินกู้ยืมบางสว่นแล้ว 

นอกจากนี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระให้สมมติฐานวา่ ในปี 2561 PSV จะต้องจดัหาแหลง่เงินทนุเพ่ิมเติมเพ่ือ

ก่อสร้างอาคารใหม ่โดยเป็นเงินกู้ยืมประมาณร้อยละ 60 ของงบประมาณก่อสร้างอาคาร 

 

 ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลเทา่กบัร้อยละ 20 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
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 คา่ใช้จา่ยลงทนุ (Capital Expenditure) 

คา่ใช้จา่ยลงทนุในปี 2560 ประมาณ 300 ล้านบาท ตามประมาณการของ PSV โดยประกอบด้วย คา่ซือ้ท่ีดิน

อตุรดิตถ์จํานวน 111 ล้านบาท และท่ีดินพิษณโุลกจํานวน 72 ล้านบาท19

20 คา่ใช้จา่ยปรับปรุงอาคารประมาณ 60 ล้านบาท 

และสว่นท่ีเหลอืเป็นคา่ใช้จ่ายซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์และสนิทรัพย์อ่ืนๆ 

คา่ใช้จา่ยลงทนุในปี 2561 ประมาณ 452 ล้านบาท ตามประมาณการของ PSV โดยประกอบด้วย คา่ก่อสร้าง

อาคารใหมแ่ละปรับปรุงอาคารเดมิประมาณ 373 ล้านบาท และอปุกรณ์ทางการแพทย์ รถพยาบาลและอ่ืนๆ อีกประมาณ 

79 ล้านบาท 

นอกจากนี ้ในปี 2562 – 2566 กําหนดให้คา่ใช้จ่ายลงทนุอปุกรณ์ทางการแพทย์และอ่ืนๆ ประมาณร้อยละ 5 ของ

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล  และในปี 2567 – 2569 กําหนดให้คา่ใช้จ่ายลงทนุอปุกรณ์ทางการแพทย์และอ่ืนๆ 

ประมาณร้อยละ 3 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ตามประมาณการของ PSV จากประสบการณ์บริหารกิจการ

โรงพยาบาลเอกชนของฝ่ายบริหาร และเทา่กบัคา่เฉลีย่คา่ใช้จ่ายลงทนุของโรงพยาบาลโดยทัว่ไปท่ีมีการดแูลรักษา

ทรัพย์สนิอยา่งดี ซึง่อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 3 – 4 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 

 

 อตัราการหมนุเวียนสนิทรัพย์หมนุเวียนและหนีส้นิหมนุเวียน 

 กําหนดโดยใช้คา่เฉลีย่ของข้อมลูในอดตีปี 2557 - 2559 และคร่ึงแรกของปี 2560 ดงันี ้

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น เฉลีย่ประมาณ 30 วนั 

สนิค้าคงเหลอื เฉลีย่ประมาณ 12 วนั 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เฉลีย่ประมาณ 90 วนั 

 

 อตัราเงินปันผลจ่าย 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้อตัราการจ่ายเงินปันผล เทา่กบัร้อยละ 60 - 90 ของกําไรสทุธิในแตล่ะปี 

 

สรุปประมาณการทางการเงิน ปี 2560 - 2569 เป็นดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

PSV 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 1,128.18  1,257.61  1,373.31  1,503.76  1,637.62  1,745.71  1,860.92  1,989.18  2,114.67  2,254.24  

ต้นทนุจากกิจการโรงพยาบาล (732.98) (825.26) (875.82) (959.02) (1,044.38) (1,113.31) (1,186.79) (1,268.59) (1,348.62) (1,437.63) 

กําไรขัน้ต้น 395.20  432.35  497.49  544.75  593.24  632.39  674.13  720.59  766.05  816.61  

รายได้รวม 1,161.52  1,282.51  1,400.50  1,533.54  1,670.05  1,780.27  1,897.77  2,028.57  2,156.54  2,298.87  

กําไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี และ

คา่เส่ือมราคา (EBITDA) 

219.18  221.06  266.76  297.59  328.94  351.98  376.62  404.59  431.09  461.16  

กําไรก่อนดอกเบีย้และภาษี 

(EBIT) 

154.07  127.71  142.68  170.90  228.00  245.09  267.65  297.41  326.26  359.19  

กําไรสทุธิ 116.47  85.22  94.52  120.25  168.93  185.59  206.63  233.44  258.64  285.61  

 

20 เม่ือวนัที่ 27 กนัยายน 2560  PSV ได้ซือ้ที่ดินจํานวน 6 แปลง เนือ้ที่รวม 2-0-9 ไร่ (809.00 ตารางวา) ผ่าน PPC ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ PSV 

ที่จดัตัง้ขึน้ใหม ่ด้วยต้นทนุคา่ซือ้ที่ดินทัง้สิน้ 70.76 ล้านบาท โปรดดรูายละเอียดในสว่นที่ 3 ข้อ 2.2 (ง) ของรายงานฉบบันี ้
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PSV 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

งบแสดงฐานะการเงิน           

สนิทรัพย์รวม 1,256.44  1,586.88  1,604.88  1,661.71  1,766.00  1,866.72  1,971.95  1,992.85  2,034.60  2,115.58  

หนีส้นิรวม 580.03  825.25  748.73  685.32  622.49  555.25  489.23  425.44  415.47  439.33  

สว่นของผู้ ถือหุ้น 676.40  761.62  856.14  976.39  1,143.51  1,311.46  1,482.72  1,567.41  1,619.13  1,676.26  

 

 อตัราการขยายตวัของกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้มีอตัราการขยายตวัหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการท่ีร้อยละ 2 ตอ่ปี 

 

 อตัราสว่นลด (Discount Rate) 

 อตัราสว่นลดท่ีใช้ในการคํานวณมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการคํานวณต้นทนุทางการเงินถวั

เฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) จากคา่เฉลีย่ถว่งนํา้หนกัของต้นทนุของหนี ้ (Kd) และ

ต้นทนุของทนุ (Ke) ดงันี ้

 WACC = Ke*E/(D+E)  +  Kd*(1-T)*D/(D+E) 

โดยท่ี Ke = ต้นทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) 

Kd  = ต้นทนุของหนี ้หรืออตัราดอกเบีย้เงินกู้ของกลุม่บริษัท AMA 

T = อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

E = สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 

D = หนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้ 

ต้นทนุของทนุ (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) คํานวณได้จาก Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) ดงันี ้

 Ke (หรือ Re ) =  Rf  + β  (Rm - Rf) 

โดยท่ี 

Risk Free Rate (Rf) = อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ 30 ปี มีคา่เทา่กบัร้อยละ 3.20 ตอ่ปี 

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 กนัยายน 2560) ซึง่เป็นอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีอายุ

ยาวท่ีสดุท่ีรัฐบาลมกีารออกและเสนอขายอยา่งตอ่เน่ือง ท่ีมีสมมติฐานวา่ธุรกิจยงัคงดาํเนิน

ตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ือง (Going Concern Basis) 

Beta (β) = 0.77 – 1.23 เทา่ โดยอ้างอิงจากคา่เฉลีย่ Unlevered Beta ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หมวดการแพทย์ กลุม่

อตุสาหกรรมบริการ จํานวน 20 บริษัท20

21 ท่ีดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เช่นเดียวกนักบั 

AMA ซึง่เป็น Holding Company ลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาล (คา่เฉลีย่ย้อนหลงั 1 ปี จนถึง

21 ยกเว้น บมจ. เอกชยัการแพทย์, บมจ. โรงพยาบาลราชธานี, และ บมจ. โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ น้อยกวา่ 1 ปี 

และ ณ วนัที่จดัทําข้อมลูนี ้(ณ วนัที่ 29 กนัยายน 2560) บมจ. โรงพยาบาลวฒันแพทย์ ตรัง (WPH) ยงัไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (เพ่ิงจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เม่ือวนัที่ 3 ตลุาคม 2560) 
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วนัท่ี 29 กนัยายน 2560) และปรับปรุงด้วยอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น

ของกลุม่บริษัท AMA ในอนาคต (งบการเงินรวมของ AMA) 

Market Risk (Rm) = อตัราผลตอบแทนรายปีถวัเฉลีย่จากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เฉลีย่ย้อนหลงั 25 ปี 

ตัง้แตปี่ 2535 – 2559 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 13.20 ตอ่ปี ซึง่เป็นระยะเวลาตัง้แตม่ีการประกาศใช้

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เน่ืองจากเป็นช่วงระยะเวลาท่ี

สะท้อนอตัราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ได้ดีท่ีสดุ 

Kd = ประมาณการอตัราดอกเบีย้เงินกู้ของ AMA ท่ีประมาณร้อยละ 5.00 ตอ่ปี ตามประมาณการ

อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมเฉลีย่ของกลุม่บริษัท AMA 

D/E Ratio = อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ี 0.21 – 1.09 เทา่ ซึง่เทา่กบัประมาณการ

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของ AMA ในอนาคต (งบการเงินรวมของ 

AMA) 

T = ประมาณอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล ท่ีร้อยละ 20 ตอ่ปี 

 

ดงันัน้ อัตราส่วนลดหรือ WACC ที่คาํนวณได้เท่ากบัร้อยละ 9.50 – 9.68 ต่อปี  

โดยอาศยัข้อมลูและสมมติฐานท่ีกําหนดข้างต้น จะสามารถคํานวณกระแสเงินสดของ PSV ได้ดงันี ้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

PSV 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

กระแสเงินสดของกิจการ  

(FCFF) 

(138.28) (243.92) 173.02  197.42  210.09  222.17  236.17  291.51  307.80  327.70  

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแส

เงินสดของกิจการ 

(PV of FCFF) 

(136.20) (219.40) 142.11  148.06  143.83  138.80  134.61  151.53  145.89  141.62 

 

PSV (ล้านบาท) 

รวมมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดของกิจการ  790.84 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) 1,880.85 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดรวม 2,671.69 

บวก: เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 45.811/ 

บวก: เงินลงทนุชัว่คราว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 0.561/ 

หกั: ภาระหนีส้ินที่มีดอกเบีย้งวดลา่สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 (14.90)2/ 

หกั: การจา่ยเงินปันผล  (60.00)3/ 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสด – สุทธิ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 2,643.15 

ที่ดินรอพฒันา – อตุรดิตถ์ (เพ่ือใช้ในการสร้างโรงพยาบาลแหง่ใหม)่ 85.344/5/ 

รวมมูลค่ากิจการ PSV  2,728.49 

หมายเหต:ุ 

1/ รายการเงินสดและเทียบเทา่เงินสดจํานวน 45.81 ล้านบาท และเงินลงทนุชัว่คราวจํานวน 0.56 ล้านบาท จากงบการเงินของ PSV สําหรับ

ปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

2/ ภาระหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ ประกอบด้วย หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินจํานวน 14.90 ล้านบาท จากงบการเงินของ PSV สําหรับปีสิน้สดุวนัที ่

31 ธันวาคม 2559 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 
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3/ ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ของ PSV เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2560 ได้อนมุตัิจา่ยเงินปันผลประจําปีสําหรับกําไรสทุธิของปี 

2559 ในอตัราหุ้นละ 480 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 60.00 ล้านบาท โดย PSV ได้จา่ยเงินปันผลดงักลา่วในเดอืนพฤษภาคม 2560 

4/ ราคาประเมินที่ดินตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2673/2560 ลงวนัที่ 6 กนัยายน 2560 

5/ โปรดดปูระมาณการทางการเงินการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ ในสว่นที ่ 3 ข้อ 5.5 ของรายงาน

ฉบบันี ้

 

จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวธีินี ้จะได้มลูคา่กิจการ PSV เทา่กบั 2,728.49 ล้านบาท 

 นอกจากนี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมลูคา่หุ้น โดยปรับ

คา่ของอตัราสว่นลด (Discount Rate) หรือ WACC22 จากเดิมเพ่ิมขึน้และลดลงร้อยละ 2.50 จากอตัราสว่นลดข้างต้น 

PSV หน่วย Discount Rate (ร้อยละต่อปี) 

  9.74% - 9.92% 9.50% - 9.68% 9.26% - 9.44% 

มลูคา่กระแสเงินสด PSV ล้านบาท 2,536.10  2,643.15  2,757.38  

ที่ดินรอพฒันา – อตุรดิตถ์ ล้านบาท 85.341/ 85.341/ 85.341/ 

รวมมูลค่ากิจการ PSV  ล้านบาท 2,621.44  2,728.49  2,842.72  

หมายเหต:ุ 1/ ราคาประเมินที่ดินตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จํากดั เลขที่ 2673/2560 ลงวนัที่ 6 

กนัยายน 2560 

 2/ โปรดดปูระมาณการทางการเงินการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ ในสว่นที่ 3 ข้อ 5.5 ของ

รายงานฉบบันี ้

 ผลจากการวิเคราะห์ความไว โดยการเปลีย่นแปลงอตัราสว่นลดจะได้มูลค่ากิจการ PSV เท่ากบั 2,621.44 – 

2,842.72 ล้านบาท 

  

22 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ ในกรณีนีก้ารเปลี่ยนแปลงอตัราสว่นลดมีผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงมลูคา่กระแสเงินสดของกิจการ

มากที่สดุ และน่าจะครอบคลมุปัจจยัอ่ืนๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของกิจการโดยรวมแล้ว 
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5.2 บริษัท สหแพทย์พจิิตร จาํกดั (SHV) 

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จํากดั (SHV) เป็นผู้ดําเนินกิจการ โรงพยาบาลสหเวช ซึง่เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 90 

เตียง ตัง้อยูท่ี่อําเภอเมอืงพิจิตร จงัหวดัพิจิตร เปิดให้บริการครัง้แรกวนัท่ี 15 ตลุาคม 2533 

โรงพยาบาลสหเวชมีบริการทางการแพทย์ ได้แก่ ศนูย์รักษาโรคกระดกูและข้อ ศนูย์อบุตัิเหตฉุกุเฉิน ศนูย์ตรวจ

สขุภาพทัว่ไป ศนูย์โรคน่ิวทางเดนิปัสสาวะ ศนูย์ไตเทียม ศนูย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ คลนิิกอายรุกรรม คลนิิกศลัยกรรม

ทัว่ไป ศนูย์กายภาพบําบดั ศนูย์กมุารเวชกรรม และคลนิิกสตู-ินรีเวช 

เน่ืองจาก PSV ได้ซือ้หุ้น SHV มาเมื่อเดอืนมีนาคม 2559 และเร่ิมเข้าไปปรับปรุงระบบอาคารและสิง่ปลกูสร้าง

ของโรงพยาบาล และได้เข้าไปเปลีย่นระบบของโรงพยาบาลให้มมีาตรฐานมากขึน้ ทัง้นี ้ ฝ่ายบริหารไมส่ามารถหาข้อมลู

รายละเอียดทางบญัชีและทางสถิติท่ีสาํคญัได้ สาํหรับข้อมลูย้อนหลงั 3 ปี (ตามงบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 

กนัยายน 2557 – 2559)  ดงันัน้ ในการจดัทําประมาณการทางการเงินของ SHV ในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

อ้างอิงถึงข้อมลูย้อนหลงัสาํหรับชว่ง 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาต ทีไมไ่ด้อยูใ่นรายช่ือได้รับอนมุตัิจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และข้อมลูย้อนหลงั 6 เดือน ตัง้แตม่กราคม – มิถนุายน 

2560 ตามงบการเงินภายในของ SHV ซึง่จดัเตรียมโดยฝ่ายบริหารของ SHV เป็นสาํคญั 

ทัง้นี ้ความเห็นของ CapAd ตัง้อยูบ่นสมมติฐานวา่ข้อมลูและเอกสารดงักลา่วเป็นข้อมลูท่ีสมบรูณ์ ครบถ้วน และ

ถกูต้อง รวมทัง้เป็นการพิจารณาจากสถานการณ์และข้อมลูท่ีสามารถรับรู้ได้ในปัจจบุนั ซึง่หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ อาจ

สง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่การดาํเนินธุรกิจ ประมาณการทางการเงินของ SHV รวมถงึอาจกระทบตอ่การตดัสนิใจ

ของผู้ ถือหุ้นได้ในการพิจารณาความเป็นธรรมของราคาสนิทรัพย์ท่ีได้จะมาในครัง้นี ้

สมมติฐานท่ีสาํคญัของประมาณการทางการเงินของ SHV สรุปได้ดงันี ้

 รายได้จากกจิการโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลสหเวช มีรายได้หลกัจากการให้บริการทางการแพทย์ โดยแยกเป็นผู้ ป่วยใน (IPD) และผู้ ป่วยนอก 

(OPD) ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 52 และร้อยละ 48 ตามลาํดบั (มกราคม – มิถนุายน 2560) 

ในช่วงปี 2557 – 2559 (ระยะเวลาบญัชี 1 ตลุาคม – 30 กนัยายน) SHV มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล เทา่กบั 

132.22 ล้านบาท 151.25 ล้านบาท และ 176.82 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.91 ร้อยละ 14.39 และร้อย

ละ 16.91 จากปีก่อนหน้า ตามลาํดบั 

ในช่วงเดือนตลุาคม – ธนัวาคม 2559 รายได้จากกิจการโรงพยาบาล เทา่กบั 56.75 ล้านบาท และช่วงมกราคม – 

มิถนุายน 2560 รายได้จากกิจการโรงพยาบาล เทา่กบั 92.99 ล้านบาท 

สรุปสมมติฐานท่ีสาํคญั ในการประมาณการรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ได้ดงันี ้

SHV หน่วย 2558A1/ 2559A2/ Q4.2559A3/ 1H2560A4/ 2560F 2561F 2562F 

จํานวนวนัตอ่ปี วนั 365 366 92 181 365 365 365 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ (Utilization Rate)        

- ผู้ ป่วยนอก (OPD) ร้อยละ n.a. n.a. n.a. n.a. 88.83% 91.00% 47.17%7/ 

- ผู้ ป่วยใน (IPD) ร้อยละ  n.a. n.a. n.a. n.a. 38.76% 39.71% 45.57% 

ผู้ ป่วยนอก (OPD)         

จํานวนผู้ ป่วยนอกรับการรักษาจริง ครัง้/ปี n.a. n.a. 19,221  39,178  77,818  79,716  86,093  

จํานวนผู้ ป่วยนอกรับการรักษาจริงเฉล่ียตอ่วนั ครัง้/วนั n.a. n.a. 208.92  216.45  213.20  218.40  235.87  

คา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉล่ีย บาท/ครัง้ n.a. n.a. 885.49  765.79  765.79  804.08  844.28  

อตัราการเตบิโตของจํานวนผู้ ป่วยนอก 

ตอ่วนัเฉล่ีย 

ร้อยละ n.a. n.a. n.a. 3.60% 2.05% 4.00% 8.00% 
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SHV หน่วย 2558A1/ 2559A2/ Q4.2559A3/ 1H2560A4/ 2560F 2561F 2562F 

อตัราการเตบิโตของคา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉล่ีย ร้อยละ n.a. n.a. n.a. -13.52% -13.52% 5.00% 5.00% 

ผู้ ป่วยใน (IPD)         

จํานวนผู้ ป่วยในรับเข้า (Admission) คน/ปี n.a. n.a. 2,428  3,134  6,225  6,377  7,318  

จํานวนผู้ ป่วยในรับเข้าเฉล่ียตอ่วนั คน/วนั n.a. n.a. 26.39  17.32  17.06  17.47  20.05  

จํานวนผู้ ป่วยใน (คดิเป็นจํานวนเตียง)5/ เตียง/ปี n.a. n.a. 6,636  7,836  15,564  15,943  18,295  

จํานวนผู้ ป่วยในเฉล่ียตอ่วนั  

(คดิเป็นจํานวนเตียง) 

เตียง/วนั n.a. n.a. 72.13  43.29  42.64  43.68  50.12  

Conversion Ratio (IPD Admission/OPD) ร้อยละ n.a. n.a. 12.63% 8.00% 8.00% 8.00% 8.50% 

ระยะเวลารักษาตวัเฉล่ีย  

(Average Length of Stay) 

วนั n.a. n.a. 2.73  2.50  2.50  2.50  2.50  

คา่บริการผู้ ป่วยในเฉล่ีย บาท/วนั n.a. n.a. 5,987.00  6,129.06  6,129.06  6,435.52  6,757.29  

อตัราการเตบิโตของคา่บริการผู้ ป่วยใน ร้อยละ n.a. n.a. n.a. 2.37% 2.37% 5.00% 5.00% 

ผู้ ป่วยฟอกไต         

จํานวนผู้ ป่วยฟอกไต ครัง้/ปี n.a. n.a. n.a. 8,031 16,311  16,425  16,425  

จํานวนผู้ ป่วยฟอกไตเฉล่ียตอ่วนั ครัง้/วนั n.a. n.a. n.a. 44.37 44.69  45.00  45.00  

คา่บริการผู้ ป่วยฟอกไตเฉล่ีย บาท/ครัง้ n.a. n.a. n.a. 1,863.37  1,861.66  1,908.20  1,955.91  

อตัราการเตบิโตของจํานวนผู้ ป่วยฟอกไต 

ตอ่วนัเฉล่ีย 

ร้อยละ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00% 0.00% 

อตัราการเตบิโตของคา่บริการผู้ ป่วยฟอกไตเฉล่ีย ร้อยละ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.50% 2.50% 

รายได้จากผู้ ป่วยนอก (OPD) ล้านบาท n.a. n.a. 17.02  30.00  59.59  64.10  72.69  

รายได้จากผู้ ป่วยใน (IPD) ล้านบาท n.a. n.a. 39.73  48.02  95.39  102.60  123.62  

รายได้ฟอกไต ล้านบาท n.a. n.a. -6/ 14.96  30.37  31.34  32.13  

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ ล้านบาท 151.25  176.82  56.75  92.99  185.35  198.04  228.44  

อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้จาก 

ผู้ ป่วยนอก (OPD) 

ร้อยละ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.56% 13.40% 

อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้จากผู้ ป่วยใน (IPD) ร้อยละ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.56% 20.49% 

รายได้ฟอกไต ร้อยละ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.22% 2.50% 

อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้จาก 

การให้บริการทางการแพทย์ 

ร้อยละ 14.39% 16.91% n.a. n.a. n.a. 6.85% 15.35% 

 

SHV หน่วย 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

จํานวนวนัตอ่ปี วนั 366 365 365 365 366 365 365 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ (Utilization Rate)        

- ผู้ ป่วยนอก (OPD) ร้อยละ 50.95% 55.02% 57.23% 59.51% 61.89% 64.37% 66.95% 

- ผู้ ป่วยใน (IPD) ร้อยละ  49.21% 53.15% 55.27% 57.49% 59.78% 62.18% 64.66% 

ผู้ ป่วยนอก (OPD)         

จํานวนผู้ ป่วยนอกรับการรักษาจริง ครัง้/ปี 92,981  100,419  104,436  108,613  112,958  117,476  122,175  

จํานวนผู้ ป่วยนอกรับการรักษาจริงเฉล่ียตอ่วนั ครัง้/วนั 254.74  275.12  286.13  297.57  309.47  321.85  334.73  

คา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉล่ีย บาท/ครัง้ 886.49  930.82  954.09  977.94  1,002.39  1,027.45  1,053.14  

อตัราการเตบิโตของจํานวนผู้ ป่วยนอก 

ตอ่วนัเฉล่ีย 

ร้อยละ 8.00% 8.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 

อตัราการเตบิโตของคา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉล่ีย ร้อยละ 5.00% 5.00% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 

ผู้ ป่วยใน (IPD)         

จํานวนผู้ ป่วยในรับเข้า (Admission) คน/ปี 7,903  8,536  8,877  9,232  9,601  9,985  10,385  
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SHV หน่วย 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

จํานวนผู้ ป่วยในรับเข้าเฉล่ียตอ่วนั คน/วนั 21.65  23.39  24.32  25.29  26.31  27.36  28.45  

จํานวนผู้ ป่วยใน (คดิเป็นจํานวนเตียง)5/ เตียง/ปี 19,758  21,339  22,193  23,080  24,004  24,964  25,962  

จํานวนผู้ ป่วยในเฉล่ียตอ่วนั  

(คดิเป็นจํานวนเตียง) 

เตียง/วนั 54.13  58.46  60.80  63.23  65.76  68.39  71.13  

Conversion Ratio (IPD Admission/OPD) ร้อยละ 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 

ระยะเวลารักษาตวัเฉล่ีย  

(Average Length of Stay) 

วนั 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  

คา่บริการผู้ ป่วยในเฉล่ีย บาท/วนั 7,095.16  7,449.91  7,636.16  7,827.07  8,022.74  8,223.31  8,428.89  

อตัราการเตบิโตของคา่บริการผู้ ป่วยใน ร้อยละ 5.00% 5.00% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 

ผู้ ป่วยฟอกไต         

จํานวนผู้ ป่วยฟอกไต ครัง้/ปี 16,425  16,425  16,425  16,425  16,425  16,425  16,425  

จํานวนผู้ ป่วยฟอกไตเฉล่ียตอ่วนั ครัง้/วนั 45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  

คา่บริการผู้ ป่วยฟอกไตเฉล่ีย บาท/ครัง้ 2,004.81  2,054.93  2,106.30  2,158.96  2,212.93  2,268.25  2,324.96  

อตัราการเตบิโตของจํานวนผู้ ป่วยฟอกไต 

ตอ่วนัเฉล่ีย 

ร้อยละ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

อตัราการเตบิโตของคา่บริการผู้ ป่วยฟอกไตเฉล่ีย ร้อยละ 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 

รายได้จากผู้ ป่วยนอก (OPD) ล้านบาท 82.43  93.47  99.64  106.22  113.23  120.70  128.67  

รายได้จากผู้ ป่วยใน (IPD) ล้านบาท 140.19  158.97  169.47  180.65  192.57  205.28  218.83  

รายได้ฟอกไต ล้านบาท 32.93  33.75  34.60  35.46  36.35  37.26  38.19  

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ ล้านบาท 255.54  286.20  303.70  322.33  342.15  363.24  385.69  

อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้จาก 

ผู้ ป่วยนอก (OPD) 

ร้อยละ 13.40% 13.40% 6.60% 6.60% 6.60% 6.60% 6.60% 

อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้จากผู้ ป่วยใน (IPD) ร้อยละ 13.40% 13.40% 6.60% 6.60% 6.60% 6.60% 6.60% 

รายได้ฟอกไต ร้อยละ 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 

อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้จาก 

การให้บริการทางการแพทย์ 

ร้อยละ 11.87% 12.00% 6.12% 6.13% 6.15% 6.16% 6.18% 

หมายเหต:ุ 1/ ระยะเวลาบญัชี 1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558 

 2/ ระยะเวลาบญัชี 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559 (PSV เข้าซือ้หุ้น SHV ในเดือนมีนาคม 2559) 

 3/ ระยะเวลาบญัชี 1 ต.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559 

 4/ งบการเงินภายในของ SHV 

 5/ จํานวนผู้ ป่วยใน (คิดเป็นจํานวนเตียง) = จํานวนผู้ ป่วยใน x ระยะเวลานอนโรงพยาบาลโดยเฉลี่ย (Average Length of Stay) 

 6/ SHV ไมไ่ด้เก็บข้อมลูแยกรายได้คา่ฟอกไต 

 7/ SHV มีแผนจะสร้างอาคารใหม ่ซึง่จะเพ่ิมความสามารถในการรับผู้ ป่วยนอกจาก 240 ครัง้/วนั เป็น 500 ครัง้/วนั ในปี 2562  

• ผู้ป่วยนอก (OPD) 

จํานวนผูป่้วยนอก 

จํานวนผู้ ป่วยนอกในช่วงตลุาคม - ธนัวาคม 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 เทา่กบั 19,221 ครัง้ และ 39,178 

ครัง้ ตามลาํดบั หรือคิดเป็นผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่วนัเทา่กบั 208.92 ครัง้ และ 216.45 ครัง้ ตามลาํดบั โดยจํานวนผู้ ป่วยนอก

เฉลีย่ตอ่วนัเพ่ิมขึน้หลงัจากการปรับปรุงอาคารและสิง่ปลกูสร้าง รวมถงึรูปลกัษณ์โรงพยาบาลให้มคีวามทนัสมยัมากขึน้ 

ในการจดัทําประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ในปี 2560 จํานวนผู้ ป่วย

นอกเทา่กบั 38,640 ครัง้ (คดิเป็นเฉลีย่ 213.20 ครัง้ตอ่วนั) ซึง่ประมาณจํานวนผู้ ป่วยนอกช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 ตอ่วนั

เทา่กบัคา่เฉลีย่ในช่วงตลุาคม - ธนัวาคม 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 ซึง่เทา่กบัประมาณ 210 ครัง้ตอ่วนั และในปี 
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2561 กําหนดให้จํานวนผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่วนัเพ่ิมขึน้จากชว่งคร่ึงหลงัของปี 2560 ประมาณร้อยละ 4 ซึง่อ้างอิงจากอตัรา

การเพ่ิมขึน้เฉลีย่สะสมของจํานวนประชากรท่ีมีอายมุากกวา่ 65 ปีในเขตภาคเหนือในชว่งปี 2550 – 2559 เทา่กบัร้อยละ 

3.63 ตอ่ปี และอตัราการเพ่ิมขึน้เฉลีย่สะสมของจํานวนประชากรท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปีในเขตภาคเหนือในช่วงปี 2550 – 

2559 เทา่กบัร้อยละ 5.05 ตอ่ปี 

ในปี 2562 – 2564 กําหนดให้จํานวนผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่วนัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 8 ตอ่ปี ภายหลงัจากการก่อสร้างตกึ 

IPD ใหมเ่สร็จ ซึง่จะทําให้ความสามารถในการรองรับผู้ ป่วยนอกได้เพ่ิมขึน้จาก 240 ครัง้/วนั เป็น 500 ครัง้/วนั  หลงัจาก

นัน้ ตัง้แต ่ 2565 – 2569 กําหนดให้จํานวนผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่วนัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 ตอ่ปี ซึง่อ้างอิงจากอตัราการเพ่ิมขึน้

เฉลีย่สะสมของจํานวนประชากรท่ีมีอายมุากกวา่ 65 ปีในเขตภาคเหนือในชว่งปี 2550 – 2559 

ค่าบริการผูป่้วยนอกเฉลีย่ 

คา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่ครัง้ในช่วงตลุาคม - ธนัวาคม 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 เทา่กบั 885.49 

บาท และ 765.79 บาท ลดลงร้อยละ 13.52 

ในการจดัทําประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ในปี 2560 คา่บริการผู้ ป่วย

นอกเฉลีย่ตอ่ครัง้ เทา่กบั 765.79 บาท ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่คา่บริการผู้ ป่วยนอกตอ่ครัง้ในช่วงมกราคม – มิถนุายน 2560 

สาํหรับปี 2561 – 2564 กําหนดให้คา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่ครัง้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 ตอ่ปี ตามประมาณการของ 

SHV นอกจากนี ้ ในปี 2565 – 2569 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้คา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่ครัง้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 

2.50 ตอ่ปี ตามประมาณการอตัราเงินเฟอ้และตามหลกัความระมดัระวงั 

• ผู้ป่วยใน (IPD) 

จํานวนผูป่้วยใน (Admission) 

จํานวนผู้ ป่วยในท่ีเข้ารับการรักษา (Admission) ในช่วงตลุาคม - ธนัวาคม 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 

เทา่กบั 2,428 คน และ 3,134 คน ตามลาํดบั หรือคิดเป็นผู้ ป่วยในเฉลีย่ตอ่วนัเทา่กบั 26.39 คน และ 17.32 คน ตามลาํดบั  

ในการจดัทําประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ Conversion Ratio จาก 

OPD เป็น IPD เทา่กบัร้อยละ 8.00 ของจํานวนผู้ ป่วยนอก ในปี 2560 – 2561 ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่ Conversion Ratio ของ 

SHV ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 และในปี 2562 – 2569 กําหนดให้ Conversion Ratio จาก OPD เป็น IPD เทา่กบัร้อยละ 

8.50 ของจํานวนผู้ ป่วยนอก เพ่ิมขึน้เลก็น้อยหลงัจากการปรับปรุงอาคารและการก่อสร้างอาคารใหมเ่สร็จสิน้ 

นอกจากนี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ระยะเวลานอนโรงพยาบาลของผู้ ป่วยในโดยเฉลีย่ (Average 

Length of Stay) เทา่กบั 2.50 วนั ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่ระยะเวลานอนโรงพยาบาลของผู้ ป่วยในโดยเฉลีย่ในช่วงคร่ึงแรกของปี 

2560 

ค่าบริการผูป่้วยในเฉลีย่ต่อวนั 

คา่บริการผู้ ป่วยในเฉลีย่ตอ่วนัในช่วงตลุาคม - ธนัวาคม 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 เทา่ 5,987.00 บาท 

และ 6,129.06 บาท ตามลาํดบั 

ในการจดัทําประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ในปี 2560 คา่บริการผู้ใน

เฉลีย่ตอ่วนั เทา่กบั 6,129.06 บาท ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่คา่บริการผู้ ป่วยในตอ่วนัในชว่งคร่ึงแรกของปี 2560 

สาํหรับปี 2561 – 2564 กําหนดให้คา่บริการผู้ ป่วยในเฉลีย่ตอ่ครัง้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 ตอ่ปี ตามประมาณการของ 

SHV นอกจากนี ้ ในปี 2565 – 2569 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้คา่บริการผู้ ป่วยในเฉลีย่ตอ่ครัง้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 

2.50 ตอ่ปี ตามประมาณการอตัราเงินเฟอ้และตามหลกัความระมดัระวงั 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ 99/133 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

• ผู้ป่วยฟอกไต 

จํานวนผูป่้วยฟอกไต 

จํานวนผู้ ป่วยฟอกไตในชว่งคร่ึงแรกของปี 2560 เทา่กบั 8,031 ครัง้ หรือคิดเป็นผู้ ป่วยเฉลีย่ตอ่วนัเทา่กบั 44.37 

ครัง้ (ไมม่ีข้อมลูในช่วงตลุาคม - ธันวาคม 2559 เน่ืองจาก SHV ไมไ่ด้เก็บข้อมลูแยก) 

ในการจดัทําประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้จํานวนผู้ ป่วยฟอกไตเทา่กบั 

45 ครัง้/วนั ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึง่เทา่กบัจํานวนผู้ ป่วยฟอกไตช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 

ค่าบริการฟอกไตเฉลีย่ 

คา่บริการฟอกไตเฉลีย่ตอ่ครัง้ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 เทา่กบั 1,863.37 บาท  

ในการจดัทําประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ในปี 2560 คา่บริการผู้ ป่วย

ฟอกไตเฉลีย่ตอ่ครัง้เทา่กบั 1,860.00 บาท ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่คา่บริการผู้ ป่วยฟอกไตตอ่ครัง้ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 

สาํหรับปี 2561 – 2569 กําหนดให้คา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่ครัง้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.50 ตอ่ปี ตามประมาณการ

อตัราเงินเฟอ้และตามหลกัความระมดัระวงั 

 

 ต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาล 

ต้นทนุจากกิจการโรงพยาบาล ประกอบด้วย คา่แพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ คา่ยาและเวชภณัฑ์ 

คา่ตอบแทนสว่นแบง่จากการฟอกไต และต้นทนุอ่ืนๆ โดยมรีายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

SHV 2558A1/ 2559A2/ Q4.2559A3/ 1H2560A4/ 2560F 2561F 2562F 

ต้นทนุยาและเวชภณัฑ์ n.a. n.a. 10.10  12.86  25.54  27.47  32.35  

เงินเดือนและคา่ตอบแทนแพทย์ n.a. n.a. 12.71  23.74  47.14  50.71  59.72  

เงินเดือนและคา่ตอบแทนพนกังานสาย

การพยาบาล 

n.a. n.a. 11.83  18.59  36.92  39.72  46.77  

คา่ตอบแทนสว่นแบง่จากการฟอกไต n.a. n.a. 6.28  12.96  26.30  27.15  27.83  

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย n.a. n.a. 2.28 - 5.17  8.62  17.09  

ต้นทนุอ่ืน n.a. n.a. 0.75 0.09 0.19  0.20  0.23 

รวมต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาล 116.99  113.26  43.96 68.24 141.27  153.87  183.98  

% ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล        

ต้นทนุยาและเวชภณัฑ์5/ n.a. n.a. 17.80% 16.48% 16.48% 16.48% 16.48% 

เงินเดือนและคา่ตอบแทนแพทย์5/ n.a. n.a. 22.40% 30.42% 30.42% 30.42% 30.42% 

เงินเดือนและคา่ตอบแทนพนกังานสาย

การพยาบาล5/ 

n.a. n.a. 20.85% 23.83% 23.83% 23.83% 23.83% 

คา่ตอบแทนสว่นแบง่จากการฟอกไต6/ n.a. n.a. n.a. 86.63% 86.63% 86.63% 86.63% 

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย n.a. n.a. 4.03% 0.00% 2.79% 4.35% 7.48% 

ต้นทนุอ่ืน n.a. n.a. 1.33% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 

รวมต้นทนุจากกิจการโรงพยาบาล 77.35% 64.05% 77.46% 73.38% 76.22% 77.70% 80.54% 

 

SHV 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ต้นทนุยาและเวชภณัฑ์ 36.69  41.60  44.35  47.27  50.39  53.72  57.27  

เงินเดือนและคา่ตอบแทนแพทย์ 67.72  76.79  81.86  87.26  93.02  99.16  105.71  
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SHV 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

เงินเดือนและคา่ตอบแทนพนกังานสาย

การพยาบาล 

49.58  52.55  55.71  59.05  62.59  66.35  70.33  

คา่ตอบแทนสว่นแบง่จากการฟอกไต 28.52  29.24  29.97  30.72  31.49  32.27  33.08  

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย 18.32  19.68  20.82  13.92  11.37  11.99  12.57  

ต้นทนุอ่ืน 0.26  0.29  0.31  0.33  0.35  0.37  0.39  

รวมต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาล 201.08  220.16  233.01  238.55  249.21  263.86  279.34  

% ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล        

ต้นทนุยาและเวชภณัฑ์5/ 16.48% 16.48% 16.48% 16.48% 16.48% 16.48% 16.48% 

เงินเดือนและคา่ตอบแทนแพทย์5/ 30.42% 30.42% 30.42% 30.42% 30.42% 30.42% 30.42% 

เงินเดือนและคา่ตอบแทนพนกังานสาย

การพยาบาล5/ 

22.27% 20.82% 20.70% 20.58% 20.47% 20.35% 20.24% 

คา่ตอบแทนสว่นแบง่จากการฟอกไต6/ 86.63% 86.63% 86.63% 86.63% 86.63% 86.63% 86.63% 

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย 7.17% 6.88% 6.86% 4.32% 3.32% 3.30% 3.26% 

ต้นทนุอ่ืน 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 

รวมต้นทนุจากกิจการโรงพยาบาล 78.69% 76.92% 76.72% 74.01% 72.84% 72.64% 72.43% 

หมายเหต:ุ 1/ ระยะเวลาบญัชี 1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558 

 2/ ระยะเวลาบญัชี 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559 

 3/ ระยะเวลาบญัชี 1 ต.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559 

 4/ งบการเงินภายในของ SHV 

 5/ สดัสว่นคา่ใช้จา่ยตอ่รายได้คา่รักษาพยาบาลผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก 

 6/ สดัสว่นคา่ตอบแทนสว่นแบง่จากการฟอกไตตอ่รายได้จากการฟอกไต 

ในช่วงปี 2557 – 2559 (ระยะเวลาบญัชี 1 ตลุาคม – 30 กนัยายน) SHV มีต้นทนุจากกิจการโรงพยาบาลเทา่กบั 

106.10 ล้านบาท 116.99 ล้านบาท และ 113.26 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 80.25 ร้อยละ 77.35 และร้อย

ละ 64.05 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ตามลาํดบั 

ในช่วงเดือนตลุาคม – ธนัวาคม 2559 ต้นทนุจากกิจการโรงพยาบาลเทา่กบั 43.96 ล้านบาท และช่วงมกราคม – 

มิถนุายน 2560 เทา่กบั 68.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.46 และร้อยละ 73.38 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 

ตามลาํดบั 

สรุปสมมติฐานท่ีสาํคญั ในการประมาณการต้นทนุจากกิจการโรงพยาบาล ได้ดงันี ้

- คา่ยาและเวชภณัฑ์  กําหนดให้เท่ากบัร้อยละ 16.48 ของรายได้จากผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

ซึง่เทา่กบัอตัราสว่นคา่ยาและเวชภณัฑ์ตอ่รายได้จากผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 

- เงินเดือนและคา่ตอบแทนแพทย์ กําหนดให้เทา่กบัร้อยละ 30.42 ของรายได้จากผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก ตลอด

ระยะเวลาประมาณการ ซึง่เทา่กบัอตัราสว่นเงินเดือนและคา่ตอบแทนแพทย์ตอ่รายได้จากผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 

- เงินเดือนและคา่ตอบพยาบาลในปี 2560 – 2562 กําหนดให้เทา่กบัร้อยละ 23.83 ของรายได้จากผู้ป่วยในและผู้ ป่วย

นอก และหลงัจากการก่อสร้างอาคารใหมแ่ละเพ่ิมความสามารถในการรองรับผู้ ป่วย OPD เพ่ิมขึน้ ท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระกําหนดให้ ในปี 2563 – 2569 กําหนดให้เงินเดือนและคา่ตอบพยาบาลเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6 ตอ่ปี 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ 101/133 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

- ต้นทนุอ่ืนกําหนดให้เทา่กบัร้อยละ 0.10 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึง่เทา่กบั

อตัราสว่นต้นทนุอ่ืนตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 

- คา่ตอบแทนสว่นแบง่จากการฟอกไต เทา่กบัร้อยละ 86.63 ของรายได้จากการฟอกไต ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

ซึง่เทา่กบัอตัราสว่นคา่ตอบแทนสว่นแบง่จากการฟอกไตตอ่รายได้จากการฟอกไตในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 

 

 รายได้อื่น 

รายได้อ่ืน ได้แก่ รายได้ร้านอาหาร รายได้ร้านค้าสวสัดกิาร รายได้ร้านกาแฟ รายได้ดอกเบีย้รับ และรายได้อ่ืนๆ 

เป็นต้น ในช่วงปี 2558 – 2559 (ระยะเวลาบญัชี 1 ตลุาคม – 30 กนัยายน) SHV มีรายได้อ่ืน 2.49 ล้านบาท และ 6.00 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.65 และร้อยละ 3.39 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ตามลาํดบั และในชว่งเดือน

ตลุาคม – ธนัวาคม 2559 รายได้อ่ืนเทา่กบั 4.80 ล้านบาท และช่วงมกราคม – มิถนุายน 2560 เทา่กบั 3.53 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 8.46 และร้อยละ 3.79 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ตามลาํดบั 

ในปี 2561 – 2569 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้รายได้ร้านอาหาร ร้านค้าสวสัดกิาร และร้านกาแฟ 

เทา่กบัร้อยละ 3.55 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล และรายได้อ่ืนๆ เทา่กบัร้อยละ 0.21 ของรายได้จากกิจการ

โรงพยาบาล   ซึง่เทา่กบัอตัราสว่นรายได้ดงักลา่วตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560  ซึง่นา่ท่ีจะ

สะท้อนความสามารถในการสร้างรายได้ในปัจจบุนัของ SHV  นอกจากนี ้ รายได้ดอกเบีย้รับในอตัราร้อยละ 0.75 ของเงิน

สดและเงินฝากธนาคารของ SHV 

(หน่วย: ล้านบาท) 

SHV 2558A1/ 2559A2/ Q4.2559A3/ 1H2560A4/ 2560F 2561F 2562F 

รายได้ร้านอาหาร  ร้านค้าสวสัดิการ และร้านกาแฟ n.a. n.a. -  3.30  6.58  7.03  8.11  

รายได้ดอกเบีย้รับ n.a. n.a. 0.04  0.03  0.06  0.06  0.05  

รายได้อ่ืนๆ n.a. n.a. 4.76  0.19  0.39  0.41  0.48  

รวมรายได้อ่ืน 2.49  6.00  4.80  3.53  7.03  7.50  8.63  

% ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล        

รายได้ร้านอาหาร  ร้านค้าสวสัดิการ และร้านกาแฟ n.a. n.a. - 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 

รายได้ดอกเบีย้รับ n.a. n.a. 0.07% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 

รายได้อ่ืนๆ n.a. n.a. 8.39% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 

รวมรายได้อ่ืน 1.65% 3.39% 8.46% 3.79% 3.79% 3.79% 3.78% 

 

SHV 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายได้ร้านอาหาร  ร้านค้าสวสัดิการ และร้านกาแฟ 9.07  10.16  10.78  11.44  12.14  12.89  13.69  

รายได้ดอกเบีย้รับ 0.04  0.03  0.05  0.09  0.12  0.12  0.11  

รายได้อ่ืนๆ 0.53  0.60  0.63  0.67  0.71  0.76  0.80  

รวมรายได้อ่ืน 9.64  10.79  11.47  12.20  12.97  13.77  14.61  

% ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล        

รายได้ร้านอาหาร  ร้านค้าสวสัดิการ และร้านกาแฟ 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 

รายได้ดอกเบีย้รับ 0.02% 0.01% 0.02% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 

รายได้อ่ืนๆ 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 

รวมรายได้อ่ืน 3.77% 3.77% 3.78% 3.78% 3.79% 3.79% 3.79% 

หมายเหต:ุ 1/ ระยะเวลาบญัชี 1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558 
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 2/ ระยะเวลาบญัชี 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559 

 3/ ระยะเวลาบญัชี 1 ต.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559 

 4/ งบการเงินภายในของ SHV 

 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร ประกอบด้วย คา่ใช้จา่ยพนกังาน คา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษา คา่สาธารณปูโภค 

คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย คา่เช่า คา่วสัดสุิน้เปลอืงสาํนกังาน คา่เสือ่มราคาและตดัจําหนา่ย คา่ใช้จา่ยจ้างเหมา 

ต้นทนุอาหารสด (แคนทีน) ต้นทนุร้านค้าสวสัดิการ ต้นทนุร้านกาแฟ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ เป็นต้น  

(หน่วย: ล้านบาท) 

SHV 2558A1/ 2559A2/ Q4.2559A3/ 1H2560A4/ 2560F 2561F 2562F 

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากร และ

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

n.a. n.a. 10.39 11.88 23.76 25.05 26.42 

คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย n.a. n.a. 0.85 0.38 0.88 1.12 1.15 

คา่สาธารณปูโภค n.a. n.a. 1.30 2.46 4.92 5.05 5.17 

คา่ซอ่มแซมและรายจา่ยบํารุงรักษา n.a. n.a. 0.25 1.17 2.12 2.17 2.22 

คา่เชา่ n.a. n.a. 0.00 0.71 1.41 1.45 1.49 

คา่ใช้จา่ยจ้างเหมา n.a. n.a. 0.00 3.22 6.44 6.60 6.77 

ต้นทนุอาหารสด (แคนทนี) n.a. n.a. 0.00 0.50 0.99 1.06 1.22 

ต้นทนุร้านค้าสวสัดิการ n.a. n.a. 0.98 1.14 2.27 2.42 2.80 

ต้นทนุร้านกาแฟ n.a. n.a. 0.00 0.22 0.45 0.48 0.55 

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการปรับปรุงมลูคา่สินทรัพย์ n.a. n.a. 0.00 0.28 0.28 0.00 0.00 

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย n.a. n.a. 0.17 0.00 0.57 0.96 1.90 

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ n.a. n.a. 2.35 2.23 4.47 4.58 4.70 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 28.08 42.76 16.29 24.19 48.56 50.95 54.39 

% ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล        

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากร และ

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

n.a. n.a. 18.31% 12.77% 12.82% 12.65% 11.57% 

คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย n.a. n.a. 1.50% 0.40% 0.47% 0.57% 0.50% 

คา่สาธารณปูโภค n.a. n.a. 2.29% 2.65% 2.66% 2.55% 2.27% 

คา่ซอ่มแซมและรายจา่ยบํารุงรักษา n.a. n.a. 0.44% 1.26% 1.14% 1.10% 0.97% 

คา่เชา่ n.a. n.a. 0.00% 0.76% 0.76% 0.73% 0.65% 

คา่ใช้จา่ยจ้างเหมา n.a. n.a. 0.00% 3.46% 3.47% 3.33% 2.96% 

ต้นทนุอาหารสด (แคนทนี) n.a. n.a. 0.00% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 

ต้นทนุร้านค้าสวสัดิการ n.a. n.a. 1.73% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% 

ต้นทนุร้านกาแฟ n.a. n.a. 0.00% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการปรับปรุงมลูคา่สินทรัพย์ n.a. n.a. 0.00% 0.30% 0.15% 0.00% 0.00% 

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย n.a. n.a. 0.30% 0.00% 0.31% 0.48% 0.83% 

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ n.a. n.a. 4.14% 2.40% 2.41% 2.31% 2.06% 

รวมคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 18.57% 24.18% 28.71% 26.01% 26.20% 25.73% 23.81% 

อตัราการเพ่ิมขึน้ของ SG&A 31.20% 52.27% n.a. n.a. n.a. 4.92% 6.76% 
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SHV 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากร และ

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

27.88 29.41 31.03 32.75 34.57 36.49 38.52 

คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย 1.18 1.21 1.24 1.27 1.30 1.34 1.37 

คา่สาธารณปูโภค 5.30 5.44 5.57 5.71 5.85 6.00 6.15 

คา่ซอ่มแซมและรายจา่ยบํารุงรักษา 2.28 2.34 2.39 2.45 2.52 2.58 2.64 

คา่เชา่ 1.52 1.56 1.60 1.64 1.68 1.72 1.77 

คา่ใช้จา่ยจ้างเหมา 6.94 7.11 7.29 7.47 7.66 7.85 8.04 

ต้นทนุอาหารสด (แคนทนี) 1.37 1.53 1.63 1.73 1.83 1.95 2.07 

ต้นทนุร้านค้าสวสัดิการ 3.13 3.50 3.72 3.95 4.19 4.45 4.72 

ต้นทนุร้านกาแฟ 0.62 0.69 0.73 0.78 0.82 0.87 0.93 

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการปรับปรุงมลูคา่สินทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย 2.04 2.19 2.31 1.55 1.26 1.33 1.40 

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 4.81 4.93 5.06 5.18 5.31 5.45 5.58 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 57.06 59.91 62.58 64.48 67.00 70.02 73.19 

% ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล        

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากร และ

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

10.91% 10.28% 10.22% 10.16% 10.10% 10.05% 9.99% 

คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย 0.46% 0.42% 0.41% 0.39% 0.38% 0.37% 0.35% 

คา่สาธารณปูโภค 2.08% 1.90% 1.83% 1.77% 1.71% 1.65% 1.59% 

คา่ซอ่มแซมและรายจา่ยบํารุงรักษา 0.89% 0.82% 0.79% 0.76% 0.74% 0.71% 0.69% 

คา่เชา่ 0.60% 0.55% 0.53% 0.51% 0.49% 0.47% 0.46% 

คา่ใช้จา่ยจ้างเหมา 2.71% 2.48% 2.40% 2.32% 2.24% 2.16% 2.09% 

ต้นทนุอาหารสด (แคนทนี) 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 

ต้นทนุร้านค้าสวสัดิการ 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% 

ต้นทนุร้านกาแฟ 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการปรับปรุงมลูคา่สินทรัพย์ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย 0.80% 0.76% 0.76% 0.48% 0.37% 0.37% 0.36% 

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 1.88% 1.72% 1.67% 1.61% 1.55% 1.50% 1.45% 

รวมคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 22.33% 20.93% 20.60% 20.00% 19.58% 19.28% 18.98% 

อตัราการเพ่ิมขึน้ของ SG&A 4.90% 5.00% 4.45% 3.04% 3.91% 4.51% 4.53% 

หมายเหต:ุ 1/ ระยะเวลาบญัชี 1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558 

 2/ ระยะเวลาบญัชี 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559 

 3/ ระยะเวลาบญัชี 1 ต.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559 

 4/ งบการเงินภายในของ SHV 

ในช่วงปี 2557 – 2559 (ระยะเวลาบญัชี 1 ตลุาคม – 30 กนัยายน) คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเทา่กบั 

21.41 ล้านบาท 28.08 ล้านบาท และ 42.76 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 16.19 ร้อยละ 18.57 และร้อยละ 

24.18 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ตามลาํดบั โดยคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้ร้อยละ 31.20 และร้อย

ละ 52.27 ตามลาํดบั 
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ในช่วงเดือนตลุาคม – ธนัวาคม 2559 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร เทา่กบั 16.29 ล้านบาท และช่วงมกราคม 

– มิถนุายน 2560 เทา่กบั 24.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.71 และร้อยละ 26.01 ของรายได้จากกิจการ

โรงพยาบาล ตามลาํดบั 

สรุปสมมติฐานท่ีสาํคญั ในการประมาณการคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ได้ดงันี ้

- คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากรและคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2560 เทา่กบัคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากรและ

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในชว่งคร่ึงแรกของปี 2560 และคิดเป็นรายปี (Annualized) และคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบั

บคุลากรและคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 – 2569 กําหนดให้คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากรและ

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6 ตอ่ปี ตามนโยบายของ SHV 

- คา่โฆษณาและสง่เสริมการขายรวมในปี 2560 - 2561 เทา่กบั 2 ล้านบาท ตามงบประมาณของ SHV ท่ีได้รับอนมุตัิ

จากท่ีประชมุคณะกรรมการ และในปี 2562 – 2569 กําหนดให้คา่โฆษณาและสง่เสริมการขายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.50 

ตามประมาณการภาวะเงินเฟอ้ 

- คา่สาธารณปูโภค คา่เช่า คา่ใช้จา่ยจ้างเหมา และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ในปี 2560 เทา่กบัคา่ใช้จา่ยดงักลา่วในช่วงคร่ึงแรก

ของปี 2560 และคิดเป็นรายปี (Annualized) และในปี 2561 – 2569 กําหนดให้คา่ใช้จา่ยดงักลา่วเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

2.50 ตามประมาณการภาวะเงินเฟอ้ 

- คา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษา ในปี 2560 เทา่กบั 2.14 ล้านบาท ประมาณการจากคา่ซอ่มและบํารุงรักษาชว่งคร่ึงแรก

ของปี 2560 และในปี 2561 – 2569 กําหนดให้คา่ใช้จ่ายดงักลา่วเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.50 ตามประมาณการภาวะเงินเฟอ้ 

 

 ต้นทนุทางการเงิน 

ต้นทนุทางการเงินประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนั โดยอตัราดอกเบีย้เงิน

กู้ยืมอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 4 – 7.125 ตอ่ปี ตามข้อเสนอเงินให้กู้ยมืจากสถาบนัการเงิน 

ในการจดัทําประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระให้สมมติฐานวา่ SHV ต้องจดัหาแหลง่

เงินทนุจากการกู้ยมืประมาณ 160 ล้านบาท ในปี 2560 - 2564 เพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคารใหมแ่ละลงทนุในอปุกรณ์ทาง

การแพทย์ รวมถึงใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีน 

 

 ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลเทา่กบัร้อยละ 20 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 

 คา่ใช้จา่ยลงทนุ (Capital Expenditure) 

คา่ใช้จา่ยลงทนุในปี 2560 ประมาณ 34.28 ล้านบาท ตามประมาณการของ SHV โดยประกอบด้วย คา่ใช้จ่าย

ปรับปรุงอาคารประมาณ 10 ล้านบาท และสว่นท่ีเหลอืเป็นคา่ใช้จ่ายซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์และสนิทรัพย์อ่ืนๆ 

คา่ใช้จา่ยลงทนุในปี 2561 ประมาณ 98.46 ล้านบาท ตามประมาณการของ SHV โดยประกอบด้วย คา่ก่อสร้าง

อาคารใหม ่60 ล้านบาท และสว่นท่ีเหลอืเป็นคา่ใช้จ่ายซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์และสนิทรัพย์อ่ืนๆ 

หลงัจากนัน้ ในปี 2562 – 2569 กําหนดให้คา่ใช้จ่ายลงทนุอปุกรณ์ทางการแพทย์และอ่ืนๆ ประมาณร้อยละ 3 

ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ตามประมาณการของ SHV จากประสบการณ์บริหารโรงพยาบาลเอกชนของฝ่าย
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บริหาร และเทา่กบัคา่เฉลีย่คา่ใช้จ่ายลงทนุของโรงพยาบาลโดยทัว่ไปท่ีมีการดแูลรักษาทรัพย์สนิอยา่งดี ซึง่อยูท่ี่ประมาณ

ร้อยละ 3 – 4 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 

 

 อตัราการหมนุเวียนสนิทรัพย์หมนุเวียนและหนีส้นิหมนุเวียน 

 กําหนดโดยใช้คา่เฉลีย่ของข้อมลูในอดตีในชว่งเดือนตลุาคม – ธนัวาคม 2559 และคร่ึงแรกของปี 2560 ดงันี ้

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น เฉลีย่ประมาณ 54 วนั 

สนิค้าคงเหลอื เฉลีย่ประมาณ 14 วนั 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เฉลีย่ประมาณ 76 วนั 

 

 อตัราเงินปันผลจ่าย 

 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ของ SHV มีมตจิ่ายเงินปันผลจํานวน 11 ล้านบาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือ

อยูใ่นทะเบียนหุ้น ณ วนัท่ี 20 เมษายน 2560 (อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนัยงัไมไ่ด้จา่ยให้กบัผู้ ถือหุ้น)  

 

สรุปประมาณการทางการเงิน ปี 2560 - 2569 เป็นดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

SHV 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 185.35  198.04  228.44  255.54  286.20  303.70  322.33  342.15  363.24  385.69  

ต้นทนุจากกิจการโรงพยาบาล (136.10) (153.87) (183.98) (201.08) (220.16) (233.01) (238.55) (249.21) (263.86) (279.34) 

กําไรขัน้ต้น 49.25  44.17  44.45  54.46  66.04  70.69  83.78  92.94  99.38  106.35  

รายได้รวม 192.38  205.54  237.07  265.19  296.98  315.17  334.53  355.12  377.01  400.29  

กําไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี และ

คา่เสื่อมราคา (EBITDA) 

7.18  (4.61) (10.74) (3.28) 5.88  8.19  20.11  28.05  33.70  40.11  

กําไรก่อนดอกเบีย้และ

ภาษี (EBIT) 

1.97  (8.85) (20.30) (13.31) (4.95) (3.56) 16.03  26.27  29.82  33.80  

กําไรสทุธิ 1.44  (14.19) (29.73) (23.63) (15.99) (14.95) 4.64  15.41  20.38  26.14  

SHV 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

งบแสดงฐานะการเงิน           

สินทรัพย์รวม 184.86  274.50  266.38  256.60  254.92  242.84  248.83  251.68  250.34  254.96  

หนีส้ินรวม 66.73  170.57  192.18  206.03  220.34  223.21  224.57  212.00  190.28  168.75  

สว่นของผู้ ถือหุ้น 118.12  103.93  74.20  50.57  34.58  19.63  24.26  39.68  60.06  86.20  

 

 อตัราการขยายตวัของกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้มีอตัราการขยายตวัหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการท่ีร้อยละ 2 ตอ่ปี  

 

 อตัราสว่นลด (Discount Rate) 

โปรดดรูายละเอียดสมมติฐานในสว่นท่ี 3 ข้อ 5.1 ของรายงานฉบบันี ้

ดงันัน้ อัตราส่วนลดหรือ WACC ที่คาํนวณได้เท่ากบัร้อยละ 9.50 – 9.68 ต่อปี 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ 106/133 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

โดยอาศยัข้อมลูและสมมติฐานท่ีกําหนดข้างต้น จะสามารถคํานวณกระแสเงินสดของ SHV ได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

SHV 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

กระแสเงินสดของกิจการ  

(FCFF) 

(21.74) (96.26) (7.22) (1.81) 6.93  10.08  19.72  27.39  31.59  35.48  

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแส

เงินสดของกิจการ 

(PV of FCFF) 

(21.41) (86.59) (5.93) (1.36) 4.74  6.30  11.24  14.24  14.97  15.33  

 

SHV (ล้านบาท) 

รวมมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดของกิจการ  (48.47) 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) 203.63 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดรวม 155.16 

บวก: เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 18.871/ 

หกั: เงินปันผลจา่ย (11.00)2/ 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสด – สุทธิ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 163.03 

หมายเหต:ุ 

1/ รายการเงินสดและเทียบเทา่เงินสดจํานวน 18.87 ล้านบาท จากงบการเงินของ SHV สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต  

2/ ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 มีมติจา่ยเงินปันผลจํานวน 11 ล้านบาท 

 

จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวธีินี ้จะได้มลูคา่กิจการ SHV เทา่กบั 163.03 ล้านบาท 

 นอกจากนี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมลูคา่หุ้น โดยปรับ

คา่ของอตัราสว่นลด (Discount Rate) หรือ WACC23 จากเดิมเพ่ิมขึน้และลดลงร้อยละ 2.50 จากอตัราสว่นลดข้างต้น 

SHV หน่วย Discount Rate (ร้อยละต่อปี) 

  9.74% - 9.92% 9.50% - 9.68% 9.26% - 9.44% 

มลูคา่กระแสเงินสด SHV ล้านบาท 152.11  163.03  174.72  

 

 ผลจากการวิเคราะห์ความไว โดยการเปลีย่นแปลงอตัราสว่นลดจะได้มูลค่ากิจการ SHV เท่ากบั 152.11 – 

174.72 ล้านบาท 

  

23 โปรดดเูชิงอรรถ 22 
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5.3 บริษัท โรงพยาบาลปากนํา้โพ จาํกัด (PNP) 

บริษัท โรงพยาบาลปากนํา้โพ จํากดั (PNP) (ช่ือเดมิวา่บริษัท เท็น เอ็ม. ดี. นครสวรรค์ จํากดั) ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 28 

กนัยายน 2530 และได้จดทะเบียนเพ่ือประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ปัจจบุนั PNP ประกอบกิจการโรงพยาบาลภายใต้

โรงพยาบาล 2 แหง่ ได้แก่ โรงพยาบาลปากนํา้โพ (“โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1” หรือ “PNP 1”) ซึง่เป็นโรงพยาบาลขนาด 

100 เตียง และโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 (“PNP 2”) ซึง่เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง (PNP เข้าซือ้โรงพยาบาลรัตนเวช 

ในปี 2557 และเปลีย่นช่ือเป็นโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2) โดยโรงพยาบาลทัง้ 2 แหง่นีต้ัง้อยูใ่นอําเภอเมืองนครสวรรค์ 

จงัหวดันครสวรรค์  นอกจากนี ้ โรงพยาบาลทัง้ 2 แหง่ยงัเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบนั

รับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

โรงพยาบาลปากนํา้โพถือเป็นสถานพยาบาลขัน้ทตุิยภมูิ ให้บริการเฉพาะผู้ ป่วยท่ีเป็นลกูค้าเงินสดและประกนั

สขุภาพ โดยศนูย์การให้บริการและคลนิิกรักษาประกอบไปด้วยศนูย์อบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน คลนิิกกมุารเวชกรรม คลนิิก 

ทนัตกรรม ศนูย์รังสวีินิจฉยั คลนิิกโรคระบบทางเดินอาหารและตบั คลนิิกโรคหวัใจและหลอดเลอืด หอผู้ ป่วยวกิฤต คลนิิก

โรคติดเชือ้ คลนิิกอายรุกรรม ห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ คลนิิกโรคสมองและระบบประสาท คลนิิกกระดกูและข้อ แผนก

กายภาพบําบดั คลนิิกศลัยกรรมทัว่ไป ศนูย์โรคทางเดินปัสสาวะศนูย์ตรวจสขุภาพ คลนิิกสภุาพสตรี และคลนิิกห ูคอ จมกู 

สมมติฐานท่ีสาํคญัของประมาณการทางการเงินของ PNP สรุปได้ดงันี ้

 รายได้จากกจิการโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 และโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 มีรายได้หลกัจากการให้บริการทางการแพทย์ โดยแยก

เป็นผู้ ป่วยใน (IPD) และผู้ ป่วยนอก (OPD) ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 68 และร้อยละ 32 ตามลาํดบั (ปี 2559) 

ในช่วงปี 2557 – 2559  PNP มรีายได้จากกิจการโรงพยาบาลเทา่กบั 409.08 ล้านบาท 385.77 ล้านบาท และ 

465.06 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือลดลงร้อยละ 5.70 และเพ่ิมขึน้ร้อยละ 20.55 จากปีก่อนหน้า ตามลาํดบั เน่ืองจากในปี 

2557 PNP ได้ซือ้ PNP2 เข้ามา และในปี 2558 ได้ทําการปรับปรุง PNP2 และสร้างอาคารใหม ่และในปี 2559 ได้ทําการ

ปรับปรุง PNP1 และสร้างอาคารใหม ่

สรุปสมมติฐานท่ีสาํคญั ในการประมาณการรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ได้ดงันี ้

PNP หน่วย 2557A1/ 2558A 2559A 1H2560A2/ 2560F 2561F 2562F 

จํานวนวนัตอ่ปี วนั 365 365 366 181 365 365 365 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ (Utilization Rate)        
- ผู้ ป่วยนอก (OPD) ร้อยละ n.a. 19.28% 20.14% 19.42% 20.91% 23.00% 25.30% 

- ผู้ ป่วยใน (IPD) ร้อยละ n.a. 46.90% 41.28% 31.29% 33.90% 37.01% 40.71% 

ผู้ ป่วยนอก (OPD) – PNP 1         

จํานวนผู้ ป่วยนอกรับการรักษาจริง ครัง้/ปี n.a. 70,641  56,134  22,895  48,655  53,521  58,873  

จํานวนผู้ ป่วยนอกรับการรักษาจริงเฉล่ียตอ่วนั ครัง้/วนั n.a. 193.54  153.37  126.49  133.30  146.63  161.29  

คา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉล่ีย บาท/ครัง้ n.a. 1,504.50  1,752.57  1,750.03  1,750.03  1,925.03  2,117.53  

อตัราการเตบิโตของจํานวนผู้ ป่วยนอก

ตอ่วนัเฉล่ีย 

ร้อยละ n.a. n.a. -20.75% -17.53% 5.38% 10.00% 10.00% 

อตัราการเตบิโตของคา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉล่ีย ร้อยละ n.a. n.a. 16.49% -0.15% -0.15% 10.00% 10.00% 

ผู้ ป่วยนอก (OPD) – PNP 2         

จํานวนผู้ ป่วยนอกรับการรักษาจริง ครัง้/ปี n.a. 20,832  39,689  22,798  50,553  55,609  61,170  

จํานวนผู้ ป่วยนอกรับการรักษาจริงเฉล่ียตอ่วนั ครัง้/วนั n.a. 57.07  108.44  125.96  138.50  152.35  167.59  

คา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉล่ีย บาท/ครัง้ n.a. 905.26  1,229.43  1,440.66  1,440.66  1,584.73  1,743.20  
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PNP หน่วย 2557A1/ 2558A 2559A 1H2560A2/ 2560F 2561F 2562F 

อตัราการเตบิโตของจํานวนผู้ ป่วยนอก

ตอ่วนัเฉล่ีย 

ร้อยละ n.a. n.a. 90.00% 16.15% 9.96% 10.00% 10.00% 

อตัราการเตบิโตของคา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉล่ีย ร้อยละ n.a. n.a. 35.81% 17.18% 17.18% 10.00% 10.00% 

ผู้ ป่วยใน (IPD) – PNP1         

จํานวนผู้ ป่วยในรับเข้า (Admission) คน/ปี n.a. 9,600  6,889  2,364  5,024  5,887  6,476  

จํานวนผู้ ป่วยในรับเข้าตอ่วนั คน/วนั n.a. 26.30  18.82  13.06  13.76  16.13  17.74  

จํานวนผู้ ป่วยใน (คดิเป็นจํานวนเตียง)3/ เตียง/ปี n.a. 22,873  15,900  5,103  10,844  13,541  14,895  

จํานวนผู้ ป่วยในเฉล่ียตอ่วนั  

(คดิเป็นจํานวนเตียง) 

เตียง/วนั n.a. 62.67  43.44  28.19  29.71  37.10  40.81  

Conversion Ratio (IPD Admission/OPD) ร้อยละ n.a. 13.59% 12.27% 10.33% 10.33% 11.00% 11.00% 

ระยะเวลารักษาตวัเฉล่ีย  

(Average Length of Stay) 

วนั n.a. 2.38  2.31  2.16  2.16  2.30  2.30  

คา่บริการผู้ ป่วยในเฉล่ีย บาท/วนั n.a. 8,586.17  11,382.63  12,566.82  12,566.82  13,823.50  15,205.86  

อตัราการเตบิโตของคา่บริการผู้ ป่วยใน ร้อยละ n.a. 32.57% 10.40% 32.57% 10.40% 10.00% 10.00% 

ผู้ ป่วยใน (IPD) – PNP2         

จํานวนผู้ ป่วยในรับเข้า (Admission) คน/ปี n.a. 4,606  8,392  3,227  7,156  8,063  8,870  

จํานวนผู้ ป่วยในรับเข้าตอ่วนั คน/วนั n.a. 12.62  22.93  17.83  19.60  22.09  24.30  

จํานวนผู้ ป่วยใน (คดิเป็นจํานวนเตียง)3/ เตียง/ปี n.a. 12,565  23,078  9,508  21,085  22,658  24,924  

จํานวนผู้ ป่วยในเฉล่ียตอ่วนั  

(คดิเป็นจํานวนเตียง) 

เตียง/วนั n.a. 34.42  63.05  52.53  57.77  62.08  68.28  

Conversion Ratio (IPD Admission/OPD) ร้อยละ n.a. 22.11% 21.14% 14.15% 14.15% 14.50% 14.50% 

ระยะเวลารักษาตวัเฉล่ีย  

(Average Length of Stay) 

วนั n.a. 2.73  2.75  2.95  2.95  2.81  2.81  

คา่บริการผู้ ป่วยในเฉล่ีย บาท/วนั n.a. 5,112.59  5,908.74  6,697.89  6,697.89  7,367.68  8,104.44  

อตัราการเตบิโตของคา่บริการผู้ ป่วยใน ร้อยละ n.a. 15.57% 13.36% 15.57% 13.36% 10.00% 10.00% 

รายได้จากผู้ ป่วยนอก (OPD) – PNP1 ล้านบาท n.a. 106.28  98.38  40.07  85.15  103.03  124.66  

รายได้จากผู้ ป่วยใน (IPD) – PNP1 ล้านบาท n.a. 196.39  180.98  64.12  136.27  187.18  226.49  

รวมรายได้ PNP1 ล้านบาท n.a. 302.67 279.36 104.19 221.42 290.21 351.15 

รายได้จากผู้ ป่วยนอก (OPD) – PNP2 ล้านบาท n.a. 18.86  48.79  32.84  72.83  88.12  106.63  

รายได้จากผู้ ป่วยใน (IPD) – PNP2 ล้านบาท n.a. 64.24  136.36  63.69  141.22  166.94  201.99  

รวมรายได้ PNP2 ล้านบาท n.a. 83.10 185.16 96.53 214.05 255.06 308.62 

อ่ืนๆ ล้านบาท n.a. 0.00  0.54  0.40  0.40 - - 

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ ล้านบาท 409.08  385.77  465.06  201.12  435.87  545.27  659.77  

อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้ – PNP1 ร้อยละ n.a. n.a. -7.70% n.a. -20.74% 31.07% 21.00% 

อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้ – PNP2 ร้อยละ n.a. n.a. 122.82% n.a. 15.61% 19.16% 21.00% 

อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้จาก 

การให้บริการทางการแพทย์ 

ร้อยละ n.a. -5.70% 20.55% n.a. -6.28% 25.10% 21.00% 

 

PNP หน่วย 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

จํานวนวนัตอ่ปี วนั 366 365 365 365 366 365 365 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ (Utilization Rate)        
- ผู้ ป่วยนอก (OPD) ร้อยละ 27.83% 30.61% 31.84% 33.11% 34.43% 35.81% 37.24% 

- ผู้ ป่วยใน (IPD) ร้อยละ 44.78% 50.93% 52.97% 55.08% 57.29% 59.58% 61.96% 

ผู้ ป่วยนอก (OPD) – PNP 1         

จํานวนผู้ ป่วยนอกรับการรักษาจริง ครัง้/ปี 64,937  71,236  74,085  77,049  80,350  83,336  86,669  
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

PNP หน่วย 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

จํานวนผู้ ป่วยนอกรับการรักษาจริงเฉล่ียตอ่วนั ครัง้/วนั 177.42  195.17  202.97  211.09  219.54  228.32  237.45  

คา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉล่ีย บาท/ครัง้ 2,329.29  2,445.75  2,568.04  2,696.44  2,763.85  2,832.95  2,903.77  

อตัราการเตบิโตของจํานวนผู้ ป่วยนอก

ตอ่วนัเฉล่ีย 

ร้อยละ 10.00% 10.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 

อตัราการเตบิโตของคา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉล่ีย ร้อยละ 10.00% 5.00% 5.00% 5.00% 2.50% 2.50% 2.50% 

ผู้ ป่วยนอก (OPD) – PNP 2         

จํานวนผู้ ป่วยนอกรับการรักษาจริง ครัง้/ปี 67,471  74,015  76,976  80,055  83,485  86,587  90,051  

จํานวนผู้ ป่วยนอกรับการรักษาจริงเฉล่ียตอ่วนั ครัง้/วนั 184.35  202.78  210.89  219.33  228.10  237.23  246.71  

คา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉล่ีย บาท/ครัง้ 1,917.52  2,013.40  2,114.07  2,219.77  2,275.26  2,332.15  2,390.45  

อตัราการเตบิโตของจํานวนผู้ ป่วยนอก

ตอ่วนัเฉล่ีย 

ร้อยละ 10.00% 10.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 

อตัราการเตบิโตของคา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉล่ีย ร้อยละ 10.00% 5.00% 5.00% 5.00% 2.50% 2.50% 2.50% 

ผู้ ป่วยใน (IPD) – PNP1         

จํานวนผู้ ป่วยในรับเข้า (Admission) คน/ปี 7,143  8,548  8,890  9,246  9,642  10,000  10,400  

จํานวนผู้ ป่วยในรับเข้าตอ่วนั คน/วนั 19.52  23.42  24.36  25.33  26.34  27.40  28.49  

จํานวนผู้ ป่วยใน (คดิเป็นจํานวนเตียง)3/ เตียง/ปี 16,429  19,661  20,448  21,265  22,177  23,001  23,921  

จํานวนผู้ ป่วยในเฉล่ียตอ่วนั  

(คดิเป็นจํานวนเตียง) 

เตียง/วนั 44.89  53.87  56.02  58.26  60.59  63.02  65.54  

Conversion Ratio (IPD Admission/OPD) ร้อยละ 11.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 

ระยะเวลารักษาตวัเฉล่ีย  

(Average Length of Stay) 

วนั 2.30  2.30  2.30  2.30  2.30  2.30  2.30  

คา่บริการผู้ ป่วยในเฉล่ีย บาท/วนั 16,726.44  17,562.76  18,440.90  19,362.95  19,847.02  20,343.20  20,851.78  

อตัราการเตบิโตของคา่บริการผู้ ป่วยใน ร้อยละ 10.00% 5.00% 5.00% 5.00% 2.50% 2.50% 2.50% 

ผู้ ป่วยใน (IPD) – PNP2         

จํานวนผู้ ป่วยในรับเข้า (Admission) คน/ปี 9,783  10,732  11,161  11,608  12,105  12,555  13,057  

จํานวนผู้ ป่วยในรับเข้าตอ่วนั คน/วนั 26.73  29.40  30.58  31.80  33.07  34.40  35.77  

จํานวนผู้ ป่วยใน (คดิเป็นจํานวนเตียง)3/ เตียง/ปี 27,491  30,157  31,364  32,618  34,016  35,280  36,691  

จํานวนผู้ ป่วยในเฉล่ียตอ่วนั  

(คดิเป็นจํานวนเตียง) 

เตียง/วนั 75.11  82.62  85.93  89.37  92.94  96.66  100.52  

Conversion Ratio (IPD Admission/OPD) ร้อยละ 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 

ระยะเวลารักษาตวัเฉล่ีย  

(Average Length of Stay) 

วนั 2.81  2.81  2.81  2.81  2.81  2.81  2.81  

คา่บริการผู้ ป่วยในเฉล่ีย บาท/วนั 8,914.89  9,360.63  9,828.66  10,320.10  10,578.10  10,842.55  11,113.62  

อตัราการเตบิโตของคา่บริการผู้ ป่วยใน ร้อยละ 10.00% 5.00% 5.00% 5.00% 2.50% 2.50% 2.50% 

รายได้จากผู้ ป่วยนอก (OPD) – PNP1 ล้านบาท 151.26  174.23  190.25  207.76  222.08  236.09  251.67  

รายได้จากผู้ ป่วยใน (IPD) – PNP1 ล้านบาท 274.80  345.30  377.07  411.76  440.14  467.91  498.79  

รวมรายได้ PNP1 ล้านบาท 426.06 519.53 567.32 619.52 662.22 703.99 750.46 

รายได้จากผู้ ป่วยนอก (OPD) – PNP2 ล้านบาท 129.38  149.02  162.73  177.70  189.95  201.93  215.26  

รายได้จากผู้ ป่วยใน (IPD) – PNP2 ล้านบาท 245.08  282.29  308.26  336.62  359.82  382.53  407.77  

รวมรายได้ PNP2 ล้านบาท 374.46 431.32 471.00 514.33 549.78 584.46 623.03 

อ่ืนๆ ล้านบาท - - - - - - - 

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ ล้านบาท 800.51  950.84  1,038.32  1,133.85  1,211.99  1,288.45  1,373.49  

อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้ – PNP1 ร้อยละ 21.33% 21.94% 9.20% 9.20% 6.89% 6.31% 6.60% 

อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้ – PNP2 ร้อยละ 21.33% 15.18% 9.20% 9.20% 6.89% 6.31% 6.60% 
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PNP หน่วย 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้จาก 

การให้บริการทางการแพทย์ 

ร้อยละ 21.33% 18.78% 9.20% 9.20% 6.89% 6.31% 6.60% 

หมายเหต:ุ 1/ ในปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงรอบบญัชี และมีการซือ้ PNP2 เข้ามา ทําให้การเก็บข้อมลูทางบญัชีและข้อมลูสถิติตา่งๆ อาจ

แตกตา่งจากปี 2558 - 2559 

 2/ งบการเงินภายในของ PNH 

 3/ จํานวนผู้ ป่วยใน (คิดเป็นจํานวนเตียง) = จํานวนผู้ ป่วยใน x ระยะเวลานอนโรงพยาบาลโดยเฉลี่ย (Average Length of Stay) 

 

(1) โรงพยาบาลปากนํา้โพ (PNP1) 

ในปี 2558 – 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์เทา่กบั 302.67 ล้านบาท 

279.36 ล้านบาท และ 104.19 ล้านบาท ตามลาํดบั ลดลงเน่ืองจากในปี 2558 PNP ได้ทําการปรับปรุง PNP1 และสร้าง

อาคารใหม ่ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2560 

ผู้ป่วยนอก (PNP1) 

จํานวนผูป่้วยนอก (PNP1) 

จํานวนผู้ ป่วยนอกในปี 2558 – 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 เทา่กบั 70,641 ครัง้ 56,134 ครัง้ และ 22,895 

ครัง้ ตามลาํดบั หรือคดิเป็นผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่วนัเทา่กบั 193.54 ครัง้ 153.37 ครัง้ และ 126.49 ครัง้ ตามลาํดบั โดย

จํานวนผู้ ป่วยนอกลดลงเน่ืองจากการปรับปรุง PNP1 

ในการจดัทําประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ในปี 2560 จํานวนผู้ ป่วย

นอกเทา่กบั 48,655 ครัง้ (คดิเป็นเฉลีย่ 133.30 ครัง้ตอ่วนั) ซึง่ประมาณจํานวนผู้ ป่วยนอกช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 ตอ่วนั

เทา่กบัคา่เฉลีย่ของชว่งเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 ซึง่เทา่กบัประมาณ 140 ครัง้ตอ่วนั เน่ืองจาก PNP1 ปิด

ปรับปรุงสว่น OPD และเร่ิมเปิดให้บริการตกึ OPD ใหมแ่ละจํานวนคนไข้คอ่ยๆ เพ่ิมขึน้ในชว่งกลางปี 2560 โดย PNP ได้มี

งานฉลองครบรอบ 29 ปีโรงพยาบาลปากนํา้โพไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ประกอบกบัแผนการตลาดและ

ประชาสมัพนัธ์โรงพยาบาลอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเพ่ิมการรับรู้การบริการและรูปโฉมใหมข่องโรงพยาบาล 

ในปี 2561 – 2564 กําหนดให้จํานวนผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่วนัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 ตอ่ปี หรือเพ่ิมขึน้ประมาณ 15 – 

20 ครัง้ตอ่วนั เป็นผลมาจากแผนการตลาดและประชาสมัพนัธ์โรงพยาบาล ทัง้ทางสงัคมออนไลน์ สือ่หลกัของจงัหวดั การ

ร่วมกิจกรรมของจงัหวดั การจดัแพ็คเกจสขุภาพตา่งๆ และการจดักิจกรรมตา่งๆ ของโรงพยาบาล เป็นต้น รวมถึงแผนเพ่ิม

แพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางโดยดงึตวัมาจากโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และโรงพยาบาลใกล้เคียง  นอกจากนี ้ ตามสถิติ

เดิมกอ่นมีการปรับปรุงโรงพยาบาล จํานวนผู้ ป่วยนอกในปี 2558 เฉลีย่สงูถงึเกือบ 200 ครัง้ตอ่วนั 

ในปี 2565 – 2569 กําหนดให้จํานวนผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่วนัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 ตอ่ปี ซึง่อ้างอิงจากอตัราการเพ่ิมขึน้

เฉลีย่สะสมของจํานวนประชากรท่ีมีอายมุากกวา่ 65 ปีในเขตภาคเหนือในช่วงปี 2550 – 2559 เทา่กบัร้อยละ 3.63 ตอ่ปี 

และอตัราการเพ่ิมขึน้เฉลีย่สะสมของจํานวนประชากรท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปีในเขตภาคเหนือในช่วงปี 2550 – 2559 

เทา่กบัร้อยละ 5.05 ตอ่ปี 

ค่าบริการผูป่้วยนอกเฉลีย่ (PNP1) 

คา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่ครัง้ ในปี 2558– 2559 และชว่งคร่ึงแรกของปี 2560 เทา่กบั 1,504.50 บาท 

1,752.57 บาท 1,750.03 บาท ตามลาํดบั หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 16.49 และลดลง 0.15 ตามลาํดบั เพ่ิมขึน้จากการปรับราคา

และรูปโฉมใหมข่องโรงพยาบาล 
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ในการจดัทําประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ในปี 2560 คา่บริการผู้ ป่วย

นอกเฉลีย่ตอ่ครัง้เทา่กบั 1,750.03 บาท ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่คา่บริการผู้ ป่วยนอกตอ่ครัง้ในช่วงมกราคม – มิถนุายน 2560 

ซึง่ใกล้เคยีงกบัคา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ของปี 2559 และในปี 2561 – 2563 กําหนดให้คา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่ครัง้

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 ตอ่ปี เน่ืองจากการก่อสร้างอาคารใหมแ่ละปรับปรุงโรงพยาบาล PNP1 คาดวา่จะเสร็จสมบรูณ์ภายในปี 

2560 รวมถึง PNP1 มีแผนจะเพ่ิมแพทย์เฉพาะทางเข้ามาเพ่ือเพ่ิมจํานวนลกูค้าและรายได้ให้กบัโรงพยาบาล 

สาํหรับปี 2564 – 2566 กําหนดให้คา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่ครัง้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 ตอ่ปี  หลงัจากนัน้ในปี 

2567 – 2569 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้คา่บริการผู้ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่ครัง้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.50 ตอ่ปี ตาม

ประมาณการอตัราเงินเฟอ้และตามหลกัความระมดัระวงั 

ผู้ป่วยใน (PNP1) 

ในปี 2558 - 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 รายได้จากผู้ ป่วยใน (IPD) เทา่กบั 196.39 ล้านบาท 180.98 

ล้านบาท และ 64.12 ล้านบาท รายได้ผู้ ป่วยในลดลงเน่ืองจากการก่อสร้างและปรับปรุง PNP1 

จํานวนผูป่้วยใน (Admission) – PNP1 

จํานวนผู้ ป่วยในท่ีเข้ารับการรักษา (Admission) ในปี 2558 – 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 เทา่กบั 9,600 

คน 6,889 คน และ 2,364 คน ตามลาํดบั หรือคิดเป็นผู้ ป่วยในเฉลีย่ตอ่วนัเทา่กบั 26.30 คน 18.82 คน และ 13.06 คน 

ตามลาํดบั จํานวนผู้ ป่วยในลดลงเน่ืองจากการก่อสร้างและปรับปรุง PNP1 และปัจจบุนั PNP1 อยูร่ะหวา่งปรับปรุงสว่น

ห้องพกัผู้ ป่วยในให้ทนัสมยัและสะดวกสบายมากขึน้ โดยคาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2560 

ในการจดัทําประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ Conversion Ratio (OPD 

ตอ่ IPD) ในปี 2560 เทา่กบัร้อยละ 10.33 ของจํานวนผู้ ป่วยนอก ซึง่เทา่กบั Conversion Ratio ของชว่งคร่ึงแรกของปี 

2560 และ Conversion Ratio ในปี 2561 – 2563 เทา่กบัร้อยละ 11.00 ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่ Conversion Ratio ของปี 2559 

และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 ซึง่เป็นชว่งปรับปรุงห้องพกัผู้ ป่วยใน  หลงัจากนัน้ในปี 2564 – 2569 ภายหลงัจากการ

ปรับปรุงห้องพกัผู้ ป่วยในเสร็จสิน้และใช้เวลาเพ่ิมฐานคนไข้และบริการเฉพาะทางเพ่ิมขึน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

กําหนดให้ Conversion Ratio เทา่กบัร้อยละ 12 ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่ Conversion Ratio ของปี 2558 - 2559 และช่วงคร่ึง

แรกของปี 2560 

นอกจากนี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ในปี 2560 ระยะเวลานอนโรงพยาบาลของผู้ ป่วยในโดยเฉลีย่ 

(Average Length of Stay) เทา่กบั 2.16 วนั  ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่ระยะเวลานอนโรงพยาบาลของผู้ ป่วยในโดยเฉลีย่ในช่วง

คร่ึงแรกของปี 2560 และในปี 2561 – 2569 กําหนดให้ระยะเวลานอนโรงพยาบาลของผู้ ป่วยในโดยเฉลีย่ (Average 

Length of Stay) เทา่กบั 2.30 วนั ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่ระยะเวลานอนโรงพยาบาลของผู้ ป่วยในโดยเฉลีย่ในปี 2558 - 2559 

และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 ซึง่อยูใ่นชว่ง 2.16 – 2.38 วนั 

ค่าบริการผูป่้วยในเฉลีย่ต่อวนั (PNP1) 

คา่บริการผู้ ป่วยในเฉลีย่ตอ่วนั ในปี 2558 – 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 เทา่กบั 8,586.17 บาท 

11,382.63 บาท และ 12,566.82 บาท ตามลาํดบั หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 35.57 และร้อยละ 10.40 ตามลาํดบั 

ในการจดัทําประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ในปี 2560 คา่บริการผู้ใน

เฉลีย่ตอ่วนัเทา่กบั 12,566.82 บาท ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่คา่บริการผู้ ป่วยในตอ่วนัในช่วงมกราคม – มิถนุายน 2560 หรือ

เพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 10.40 ของคา่บริการผู้ ป่วยในเฉลีย่ของปี 2559 

สาํหรับปี 2561 - 2563 กําหนดให้คา่บริการผู้ ป่วยในเฉลีย่ตอ่วนัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 ตอ่ปี ซึง่ใกล้เคยีงกบัอตัราการ

เพ่ิมขึน้ของคา่บริการผู้ ป่วยในเฉลีย่ตอ่วนัของปี 2560 และภายหลงัการปรับปรุงห้องพกัเสร็จในปี 2560 และปี 2564 – 
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2566 กําหนดให้คา่บริการผู้ ป่วยในเฉลีย่ตอ่วนัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 ตอ่ปี  หลงัจากนัน้ในปี 2567 – 2569 ท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระกําหนดให้คา่บริการผู้ ป่วยในเฉลีย่ตอ่วนัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.50 ตอ่ปี ตามประมาณการอตัราเงินเฟอ้และตามหลกัความ

ระมดัระวงั 

 

(2) โรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 (PNP2) 

ในปี 2558 – 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์เทา่กบั 83.10 ล้านบาท 

185.16 ล้านบาท และ 96.53 ล้านบาท ตามลาํดบั 

ผู้ป่วยนอก (PNP2) 

จํานวนผูป่้วยนอก (PNP2) 

จํานวนผู้ ป่วยนอกในปี 2558 – 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 เทา่กบั 20,832 ครัง้ 39,689 ครัง้และ 22,798 

ครัง้ ตามลาํดบั หรือคิดเป็นผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่วนัเทา่กบั 57.07 ครัง้ 108.44 ครัง้ และ 125.96 ครัง้ โดยจํานวนผู้ ป่วยนอก

เพ่ิมขึน้ภายหลงัจากการปรับปรุงโรงพยาบาล PNP2  ก่อสร้างอาคารกลางเช่ือมอาคารเดิม 2 อาคาร และอาคารจอดรถ 

ซึง่ปัจจบุนัเสร็จสมบรูณ์แล้ว เหลอืแคก่ารก่อสร้างชัน้บนของอาคารจอดรถอีกเลก็น้อย (PNP ซือ้ PNP2 มาในปี 2557)  

ในการจดัทําประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ในปี 2560 จํานวนผู้ ป่วย

นอกเทา่กบั 50,553 ครัง้ (คดิเป็นเฉลีย่ 138.50 ครัง้ตอ่วนั)  ซึง่ประมาณจากจํานวนผู้ ป่วยนอกจริงในชว่งเดือนมกราคม – 

กรกฎาคม 2560 และคิดเป็นรายปีด้วยสดัสว่นจํานวนผู้ ป่วยนอกของช่วง 7 เดือนแรกของปี 2560 

ในปี 2561 – 2564 กําหนดให้จํานวนผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่วนัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 ตอ่ปี หรือเพ่ิมขึน้ประมาณ 15 – 

20 ครัง้ตอ่วนั โดยเป็นผลมาจากแผนกลยทุธ์ของฝ่ายบริหารของ PNP ในการสร้าง Network แผนการตลาดและ

ประชาสมัพนัธ์โรงพยาบาล ทัง้ทางสงัคมออนไลน์ สือ่หลกัของจงัหวดั การร่วมกิจกรรมของจงัหวดั การจดัแพ็คเกจสขุภาพ

ตา่งๆ และการจดักิจกรรมตา่งๆ ของโรงพยาบาล เป็นต้น  นอกจากนี ้ ในสว่นของ PNP2 จะเปิดศนูย์แพทย์เฉพาะทาง

ในช่วงเย็นเพ่ิมเตมิด้วย 

ในปี 2565 – 2569 กําหนดให้จํานวนผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่วนัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 ตอ่ปี ซึง่อ้างอิงจากอตัราการเพ่ิมขึน้

เฉลีย่สะสมของจํานวนประชากรท่ีมีอายมุากกวา่ 65 ปีในเขตภาคเหนือในช่วงปี 2550 – 2559 เทา่กบัร้อยละ 3.63 ตอ่ปี 

และอตัราการเพ่ิมขึน้เฉลีย่สะสมของจํานวนประชากรท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปีในเขตภาคเหนือในช่วงปี 2550 – 2559 

เทา่กบัร้อยละ 5.05 ตอ่ปี 

ค่าบริการผูป่้วยนอกเฉลีย่ (PNP2) 

คา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่ครัง้  ในปี 2558 – 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 เทา่กบั 905.26 บาท 

1,229.43 บาท และ 1,440.66 บาท  ตามลาํดบั หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 35.81 และ 17.18 ตามลาํดบั เพ่ิมขึน้ภายหลงัจาก

ปรับปรุง PNP2  

ในการจดัทําประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ในปี 2560 คา่บริการผู้ ป่วย

นอกเฉลีย่ตอ่ครัง้เทา่กบั 1,440.66 บาท ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่คา่บริการผู้ ป่วยนอกตอ่ครัง้ในช่วงมกราคม – มิถนุายน 2560 

และในปี 2561 – 2563 กําหนดให้คา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่ครัง้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 ตอ่ปี สอดคล้องกบัการปรับราคา

ของ PNP1   สาํหรับปี 2564 – 2566 กําหนดให้คา่บริการผู้ ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่ครัง้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 ตอ่ปี  หลงัจากนัน้ในปี 

2567 – 2569 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้คา่บริการผู้ป่วยนอกเฉลีย่ตอ่ครัง้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.50 ตอ่ปี ตาม

ประมาณการอตัราเงินเฟอ้และตามหลกัความระมดัระวงั 
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ผู้ป่วยใน (PNP2) 

ในปี 2558 - 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 รายได้จากผู้ ป่วยใน (IPD) เทา่กบั 64.24 ล้านบาท 136.36 ล้าน

บาท และ 63.69 ล้านบาท รายได้ผู้ ป่วยในเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แต ่PNP ซือ้กิจการ PNP2 และทําการปรับปรุงอาคาร 

PNP2 และการซือ้เคร่ืองมือแพทย์ท่ีทนัสมยัเพ่ิมขึน้ 

จํานวนผูป่้วยใน (Admission) – PNP2 

จํานวนผู้ ป่วยในท่ีเข้ารับการรักษา (Admission) ในปี 2558 – 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 เทา่กบั 4,606 

คน 8,392 คน และ 3,227 คน ตามลาํดบั หรือคิดเป็นผู้ ป่วยในเฉลีย่ตอ่วนัเทา่กบั 12.62 คน 22.93 คน และ 17.83 คน 

ตามลาํดบั 

ในการจดัทําประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ Conversion Ratio (OPD 

ตอ่ IPD) ในปี 2560 เทา่กบัร้อยละ 14.15 ของจํานวนผู้ ป่วยนอก ซึง่เทา่กบั Conversion Ratio ของชว่งคร่ึงแรกของปี 

2560 และ Conversion Ratio ในปี 2561 – 2569 เทา่กบัร้อยละ 14.50 ซึง่สงูกวา่คา่เฉลีย่ Conversion Ratio ของช่วงคร่ึง

แรกของปี 2560 เลก็น้อย แตย่งัตํา่กวา่ Conversion Ratio ของชว่งคร่ึงแรกของปี 2558 - 2559 

นอกจากนี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ในปี 2560 ระยะเวลานอนโรงพยาบาลของผู้ ป่วยในโดยเฉลีย่ 

(Average Length of Stay) เทา่กบั 2.95 วนั  ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่ระยะเวลานอนโรงพยาบาลของผู้ ป่วยในโดยเฉลีย่ในช่วง

คร่ึงแรกของปี 2560 และในปี 2561 – 2569 กําหนดให้ระยะเวลานอนโรงพยาบาลของผู้ ป่วยในโดยเฉลีย่ (Average 

Length of Stay) เทา่กบั 2.81 วนั ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่ระยะเวลานอนโรงพยาบาลของผู้ ป่วยในโดยเฉลีย่ในปี 2558 - 2559 

และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 ซึง่อยูใ่นชว่ง 2.73 – 2.95 วนั 

ค่าบริการผูป่้วยในเฉลีย่ต่อวนั (PNP2) 

คา่บริการผู้ ป่วยในเฉลีย่ตอ่วนั ในปี 2558 – 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 เทา่กบั 5,112.59 บาท 5,908.74 

บาท และ 6,697.89 บาท ตามลาํดบั หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 15.57 และร้อยละ 13.36 ตามลาํดบั 

ในการจดัทําประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ ในปี 2560 คา่บริการผู้ใน

เฉลีย่ตอ่วนัเทา่กบั 6,697.89 บาท ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่คา่บริการผู้ ป่วยในตอ่วนัในช่วงมกราคม – มิถนุายน 2560 หรือ

เพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 13.36 ของคา่บริการผู้ ป่วยในเฉลีย่ของปี 2559 

สาํหรับปี 2561 - 2563 กําหนดให้คา่บริการผู้ ป่วยในเฉลีย่ตอ่วนัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 ตอ่ปี ใกล้เคียงกบัคา่เฉลีย่

อตัราการเพ่ิมขึน้ของคา่บริการผู้ ป่วยในเฉลีย่ตอ่วนัของปี 2559 - 2560 และปี 2564 – 2566 กําหนดให้คา่บริการผู้ ป่วยใน

เฉลีย่ตอ่วนัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 ตอ่ปี  หลงัจากนัน้ในปี 2567 – 2569 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้คา่บริการผู้ ป่วยใน

เฉลีย่ตอ่วนัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.50 ตอ่ปี ตามประมาณการอตัราเงินเฟอ้และตามหลกัความระมดัระวงั  
 

 ต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาล 

ต้นทนุจากกิจการโรงพยาบาล ประกอบด้วย คา่แพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ คา่ยาและเวชภณัฑ์ คา่สง่

ตรวจและวิเคราะห์ ต้นทนุคา่ฟอกไต คา่อาหารคนไข้ คา่วสัดสุิน้เปลอืง และต้นทนุอ่ืนๆ โดยมรีายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

PNP 2557A 2558A 2559A 1H2560A1/ 2560F 2561F 2562F 

ต้นทนุคา่แพทย์ 67.91  75.87  97.81  48.51  105.13  131.51  142.51  

ต้นทนุคา่บคุลากรทางแพทย์ 96.75  95.05  118.00  51.59  111.06  138.93  168.11  

ต้นทนุคา่ยาและเวชภณัฑ์ 49.88  54.20  61.95  26.75  58.02  72.58  87.82  

ต้นทนุคา่เคมีภณัฑ์ 7.01  9.09  9.89  4.09  8.94  11.18  13.53  
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PNP 2557A 2558A 2559A 1H2560A1/ 2560F 2561F 2562F 

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย 9.91  19.17  41.47  28.33  58.00  74.76  77.24  

ต้นทนุคา่สง่ตรวจและวิเคราะห์ 2.18  2.93  1.98  0.87  1.87  2.34  2.83  

ต้นทนุคา่ฟอกไต 0.00  0.00  6.54  1.25  2.70  3.38  4.09  

ต้นทนุอาหารคนไข้ 4.99  5.67  5.05  2.03  4.41  5.63  6.81  

คา่วสัดสุิน้เปลือง 5.88  10.21  8.36  3.33  7.41  9.27  11.22  

ต้นทนุอ่ืน 18.54  3.69  2.33  3.28  4.36  5.45  6.60  

รวมต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาล 263.05  275.88  353.37  170.02  361.90  455.04  520.77  

% ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล        

ต้นทนุคา่แพทย์ 16.60% 19.67% 21.03% 24.12% 24.12% 24.12% 21.60% 

ต้นทนุคา่บคุลากรทางแพทย์ 23.65% 24.64% 25.37% 25.65% 25.48% 25.48% 25.48% 

ต้นทนุคา่ยาและเวชภณัฑ์ 12.19% 14.05% 13.32% 13.30% 13.31% 13.71% 11.71% 

ต้นทนุคา่เคมีภณัฑ์ 1.71% 2.36% 2.13% 2.03% 2.05% 2.05% 2.05% 

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย 2.42% 4.97% 8.92% 14.09% 13.31% 15.01% 12.90% 

ต้นทนุคา่สง่ตรวจและวิเคราะห์ 0.53% 0.76% 0.43% 0.43% 0.43% 0.43% 0.43% 

ต้นทนุคา่ฟอกไต 0.00% 0.00% 1.41% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 

ต้นทนุอาหารคนไข้2/ 6.51% 2.17% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 

คา่วสัดสุิน้เปลือง 1.44% 2.65% 1.80% 1.65% 1.70% 1.70% 1.70% 

ต้นทนุอ่ืน 4.53% 0.96% 0.50% 1.63% 1.00% 1.00% 1.00% 

รวมต้นทนุจากกิจการโรงพยาบาล 64.30% 71.52% 75.98% 84.54% 83.03% 83.45% 78.93% 

 

PNP 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ต้นทนุคา่แพทย์ 172.91  205.38  224.28  244.91  261.79  278.31  296.67  

ต้นทนุคา่บคุลากรทางแพทย์ 203.97  242.27  256.81  272.22  288.55  305.87  324.22  

ต้นทนุคา่ยาและเวชภณัฑ์ 106.56  126.57  124.60  130.39  139.38  148.17  157.95  

ต้นทนุคา่เคมีภณัฑ์ 16.42  19.50  21.30  23.26  24.86  26.43  28.17  

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย 71.54  74.45  68.60  56.92  60.93  56.15  58.51  

ต้นทนุคา่สง่ตรวจและวิเคราะห์ 3.44  4.08  4.46  4.87  5.21  5.53  5.90  

ต้นทนุคา่ฟอกไต 4.96  5.89  6.43  7.03  7.51  7.98  8.51  

ต้นทนุอาหารคนไข้ 8.27  9.98  10.90  11.90  12.72  13.52  14.41  

คา่วสัดสุิน้เปลือง 13.61  16.16  17.65  19.28  20.60  21.90  23.35  

ต้นทนุอ่ืน 8.01  9.51  10.38  11.34  12.12  12.88  13.73  

รวมต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาล 609.68  713.80  745.40  782.11  833.67  876.75  931.43  

% ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล        

ต้นทนุคา่แพทย์ 21.60% 21.60% 21.60% 21.60% 21.60% 21.60% 21.60% 

ต้นทนุคา่บคุลากรทางแพทย์ 25.48% 25.48% 24.73% 24.01% 23.81% 23.74% 23.61% 

ต้นทนุคา่ยาและเวชภณัฑ์ 13.31% 13.31% 12.00% 11.50% 11.50% 11.50% 11.50% 

ต้นทนุคา่เคมีภณัฑ์ 2.05% 2.05% 2.05% 2.05% 2.05% 2.05% 2.05% 

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย 8.94% 7.83% 6.61% 5.02% 5.03% 4.36% 4.26% 

ต้นทนุคา่สง่ตรวจและวิเคราะห์ 0.43% 0.43% 0.43% 0.43% 0.43% 0.43% 0.43% 

ต้นทนุคา่ฟอกไต 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 

ต้นทนุอาหารคนไข้2/ 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 
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PNP 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

คา่วสัดสุิน้เปลือง 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 

ต้นทนุอ่ืน 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 

รวมต้นทนุจากกิจการโรงพยาบาล 76.16% 75.07% 71.79% 68.98% 68.78% 68.05% 67.82% 

หมายเหต:ุ 1/ งบการเงินภายในของ PNP 

 2/ อตัราสว่นต้นทนุคา่อาหารคนไข้ตอ่รายได้ผู้ ป่วยใน 

ในช่วงปี 2557 – 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 PNV มีต้นทนุจากกิจการโรงพยาบาลเทา่กบั 263.05 ล้าน

บาท 275.88 ล้านบาท 353.37 ล้านบาท และ 170.02 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 64.30 ร้อยละ 71.52 

ร้อยละ 75.98 และร้อยละ 84.54 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ตามลาํดบั โดยสดัสว่นต้นทนุจากกิจการ

โรงพยาบาลเพ่ิมขึน้เน่ืองจากโรงพยาบาลอยูร่ะหวา่งปรับปรุง และมีการจ้างแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์เพ่ิมขึน้ 

รวมถงึมีคา่เสือ่มราคาเพ่ิมขึน้จากทรัพย์สนิท่ีเพ่ิมขึน้ 

สรุปสมมติฐานท่ีสาํคญั ในการประมาณการต้นทนุจากกิจการโรงพยาบาล ได้ดงันี ้

- คา่แพทย์ ในปี 2560 – 2561 เทา่กบัร้อยละ 24.12 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ซึง่เทา่กบัอตัราสว่นคา่แพทย์

ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในคร่ึงแรกของปี 2560 เน่ืองจาก PNP อยูร่ะหวา่งปรับปรุงโรงพยาบาลและจดัหา

แพทย์เฉพาะทางเพ่ิม และในปี 2562 - 2569  กําหนดอตัราคา่แพทย์เทา่กบัร้อยละ 21.60 ของรายได้จากกิจการ

โรงพยาบาล ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราสว่นคา่แพทย์ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในปี 2558 – 2559 และคร่ึงแรก

ของปี 2560  

- คา่บคุลากรทางการแพทย์ในปี 2560 – 2564 เทา่กบัร้อยละ 25.48 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ซึง่เทา่กบั

คา่เฉลีย่อตัราสว่นเงินเดือนและคา่ใช้จ่ายบคุลากรทางการแพทย์ในปี 2559 และคร่ึงแรกของปี 2560 นอกจากนี ้ ใน

ปี 2565 – 2569 กําหนดให้เงินเดอืนและคา่ใช้จา่ยบคุลากรทางการแพทย์เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6 ตอ่ปี ผลจากการประหยดั

จากขนาด (Economy of Scale) เน่ืองจาก PNP มี 2 โรงพยาบาลในบริเวณใกล้เคียง สามารถใช้บคุลากรบางสว่น

ร่วมกนัได้ 

- คา่ยาและเวชภณัฑ์ในปี 2560 - 2564 เทา่กบัร้อยละ 13.31 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่

อตัราสว่นคา่ยาและเวชภณัฑ์ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในช่วงปี 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 และในปี 

2565 – 2569 เทา่กบัร้อยละ 11.50 – 12.00 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ลดลงเลก็น้อยจากการประหยดัจาก

ขนาด (Economy of Scale) และนโยบายควบคมุต้นทนุของ PNP 

- คา่เคมีภณัฑ์ เทา่กบัร้อยละ 2.05 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราสว่นคา่เคมีภณัฑ์ตอ่

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในช่วงปี 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 

- ต้นทนุคา่สง่ตรวจและวิเคราะห์ เทา่กบัร้อยละ 0.43 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราสว่น

ต้นทนุคา่สง่ตรวจและวิเคราะห์ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในช่วงปี 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 

- คา่วสัดสุิน้เปลอืง เทา่กบัร้อยละ 1.70 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราสว่นต้นทนุคา่วสัดุ

สิน้เปลอืงตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในชว่งปี 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 

- ต้นทนุคา่อาหารคนไข้ เทา่กบัร้อยละ 1.59 ของรายได้จากผู้ป่วยใน (IPD) ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราสว่นต้นทนุ

คา่อาหารคนไข้ ตอ่รายได้จากผู้ ป่วยใน (IPD) ในช่วงปี 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 
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- ต้นทนุคา่ฟอกไต เทา่กบัร้อยละ 0.62 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ซึง่เทา่กบัอตัราสว่นต้นทนุคา่ฟอกไตตอ่

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 ซึง่นา่จะสะท้อนโครงสร้างต้นทนุคา่ฟอกไตในปัจจบุนั 

เน่ืองจาก PNP ได้รับโอนรายได้และคา่ใช้จา่ยในสว่นฟอกไตมาในช่วงปี 2559 

- ต้นทนุอ่ืนๆ กําหนดให้เทา่กบัร้อยละ 1.00 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราสว่นต้นทนุอ่ืนๆ

ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในปี 2559 และคร่ึงแรกของปี 2560 

 

 รายได้อื่น 

รายได้อ่ืน ได้แก่ รายได้ดอกเบีย้รับ รายได้คา่เชา่พืน้ท่ี รายได้จากบริการอ่ืนๆ รายได้จากการขายทรัพย์สนิ และ

รายได้อ่ืน 

ในช่วงปี 2557 – 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 รายได้อ่ืนเทา่กบั 1.72 ล้านบาท 2.53 ล้านบาท 2.14 ล้าน

บาท และ 4.15 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 0.42 ร้อยละ 0.66 ร้อยละ 0.46 และร้อยละ 2.06 ของรายได้จาก

กิจการโรงพยาบาล ตามลาํดบั  

สรุปสมมติฐานท่ีสาํคญั ในการประมาณรายได้อ่ืน ได้ดงันี ้

- รายได้คา่เชา่พืน้ท่ี ในปี 2560 เทา่กบั 0.81 ล้านบาท ซึง่เทา่กบัรายได้คา่เชา่ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 และคิดเป็น

รายปี (Annualized) และในปี 2561 – 2569 กําหนดให้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3 ตอ่ปี ตามอตัราการเติบโตของคา่เชา่

โดยทัว่ไป  

- รายได้ดอกเบีย้รับ ในปี 2560 เทา่กบัร้อยละ 0.14 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราสว่น

รายได้ดอกเบีย้รับตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล ในปี 2558 - 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 และรายได้

ดอกเบีย้รับ ในปี 2561 – 2569 ในอตัราร้อยละ 0.75 ของเงินสดและเงินฝากธนาคารของ PNP เน่ืองจากประมาณ

การทางการเงินของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ PNP จะมีหนีส้นิเงินกู้ยืมเพ่ิมขึน้เพ่ือใช้ในการลงทนุและเป็นเงินทนุ

หมนุเวยีน ทําให้รายได้ดอกเบีย้รับลดลง   

- รายได้อ่ืนๆ เทา่กบัร้อยละ 1.03 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราสว่นรายได้อ่ืนๆ ตอ่รายได้

จากกิจการโรงพยาบาล ในปี 2558 - 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560   

(หน่วย: ล้านบาท) 

PNP 2557A 2558A 2559A 1H2560A1/ 2560F 2561F 2562F 

รายได้คา่เชา่ 0.36  0.78  0.71  0.40  0.81  0.83  0.86  

รายได้ดอกเบีย้รับ 0.21  0.56  0.62  0.28  0.61  0.77  0.15  

กําไรจากการขายทรัพย์สนิ 0.17  0.05  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

กําไรจากการขายเงินลงทนุ 0.98  1.14  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

รายได้อ่ืนๆ 1.57  4.55  0.82  3.47  4.48  5.60  6.78  

รวมรายได้อ่ืน 1.72  2.53  2.14  4.15  5.89  7.20  7.78  

% ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล        

รายได้คา่เชา่ 0.09% 0.20% 0.15% 0.20% 0.19% 0.15% 0.13% 

รายได้ดอกเบีย้รับ 0.05% 0.15% 0.13% 0.14% 0.14% 0.14% 0.02% 

กําไรจากการขายทรัพย์สนิ 0.04% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

กําไรจากการขายเงินลงทนุ 0.24% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

รายได้อ่ืนๆ 0.38% 1.18% 0.18% 1.73% 1.03% 1.03% 1.03% 

รวมรายได้อ่ืน 0.42% 0.66% 0.46% 2.06% 1.35% 1.32% 1.18% 
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

 

PNP 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายได้คา่เชา่ 0.88  0.91  0.94  0.97  0.99  1.02  1.06  

รายได้ดอกเบีย้รับ 0.16  0.44  0.13  0.20  0.18  0.16  0.29  

กําไรจากการขายทรัพย์สนิ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

กําไรจากการขายเงินลงทนุ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

รายได้อ่ืนๆ 8.22  9.77  10.67  11.65  12.45  13.24  14.11  

รวมรายได้อ่ืน 9.27  11.12  11.74  12.82  13.62  14.43  15.46  

% ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล        

รายได้คา่เชา่ 0.11% 0.10% 0.09% 0.09% 0.08% 0.08% 0.08% 

รายได้ดอกเบีย้รับ 0.02% 0.05% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 

กําไรจากการขายทรัพย์สนิ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

กําไรจากการขายเงินลงทนุ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

รายได้อ่ืนๆ 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 

รวมรายได้อ่ืน 1.16% 1.17% 1.13% 1.13% 1.12% 1.12% 1.13% 

หมายเหต:ุ 1/ งบการเงินภายในของ PNP 

 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร ประกอบด้วย คา่ใช้จ่ายพนกังาน คา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษา คา่ธรรมเนียมและ

คา่ท่ีปรึกษา คา่สาธารณปูโภค คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย คา่วสัดสุิน้เปลอืงสาํนกังาน คา่เสือ่มราคาและตดั

จําหนา่ย คา่ทําความสะอาด คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนียมธนาคาร หนีส้งสยัจะสญู และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ เป็นต้น 

(หน่วย: ล้านบาท) 

PNP 2557A 2558A 2559A 1H2560A1/ 2560F 2561F 2562F 

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากร และ

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

n.a. 39.46  44.05  22.46  46.68  48.76  51.69  

คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย n.a. 5.12  2.97  2.66  8.72  10.91  6.60  

คา่สาธารณปูโภค n.a. 12.25  17.96  8.62  17.70  22.14  26.79  

คา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษา n.a. 10.05  9.65  6.32  10.90  13.63  16.49  

คา่รักษาความปลอดภยัและทําความ

สะอาด 

n.a. 3.03  4.08  10.22  19.82  22.80  23.37  

คา่ธรรมเนียมบริหาร n.a. 3.22  0.11  0.00  0.00  0.00  0.00  

คา่ที่ปรึกษา n.a. 2.05  4.73  1.90  3.79  3.89  3.99  

คา่ธรรมเนียมธนาคาร n.a. 0.72  1.01  0.36  0.71  0.73  0.75  

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย n.a. 9.19  13.92  7.56  15.11  22.21  22.95  

หนีส้งสยัจะสญู n.a. 0.00  3.44  0.08  1.13  1.41  1.71  

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ n.a. 4.94  8.09  7.29  7.18  8.45  9.77  

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 80.28 90.03  110.01  67.46  131.74  154.92  164.09  

% ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล        

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากร และ

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

n.a. 10.23% 9.47% 11.17% 10.71% 8.94% 7.83% 

คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย n.a. 1.33% 0.64% 1.32% 2.00% 2.00% 1.00% 
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

PNP 2557A 2558A 2559A 1H2560A1/ 2560F 2561F 2562F 

คา่สาธารณปูโภค n.a. 3.17% 3.86% 4.29% 4.06% 4.06% 4.06% 

คา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษา n.a. 2.61% 2.07% 3.14% 2.50% 2.50% 2.50% 

คา่รักษาความปลอดภยัและทําความ

สะอาด 

n.a. 0.78% 0.88% 5.08% 4.55% 4.18% 3.54% 

คา่ธรรมเนียมบริหาร n.a. 0.84% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

คา่ที่ปรึกษา n.a. 0.53% 1.02% 0.94% 0.87% 0.71% 0.60% 

คา่ธรรมเนียมธนาคาร n.a. 0.19% 0.22% 0.18% 0.16% 0.13% 0.11% 

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย n.a. 2.38% 2.99% 3.76% 3.47% 4.07% 3.48% 

หนีส้งสยัจะสญู n.a. 0.00% 0.74% 0.04% 0.26% 0.26% 0.26% 

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ n.a. 1.28% 1.74% 3.62% 1.65% 1.55% 1.48% 

รวมคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 19.62% 23.34% 23.66% 33.54% 30.22% 28.41% 24.87% 

อตัราการเพ่ิมขึน้ของ SG&A n.a. 12.15% 22.19% n.a. 19.75% 17.59% 5.92% 

 

PNP 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากร และ

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

54.79  58.08  61.56  65.25  69.17  73.32  77.72  

คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย 8.01  9.51  10.38  11.34  12.12  12.88  13.73  

คา่สาธารณปูโภค 32.50  38.60  39.57  40.56  41.57  42.61  43.68  

คา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษา 20.01  23.77  25.96  28.35  30.30  32.21  34.34  

คา่รักษาความปลอดภยัและทําความ

สะอาด 

23.95  24.55  25.16  25.79  26.44  27.10  27.77  

คา่ธรรมเนียมบริหาร 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

คา่ที่ปรึกษา 4.09  4.19  4.29  4.40  4.51  4.62  4.74  

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 0.77  0.79  0.81  0.83  0.85  0.87  0.89  

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย 21.25  22.12  20.38  16.91  18.10  16.68  17.38  

หนีส้งสยัจะสญู 2.07  2.46  2.69  2.94  3.14  3.34  3.56  

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 11.38  13.10  14.12  15.24  16.17  17.08  18.09  

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 178.82  197.16  204.93  211.61  222.37  230.72  241.91  

% ตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล        

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากร และ

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 6.84% 6.11% 5.93% 5.76% 5.71% 5.69% 5.66% 

คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 

คา่สาธารณปูโภค 4.06% 4.06% 3.81% 3.58% 3.43% 3.31% 3.18% 

คา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษา 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 

คา่รักษาความปลอดภยัและทําความ

สะอาด 2.99% 2.58% 2.42% 2.27% 2.18% 2.10% 2.02% 

คา่ธรรมเนียมบริหาร 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

คา่ที่ปรึกษา 0.51% 0.44% 0.41% 0.39% 0.37% 0.36% 0.34% 

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 0.10% 0.08% 0.08% 0.07% 0.07% 0.07% 0.06% 

คา่เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย 2.66% 2.33% 1.96% 1.49% 1.49% 1.29% 1.27% 
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ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

PNP 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

หนีส้งสยัจะสญู 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 1.42% 1.38% 1.36% 1.34% 1.33% 1.33% 1.32% 

รวมคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 22.34% 20.74% 19.74% 18.66% 18.35% 17.91% 17.61% 

อตัราการเพ่ิมขึน้ของ SG&A 8.97% 10.26% 3.94% 3.26% 5.09% 3.76% 4.85% 

หมายเหต:ุ 1/ งบการเงินภายในของ PNP 
 

ในช่วงปี 2557 – 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเทา่กบั 80.28 ล้านบาท 

90.03 ล้านบาท 110.01 ล้านบาท และ 67.46 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 19.62 ร้อยละ 23.34 ร้อยละ 

23.66 และร้อยละ 33.54 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ตามลาํดบั โดยคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้ร้อย

ละ 12.15 ในปี 2558 และร้อยละ 22.19 ในปี 2559 โดยเพ่ิมขึน้ในปี 2559 สว่นใหญ่มีสาเหตจุากการเพ่ิมขึน้ของ

คา่ใช้จา่ยพนกังาน คา่เสือ่มราคาทรัพย์สนิ และคา่สาธารณปูโภคเพ่ิมขึน้ 

สรุปสมมติฐานท่ีสาํคญั ในการประมาณการคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ได้ดงันี ้

- คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากรและคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2560 เทา่กบัคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากรและ

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในชว่งคร่ึงแรกของปี 2560 และคิดเป็นรายปี (Annualized) และประมาณโบนสั

ประมาณร้อยละ 8 ของเงินเดือนพนกังาน ซึง่เทา่กบัปี 2559 นอกจากนี ้ ในปี 2561 – 2569 กําหนดให้คา่ใช้จ่าย

เก่ียวกบับคุลากรและคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6 ตอ่ปี ตามนโยบายของ PNP 

- คา่โฆษณาและสง่เสริมการขายในปี 2560 – 2561 เทา่กบัร้อยละ 2.00 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล และในปี 

2562 – 2569 เทา่กบัร้อยละ 1.00 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราสว่นคา่โฆษณาและ

สง่เสริมการขายตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในช่วงปี 2558 - 2559 

- คา่สาธารณปูโภคในปี 2560 เทา่กบั 17.70 ล้านบาท เทา่กบัคา่สาธารณปูโภคในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 และคิดเป็น

รายปี (Annualized) และในปี 2561 – 2564 คา่สาธารณปูโภคเทา่กบัร้อยละ 4.06 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 

ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่ในปี  2559 และคร่ึงแรกของปี 2560 หลงัจากนัน้ในปี 2565 – 2569 กําหนดให้คา่สาธารณปูโภค

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.50 ตามประมาณการภาวะเงินเฟอ้ 

- คา่ใช้ซอ่มแซมและบํารุงรักษา เทา่กบัร้อยละ 2.50 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่อตัราสว่นคา่

ใช้ซอ่มแซมและบํารุงรักษาตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในปี 2557 – 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 

- คา่รักษาความปลอดภยัและทําความสะอาด ในปี 2560 เทา่กบั 19.82 ล้านบาท หรือประมาณ 1.6 ล้านบาทตอ่เดือน 

ตามข้อมลูท่ีได้รับจาก PNP และในปี 2561 คา่รักษาความปลอดภยัและทําความสะอาด เพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 15 

ภายหลงัจากอาคารใหมข่อง PNP1 สร้างเสร็จ หลงัจากนัน้ในปี 2562 – 2569 คา่รักษาความปลอดภยัและทําความ

สะอาด เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.50 ตามประมาณการภาวะเงินเฟอ้ 

- คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ กําหนดให้เทา่กบัคา่เฉลีย่ของอตัราสว่นคา่ใช้จา่ยดงักลา่วตอ่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล ในปี 2558 

- 2559 และคร่ึงแรกของปี 2560 
 

 ต้นทนุทางการเงิน 

ต้นทนุทางการเงินประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เงินกู้ยืมจาก

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั และหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน โดยอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยมือ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ MLR 

และปรับปรุงด้วยอตัราสว่นลดตามท่ีตกลงในสญัญาเงินกู้ยมืกบัสถาบนัการเงิน  
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นอกจากนี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระให้สมมติฐานวา่ ในปี 2562 - 2563 PNP จะต้องจดัหาแหลง่เงินทนุระยะ

สัน้เพ่ิมเตมิเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระคืน 
 

 ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลเทา่กบัร้อยละ 20 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
 

 คา่ใช้จา่ยลงทนุ (Capital Expenditure) 

คา่ใช้จา่ยลงทนุในปี 2560 ประมาณ 284 ล้านบาท ตามประมาณการของ PNP โดยประกอบด้วย คา่ซือ้ท่ีดินติด

กบั PNP1 จํานวน 72 ล้านบาท คา่ก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร PNP1 สว่นท่ีเหลอืประมาณ 182 ล้านบาท และสว่นท่ี

เหลอืประมาณ 30 ล้านบาท เป็นคา่ใช้จา่ยซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์และสนิทรัพย์อ่ืนๆ 

คา่ใช้จา่ยลงทนุในปี 2561 ประมาณ 84 ล้านบาท ตามประมาณการของ PNP นอกจากนี ้ ในปี 2562 – 2566 

กําหนดให้คา่ใช้จ่ายลงทนุอปุกรณ์ทางการแพทย์และอ่ืนๆ ประมาณร้อยละ 3 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ตาม

ประมาณการของ PNP จากประสบการณ์บริหารโรงพยาบาลเอกชนของฝ่ายบริหาร  และเทา่กบัคา่เฉลีย่คา่ใช้จา่ยลงทนุ

ของโรงพยาบาลโดยทัว่ไปท่ีมีการดแูลรักษาทรัพย์สนิอยา่งดี ซึง่อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 3 – 4 ของรายได้จากกิจการ

โรงพยาบาล 
 

 อตัราการหมนุเวียนสนิทรัพย์หมนุเวียนและหนีส้นิหมนุเวียน 

 กําหนดโดยใช้คา่เฉลีย่ของข้อมลูในอดตีปี 2558 - 2559 และคร่ึงแรกของปี 2560 ดงันี ้

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น เฉลีย่ประมาณ 39 วนั 

สนิค้าคงเหลอื เฉลีย่ประมาณ 9 วนั 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เฉลีย่ประมาณ 52 วนั 
 

สรุปประมาณการทางการเงิน ปี 2560 - 2569 เป็นดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

PNP 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 435.87  545.27  659.77  800.51  950.84  1,038.32  1,133.85  1,211.99  1,288.45  1,373.49  

ต้นทนุจากกิจการโรงพยาบาล (361.90) (455.04) (520.77) (609.68) (713.80) (745.40) (782.11) (833.67) (876.75) (931.43) 

กําไรขัน้ต้น 73.98  90.23  139.01  190.84  237.04  292.92  351.74  378.33  411.70  442.06  

รายได้รวม 441.77  552.47  667.56  809.78  961.96  1,050.06  1,146.66  1,225.61  1,302.88  1,388.95  

กําไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี และ 

คา่เสื่อมราคา (EBITDA) 

21.24  39.48  82.89  114.08  147.57  188.70  226.78  248.61  268.24  291.50  

กําไรก่อนดอกเบีย้และภาษี 

(EBIT) 

(51.87) (57.49) (17.31) 21.28  51.00  99.73  152.95  169.58  195.41  215.61  

กําไรสทุธิ (89.14) (92.41) (51.26) (11.61) 21.34  74.65  134.55  131.95  153.91  172.07  

PNP 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

งบแสดงฐานะการเงิน           

สินทรัพย์รวม 1,966.59  1,796.82  1,737.36  1,684.33  1,630.82  1,604.88  1,577.73  1,543.99  1,515.97  1,544.33  

หนีส้ินรวม 929.20  851.85  843.64  802.23  727.37  626.78  465.08  299.39  217.50  228.66  

สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,037.39  944.97  893.72  882.11  903.45  978.10  1,112.65  1,244.59  1,298.46  1,315.67  
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 อตัราการขยายตวัของกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้มีอตัราการขยายตวัหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการท่ีร้อยละ 2 ตอ่ปี 

 

 อตัราสว่นลด (Discount Rate) 

โปรดดรูายละเอียดสมมติฐานในสว่นท่ี 3 ข้อ 5.1 ของรายงานฉบบันี ้

ดงันัน้ อัตราส่วนลดหรือ WACC ที่คาํนวณได้เท่ากบัร้อยละ 9.50 – 9.68 ต่อปี 

โดยอาศยัข้อมลูและสมมติฐานท่ีกําหนดข้างต้น จะสามารถคํานวณกระแสเงินสดของ PNP ได้ดงันี ้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

PNP 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

กระแสเงินสดของกิจการ  

(FCFF) 

(267.50) (80.13) 60.09  87.91  118.17  151.22  186.26  182.51  188.37  205.26  

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแส

เงินสดของกิจการ 

(PV of FCFF) 

(263.48) (72.08) 49.36  65.93  80.90  94.48  106.16  94.87  89.29  88.70  

 

PNP (ล้านบาท) 

รวมมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดของกิจการ  334.14 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) 1,178.09 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดรวม 1,512.22 

บวก: เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 89.661/ 

บวก: เงินลงทนุชัว่คราว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 3.091/ 

หกั: ภาระหนีส้ินที่มีดอกเบีย้งวดลา่สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 (851.21)2/ 

บวก: การเพ่ิมทนุ 442.713/ 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสด – สุทธิ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 1,196.47 

หมายเหต:ุ 

1/ รายการเงินสดและเทียบเทา่เงินสดจํานวน 89.66 ล้านบาท และเงินลงทนุชัว่คราวจํานวน 3.09 ล้านบาท จากงบการเงินของ PNP สําหรับ

ปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

2/ ภาระหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จํานวน 805.28 ล้านบาท หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน

จํานวน 10.94 ล้านบาท และเงินกู้ยมืจากกิจการที่เก่ียวโยงกนัจํานวน 35 ล้านบาท จากงบการเงินของ PNP สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 

ธันวาคม 2559 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

3/ ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 มีมติเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากจํานวน 1,770,830 หุ้น เป็นจํานวน 

3,541,660 หุ้น  โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 1,770,830 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตาม

สดัสว่นการถือหุ้นในอตัรา 1 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นใหม ่ในราคาเสนอขายหุ้นละ 250.00 บาท 

โดยเม่ือเดือนมิถนุายน 2560  PNP ได้รับชําระเงินเพ่ิมทนุจากผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวน 442.71 ล้านบาท และได้จดทะเบยีนเพ่ิมทนุกบั

กระทรวงพาณิชย์เม่ือเดือนสิงหาคม 2560 

 

จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวธีินี ้จะได้มลูคา่กิจการ PNP เทา่กบั 1,196.47 ล้านบาท 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ 122/133 

 



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

 นอกจากนี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมลูคา่หุ้น โดยปรับ

คา่ของอตัราสว่นลด (Discount Rate) หรือ WACC24 จากเดิมเพ่ิมขึน้และลดลงร้อยละ 2.50 จากอตัราสว่นลดข้างต้น 

PNP หน่วย Discount Rate (ร้อยละต่อปี) 

  9.74% - 9.92% 9.50% - 9.68% 9.26% - 9.44% 

มลูคา่กระแสเงินสด PNP ล้านบาท 1,129.43  1,196.47  1,268.01  

 

 ผลจากการวิเคราะห์ความไว โดยการเปลีย่นแปลงอตัราสว่นลดจะได้มูลค่ากิจการ PNP เท่ากบั 1,129.43 – 

1,268.01 ล้านบาท 

  

24 โปรดดเูชิงอรรถ 22 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั หนา้ 123/133 

 

                                                           



ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

5.4 บริษัท อลอิันซ์ เมดิคอล เอเชยี จาํกัด (“AMA”) 

ธุรกิจหลกัของ AMA ได้แก่ การลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยปัจจบุนั AMA ถือหุ้น

ทางตรงใน PSV และ PNP และถือหุ้นทางอ้อมใน SHV, PNPH และ PUH ทัง้นี ้รายได้สว่นใหญ่ของ AMA จะมาจากเงิน

ปันผล แต ่ AMA จะมีคา่ใช้จา่ยในการบริหาร อยา่งไรก็ตาม ในการจดัทําประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระได้จดัทําประมาณการทางการเงินของกิจการท่ี AMA ไปลงทนุแล้วในสว่นท่ี 3 ข้อ 5.1 – 5.3 ของรายงาน

ฉบบันี ้ดงันัน้ ประมาณการกระแสเงินสดของ AMA (เฉพาะจาก AMA) สว่นใหญ่จะเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

ในการจดัทําประมาณการทางการเงินของ AMA ในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณาข้อมลูทาง

การเงินของปี 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 เป็นสาํคญั ซึง่เป็นระยะเวลาภายหลงัท่ี AMA เพ่ิมทนุจดทะเบียนและ

ชําระแล้วจาก 28 ล้านบาทเป็น 2,683.75 ล้านบาท และลงทนุใน PSV และ PNP ซึง่เป็นชว่งเวลาท่ีสะท้อนถึงโครงสร้าง

การถือหุ้นและการดาํเนินงานในปัจจบุนัของ AMA มากกวา่ปี 2557 – 2558 

โดยสมมตฐิานท่ีสาํคญัของประมาณการทางการเงินของ AMA สรุปได้ดงันี ้

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2557 – 2559 และคร่ึงแรกของปี 2560 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร เทา่กบั 15.22 ล้านบาท 10.28 ล้านบาท 

13.17 ล้านบาท และ 18.92 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้ (หน่วย: ล้านบาท) 

AMA 2557A 2558A 2559A 1H2560A1/ 2560F 2561F 2562F 

คา่ใช้จา่ยพนกังาน 14.42  4.83  0.30  0.50  2.06  2.18  2.30  

คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษา 0.13  4.54  9.71  18.28  28.98  1.13  1.15  

คา่ใช้จา่ยเดินทาง 0.11  0.44  0.06  0.04  0.43  0.44  0.45  

คา่ใช้จา่ยอ่ืน 0.56  0.47  3.10  0.10  0.12  0.13  0.13  

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 15.22  10.28  13.17  18.92  31.59  3.87  4.04  

% การเติบโตของคา่ใช้จา่ย        

คา่ใช้จา่ยพนกังาน n.a. -66.50% -93.88% n.a. 596.60% 5.75% 5.76% 

คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษา n.a. 3281.19% 113.74% n.a. 198.36% -96.11% 2.50% 

คา่ใช้จา่ยเดินทาง n.a. 302.86% -85.81% n.a. 590.64% 2.50% 2.50% 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน n.a. -15.61% 556.99% n.a. -96.07% 2.50% 2.50% 

รวมคา่ใช้จา่ยในการบริหาร n.a. -32.43% 28.11% n.a. 139.78% -87.75% 4.33% 
 

AMA 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

คา่ใช้จา่ยพนกังาน 2.44  2.58  2.73  2.88  3.05  3.23  3.41  

คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษา 1.18  1.21  1.24  1.27  1.31  1.34  1.37  

คา่ใช้จา่ยเดินทาง 0.46  0.47  0.49  0.50  0.51  0.52  0.54  

คา่ใช้จา่ยอ่ืน 0.13  0.13  0.14  0.14  0.15  0.15  0.15  

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4.21  4.40  4.59  4.80  5.01  5.24  5.47  

% การเติบโตของคา่ใช้จา่ย        

คา่ใช้จา่ยพนกังาน 5.76% 5.77% 5.78% 5.79% 5.79% 5.80% 5.80% 

คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษา 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 

คา่ใช้จา่ยเดินทาง 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 

รวมคา่ใช้จา่ยในการบริหาร 4.36% 4.39% 4.42% 4.45% 4.48% 4.51% 4.54% 
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หมายเหต:ุ 1/ งบการเงินภายในของ AMA 

 

ในการจดัทําประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้คา่ใช้จา่ยในปี 2560 อ้างอิง

จากคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงในชว่งมกราคม – กรกฎาคม 2560 ตามข้อมลูภายในของ AMA และพิจารณาคา่ใช้จ่ายเป็นราย

ปี สาํหรับคา่ใช้จา่ยพนกังาน นอกจากนี ้ ในปี 2561 – 2569 กําหนดให้เงินเดือนเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6 ตอ่ปี และคา่ใช้จ่ายใน

การบริหารอ่ืนๆ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.50 ตอ่ปี ตามประมาณการภาวะเงินเฟอ้ 

สาํหรับ คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาในปี 2560 ประมาณ 28.86 ล้านบาท จากคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงในช่วงมกราคม 

– กรกฎาคม 2560 และประมาณการสว่นท่ีต้องจา่ยเพ่ิมในช่วงสงิหาคม - ธนัวาคม 2560  ทัง้นี ้ คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษา 

ท่ีเพ่ิมขึน้ในช่วง 2558 – 2559 และช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 เน่ืองจากการเข้าลงทนุในบริษัทยอ่ย และการทํารายการใน

ครัง้นี ้  อยา่งไรก็ตาม ในปี 2561 – 2569 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระให้สมมติฐานวา่ AMA จะไมม่ีการทํารายการซือ้/ขาย

ธุรกิจ หรือการลงทนุเพ่ิมเตมิใดเป็นสาํคญั ดงันัน้ คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาจะมเีพียงคา่ธรรมเนียมในการดําเนินธุรกิจปกต ิ

เช่น คา่ตรวจสอบบญัชี และคา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นต้น รวมประมาณ 1.13 ล้านบาท และเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

2.50 ตอ่ปี ตามประมาณการภาวะเงินเฟอ้ 
 

 อตัราการขยายตวัของกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้มีอตัราการขยายตวัหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการท่ีร้อยละ 2 ตอ่ปี 

ตํ่ากวา่ประมาณการอตัราเงินเฟอ้เลก็น้อย 
 

 อตัราสว่นลด (Discount Rate) 

โปรดดรูายละเอียดสมมติฐานในสว่นท่ี 3 ข้อ 5.1 ของรายงานฉบบันี ้

ดงันัน้ อัตราส่วนลดหรือ WACC ที่คาํนวณได้เท่ากบัร้อยละ 9.50 – 9.68 ต่อปี  
 

โดยอาศยัข้อมลูและสมมติฐานท่ีกําหนดข้างต้น จะสามารถคํานวณกระแสเงินสดของ AMA ได้ดงันี ้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

AMA 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

กระแสเงินสดของกิจการ  

(FCFF) 

7.241/ (3.87) (4.04) (4.21) (4.40) (4.59) (4.80) (5.01) (5.24) (5.47) 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงิน

สดของกิจการ(PV of FCFF) 

7.08 (3.45) (3.29) (3.14) (2.99) (2.85) (2.71) (2.59) (2.46) (2.35) 

หมายเหต:ุ 1/ ประกอบด้วย รายได้เงินปันผลจาก PSV จํานวน 36 ล้านบาท รายได้อ่ืนๆ 2.84 ล้านบาท และคา่ใช้จา่ยในการบริหาร 31.59 ล้านบาท 

AMA (ล้านบาท) 

รวมมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดของกิจการ  (18.74) 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) (31.18) 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดรวม (49.93) 

บวก: เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2.341/ 

หกั: ภาระหนีส้ินที่มีดอกเบีย้งวดลา่สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 (34.06)2/ 

หกั: การเพ่ิมทนุใน PNP (407.90)3/ 

หกั: การซือ้หุ้นใน PNP จากคณุสาธิตา  (16.55)4/ 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสด – สุทธิ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (506.10) 
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หมายเหต:ุ 

1/ รายการเงินสดและเทียบเทา่เงินสดจํานวน 2.34 ล้านบาท จากงบการเงินของ AMA สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ตรวจสอบ

โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

2/ ภาระหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัจํานวน 34.06 ล้านบาท  จากงบการเงินของ AMA สาํหรับ

ปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

3/ AMA ในฐานะผู้ ถือหุ้นใน PNP ได้ซือ้หุ้นเพ่ิมทนุใน PNP จํานวน 1,631,583 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ที่ราคาหุ้นละ 250 บาท 

คิดเป็นจํานวนเงิน 407.90 ล้านบาท เม่ือเดือนมิถนุายน 2560 ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของ AMA ใน PNP ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 คิด

เป็นร้อยละ 89.05 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ PNP 

4/ เม่ือวนัที่ 28 สิงหาคม 2560 AMA ได้ซือ้หุ้น PNP จากคณุสาธิตาจํานวน 66,218 หุ้น ในราคาหุ้นละ 250.00 บาท คดิเป็นจํานวนเงิน 

16.55 ล้านบาท ทาํให้สดัสว่นการถือหุ้นของ AMA ใน PNP เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 90.92 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ PNP 

 

จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวธีินี ้จะได้มลูคา่กิจการ AMA เทา่กบั (506.10) ล้านบาท 

 นอกจากนี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมลูคา่หุ้น โดยปรับ

คา่ของอตัราสว่นลด (Discount Rate) หรือ WACC25 จากเดิมเพ่ิมขึน้และลดลงร้อยละ 2.50 จากอตัราสว่นลดข้างต้น 

AMA หน่วย Discount Rate (ร้อยละต่อปี) 

  9.74% - 9.92% 9.50% - 9.68% 9.26% - 9.44% 

มลูคา่กระแสเงินสด AMA ล้านบาท (504.27) (506.10) (508.05) 

 

 ผลจากการวิเคราะห์ความไว โดยการเปลีย่นแปลงอตัราสว่นลดจะได้มูลค่ากิจการ AMA เท่ากบั (504.27) – 

(508.05) ล้านบาท 

  

25 โปรดดเูชิงอรรถ 22 
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5.5 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงพยาบาลพษิณุเวชอุตรดิตถ์ 

PSV มีแผนท่ีจะลงทนุก่อสร้างโรงพยาบาลแหง่ใหม ่ท่ีจงัหวดัอตุรดิตถ์ ผา่นบริษัท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ 

จํากดั (PUH) โดยปัจจบุนั PSV ได้ซือ้ท่ีดินพืน้ท่ีรวม 28-1-78.1 ไร่ อําเภอเมืองอตุรดิตถ์ จงัหวดัอตุรดิตถ์ เน่ืองจาก PSV 

เห็นโอกาสในการขยายธุรกิจโรงพยาบาลของกลุม่ จากการท่ีจงัหวดัอตุรดิตถ์ยงัไมม่ีโรงพยาบาลเอกชน อยา่งไรก็ตาม 

PSV อยูร่ะหวา่งศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ (“โครงการ PUH”) ดงันัน้ ระยะเวลา

ก่อสร้างโครงการ งบประมาณโครงการ และรูปแบบโครงการ PUH ท่ีจะเกิดขึน้จริงในอนาคต อาจแตกตา่งจากประมาณ

การทางการเงินของโครงการ PUH ท่ีทําการประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในครัง้นีไ้ด้ 

ทัง้นี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ อ้างอิงถงึประมาณการทางการเงินของโครงการโรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์  

ท่ีจดัทําโดย AMA และทําการปรับปรุงสมมติฐานบางรายการ ดงันัน้ หากรูปแบบโครงการ รายละเอียดโครงการ และ

งบประมาณท่ีจะเกิดขึน้จริงในอนาคต แตกตา่งจากประมาณการทางการเงินท่ีจดัเตรียมให้กบัท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ในครัง้นี ้ มลูคา่โครงการ PUH และผลตอบแทนจากการลงทนุ PUH อาจแตกตา่งจากความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระในครัง้นี ้  อยา่งไรก็ตาม การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ในครัง้นี ้ เป็นเพียง

ข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบเทา่นัน้ 

สมมติฐานท่ีสาํคญัโครงการโรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ สรุปได้ดงันี ้

 PUH จาํนวน 

1 ลกัษณะสถานพยาบาล โรงพยาบาลทัว่ไป 

2 จํานวนเตียง 56 เตียง 

3 ความสามารถรับผู้ ป่วยนอกสงูสดุตอ่วนั 350 ครัง้ 

4 ระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี 

5 ระยะเวลาเปิดดําเนินการ 2562 

6 แหลง่เงินทนุโครงการ 50 : 50 (เงินกู้ยืม : ทนุ) 

7 ต้นทนุโครงการ  422.50 ล้านบาท ประกอบด้วย 

- ที่ดิน 44 ล้านบาท 

- อาคารและสิ่งปลกูสร้าง 300 ล้านบาท 

- เคร่ืองมือแพทย์และอปุกรณ์ 60 ล้านบาท 

- ระบบ IT 10 ล้านบาท 

- ดอกเบีย้เงินกู้ยืมคิดเป็นต้นทนุโครงการ 8.54 ล้านบาท 

8 รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ 

- จํานวนผู้ ป่วยนอก (OPD) 

 

จํานวนผู้ ป่วยนอกเฉลี่ยปีที่ 1 เทา่กบั 110 ครัง้ตอ่วนั  

จํานวนผู้ ป่วยนอกปีที่ 2 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 25 ตอ่ปี  

จํานวนผู้ ป่วยนอกปีที่ 3 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 20 ตอ่ปี  

จํานวนผู้ ป่วยนอกปีที่ 4 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 15 ตอ่ปี  

จํานวนผู้ ป่วยนอกปีที่ 5 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 ตอ่ปี  

จํานวนผู้ ป่วยนอกปีที่ 6 – 10 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 ตอ่ปี 

 - คา่รักษาพยาบาลผู้ ป่วยนอกเฉลี่ย คา่รักษาผู้ ป่วยนอกเฉลี่ยปีที่ 1 เทา่กบั 1,750 บาทตอ่ครัง้ 

อตัราคา่รักษาผู้ ป่วยนอกเฉลี่ยปีที่ 2 - 5 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.00 ตอ่ปี 

อตัราคา่รักษาผู้ ป่วยนอกเฉลี่ยปีที่ 6 - 10 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.00 ตอ่ปี 

 - จํานวนผู้ ป่วยใน (IPD) จํานวนผู้ ป่วยในเฉลี่ยปีที่ 1 เทา่กบั 9.90 คนตอ่วนั  

Conversion Ratio 9% 
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 PUH จาํนวน 

ระยะเวลานอนโรงพยาบาล 2.30 วนั 

 - คา่รักษาพยาบาลผู้ ป่วยในเฉลี่ย คา่รักษาผู้ ป่วยในเฉลี่ยปีที่ 1 เทา่กบั 8,500 บาทตอ่วนั 

อตัราคา่รักษาผู้ ป่วยนอกเฉลี่ยปีที่ 2 - 5 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.00 ตอ่ปี 

อตัราคา่รักษาผู้ ป่วยนอกเฉลี่ยปีที่ 6 - 10 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.00 ตอ่ปี 

9 ต้นทนุการให้บริการทางการแพทย์ ร้อยละ 62.61 – 66.83 ของรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ 

10 คา่ใช้จา่ยในการบริการและบริหาร ร้อยละ 23 - 32 ของรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ 

11 CapEx  ร้อยละ 3 ของรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ 

12 Terminal Growth  ร้อยละ 2 ตอ่ปี 

13 อตัราสว่นลดหรือ WACC ร้อยละ 9.50 – 9.68 ตอ่ปี  

โปรดดรูายละเอียดสมมติฐานในสว่นที ่3 ข้อ 5.1 ของรายงานฉบบันี ้

 

โดยอาศยัข้อมลูและสมมติฐานท่ีกําหนดข้างต้น จะสามารถคํานวณกระแสเงินสดของโครงการโรงพยาบาล

พิษณเุวชอตุรดิตถ์ ได้ดงันี ้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

โครงการ PUH 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 

กระแสเงินสดของกิจการ  

(FCFF) 

(347.83)1/ (17.63) 3.55  18.99  34.57  32.97  55.04  49.32  53.05  57.80  35.05  

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแส

เงินสดของกิจการ 

(PV of FCFF) 

(340.53) (15.86) 2.93  14.41  24.09  21.10  32.34  26.60  26.26  26.08  205.99  

หมายเหต:ุ 1/ ไมร่วมต้นทนุคา่ที่ดิน 11 ไร่ ราคา 44 ล้านบาท ที่จะใช้งาน ซึง่ PSV จา่ยซือ้ไปแล้วในปี 2560 

 

โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จาํนวน  

รวมมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดของกิจการ  (168.13) ล้านบาท 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ  

(PV of Terminal Value) 

191.57 ล้านบาท 

Project NPV 23.44 ล้านบาท 

Project IRR 9.85 ร้อยละต่อปี 

ระยะเวลาคืนทุน 10.72 ปี 

โดยสรุป จากการวเิคราะห์ความเหมาะสมของโครงการโรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดติถ์ ตามแผนงานเบือ้งต้นของ 

AMA ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพบวา่โครงการมคีวามเป็นไปได้ในการลงทนุภายใต้สถานการณ์ปัจจบุนั โดยมีอตัรา

ผลตอบแทนสงูกวา่ต้นทนุเงินทนุเลก็น้อย  อยา่งไรก็ตาม การวเิคราะห์ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระถึงความเหมาะสม

ของโครงการโรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ในครัง้นีเ้ป็นการวเิคราะห์จากข้อมลูเบือ้งต้นท่ีจดัทําโดยบริษัทฯ และ AMA 

เทา่นัน้ ทัง้นี ้ โครงการลงทนุท่ีจะเกิดขึน้จริงในอนาคตจะต้องได้รับการพิจารณาและอนมุตัิโครงการโดยคณะกรรมการของ

บริษัทฯ ตอ่ไป 
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5.6 สรุปมูลค่ากิจการ AMA 

 จากการประเมินมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสดของ AMA, PSV, SHV และ PNP ในข้อ 5.1 – 5.4 ข้างต้น สรุป

มลูคา่กิจการ AMA จากการลงทนุทางตรง 2 บริษัท และถือหุ้นทางอ้อมใน 4 บริษัท ได้ดงันี ้

 บริษัท มูลค่ากิจการ 

 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น 

โดย AMA – สุทธิ 

(ร้อยละ) 

มูลค่ากิจการ  

ในส่วนของ AMA 

(ล้านบาท) 

  (1) (2) (3) = (1) * (2) 

1 บริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากดั (AMA) (504.27) – (508.05) 100.00 (504.27) – (508.05) 

2 บริษัท พิษณเุวช จํากดั (PSV) 2,621.44 – 2,842.72 60.00 1,572.86 – 1,705.63 

3 บริษัท สหแพทย์พิจิตร จํากดั (SHV) 152.11 – 174.72 60.00 91.26 – 104.83 

4 บริษัท โรงพยาบาลปากนํา้โพ จํากดั (PNP) 1,129.43 – 1,268.01 90.92 1,026.91 – 1,152.90 

5 บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล จํากดั (PNPH) n.a.1/ 90.92 n.a. 

6 บริษัท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จํากดั 

(PUH) 

n.a.1/ 60.00 n.a. 

7 บริษัท พิษณเุวชพฒันา จํากดั (PPC) n.a.2/ 60.00 n.a. 

 รวม 3,394.93 – 3,781.18  2,182.99 – 2,459.10 

 จํานวนหุ้นที่ชําระแล้วทัง้หมดของ AMA (ล้านหุ้น) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 268.3753/ 

 มูลค่าปัจจุบันกระแสเงนิสดต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 8.13 – 9.164/ 

หมายเหต: 1/ ไมป่ระเมินมลูคา่โดยวิธีมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสด เน่ืองจากปัจจบุนัไมมี่การดําเนินธุรกิจ และไมมี่สินทรัพย์ที่สําคญั 

2/ ไมป่ระเมินมลูคา่โดยวิธีมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงินสด เน่ืองจากปัจจบุนัไมมี่การดําเนินธุรกิจ และได้คาํนึงถึงที่ดินที ่ PPC ถืออยู่

แล้วในการประเมินของ PSV 

3/ ประกอบด้วย หุ้นบริุมสิทธิ 1,372,000 หุ้น และหุ้นสามญั 267,003,000 หุ้น มลูคา่หุ้นที่ตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 10.00 บาท อ้างอิง

จากงบการเงินเสมือนของ AMA ณ 31 ธันวาคม 2559 

4/ หุ้นบริุมสิทธิของ AMA จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอตัรา 4 เทา่ของเงินปันผลที่ผู้ ถือหุ้นสามญัมีสิทธิได้รับ ในกรณีที่มีการชําระ

บญัชีบริษัท ภายหลงัจากที่ชําระหนีข้องบริษัททัง้หมดแล้ว ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิมีสิทธิจะได้รับคืนเงินทนุเต็มมลูคา่พร้อมสว่นเกิน

มลูคา่หุ้นบริุมสิทธิก่อนผู้ ถือหุ้นสามญั และหลงัจากที่ผู้ ถือหุ้นสามญัได้รับคนืเงินทนุจนเต็มมลูคา่หุ้นแล้ว หากปรากฏวา่บริษัท

ยงัมีเงินทนุเหลืออยู ่ ให้แบง่เงินทนุที่เหลืออยูใ่นอตัราสว่น 4 สว่น 5 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ และที่เหลือหนึ่งสว่นให้แบง่ให้แก ่

ผู้ ถือหุ้นสามญั  

 เน่ืองจากในการทํารายการในครัง้นี ้ บริษัทฯ จะซือ้หุ้นทัง้หมดของ AMA ในสดัสว่นร้อยละ 99.9999 ของทนุจดทะเบียนและ

ชําระแล้ว ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณามลูคา่หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิในเกณฑ์เดียวกนั และไมพิ่จารณาถึง

เง่ือนไขการได้รับเงินปันผลและการชําระบญัชีของหุ้นบริุมสิทธิ 

 

 จากการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวธีินี ้จะได้มลูคา่หุ้น AMA เทา่กบั 8.13 – 9.16 บาทต่อหุ้น25

26 หรือมลูคา่กิจการ 

AMA เทา่กบั 2,182.99 – 2,459.10 ล้านบาท 

 ทัง้นี ้ การประเมินมลูคา่กิจการจดัทําโดยอ้างอิงจากสมมตฐิานท่ีได้รับจากกลุม่บริษัท AMA ภายใต้สภาวะ

เศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจบุนั ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงใดๆ เก่ียวกบัแผนธุรกิจและนโยบายตา่งๆ ของกลุม่บริษัท AMA 

รวมถงึนโยบายของภาครัฐ หรือสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลีย่นแปลงไป หรือเกิดเหตกุารณ์ท่ีไมป่กติ อาจทําให้เกิดความ

26 โปรดดเูชิงอรรถ 8 
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แตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัจากการดําเนินธุรกิจในปัจจบุนัของกลุม่บริษัท AMA หรือเปลีย่นแปลงไปจากประมาณการและ

ตวัแปรท่ีกําหนดไว้ อาจทําให้ประมาณการท่ีกําหนดขึน้ภายใต้สมมติฐานท่ีกลา่วมาข้างต้นเปลีย่นแปลงไปอยา่งมี

นยัสาํคญั และอาจสง่ผลกระทบให้มลูคา่กิจการของกลุม่บริษัท AMA ท่ีประเมินได้เปลีย่นแปลงไปเช่นกนั 
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6. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้หุ้น AMA 

ตารางสรุปเปรียบเทียบมลูคา่หุ้นของ AMA ตามการประเมินมลูคา่ด้วยวิธีตา่งๆ ดงันี ้

AMA มลูคา่กิจการ 

AMA 

(ล้านบาท) 

ราคาซือ้กิจการ 

AMA 

(ล้านบาท) 

สงูกวา่ (ตํ่ากวา่) 

ราคาซือ้หุ้น AMA 

(ล้านบาท) 

สงูกวา่ (ตํ่ากวา่) 

ราคาเสนอซือ้หุ้น 

AMA (ร้อยละ) 

ความเหมาะสม 

ของวิธีการ 

ประเมินมลูคา่ 

 (1) (2) (3) = (1) – (2) (4) = (3)/(2)  

วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชี 2,787.90 2,000.00 787.90 39.40 ไมเ่หมาะสม 

วิธีมลูคา่ตามบญัชีที่ปรับปรุงแล้ว 1,703.76 2,000.00 (296.24) -14.81 ไมเ่หมาะสม 

วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด n.a. 2,000.00 n.a. n.a. ไมส่ามารถประเมินได้ 

วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี 13,313.85 – 

14,457.59 

2,000.00 11,313.85 – 

12,457.59 

565.69 – 

622.88 

ไมเ่หมาะสม 

วิธีอตัราสว่นราคาตอ่กําไรตอ่หุ้น 2,141.85 – 2,370.60 2,000.00 141.85 – 370.60 7.09 – 18.53 ไมเ่หมาะสม 

วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด 2,182.99 – 2,459.10 2,000.00 182.99 – 459.10 9.15 – 22.95 เหมาะสม 

จากตารางสรุปข้างต้น จะเห็นได้วา่มลูคา่กิจการ AMA อยูร่ะหวา่ง 1,703.76 – 14,457.59 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชีเป็นวธีิท่ีสะท้อนถึงผลประกอบการ และฐานะทางการเงินของ AMA ณ เวลาใดเวลา

หนึง่ โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานในอดีต แตว่ิธีนีไ้มไ่ด้คาํนงึถงึมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีแท้จริง และความสามารถในการ

ทํากําไรของ AMA ในอนาคต ตลอดจนแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมโดยรวม  ดงันัน้ การประเมินมลูคา่กิจการ

ด้วยวิธีนีอ้าจไมส่ะท้อนถึงสถานะในปัจจบุนัของ AMA และมลูคา่กิจการท่ีเหมาะสมของ AMA ได้ 

สว่นวิธีมลูคา่ตามบญัชีท่ีปรับปรุงแล้ว เป็นวิธีท่ีมีการปรับปรุงรายการตา่งๆ ให้สะท้อนถงึมลูคา่ตลาดของ

สนิทรัพย์ของ AMA ณ ปัจจบุนั มากกวา่วธีิมลูคา่หุ้นตามบญัชี ซึง่วิธีมลูคา่ตามบญัชีท่ีปรับปรุงแล้วสามารถสะท้อนถงึ

ราคาตลาดของทรัพย์สนิของ AMA รายการขาดทนุท่ีสามารถนํามาลดภาษีได้ในอนาคต (Tax Saving from Losses 

Carried Forward)  เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินซึง่ได้แก ่การจ่ายเงินปันผลของ PSV และ SHV และการเพ่ิมทนุ

ของ PNP อยา่งไรก็ตาม การประเมินมลูคา่ด้วยวธีินี ้ ยงัคงไมส่ะท้อนความสามารถในการทํากําไรของ AMA ในอนาคต 

ตลอดจนแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมโดยรวม ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่การประเมินมลูคา่

กิจการด้วยวิธีนีอ้าจไมส่ะท้อนถงึมลูคา่ท่ีแท้จริงของ AMA และมลูคา่กิจการท่ีเหมาะสมของ AMA ได้ 

วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาดไมส่ามารถประเมินได้ เน่ืองจาก AMA ไมไ่ด้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และไมม่ีราคาตลาดอ้างอิง 

วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี และวิธีอตัราสว่นราคาตอ่กําไรตอ่หุ้น ใช้มลูคา่ตามบญัชีซึง่เป็นข้อมลูใน

อดีตของ AMA ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มาเปรียบเทียบกบัอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชีของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และใช้กําไรตอ่หุ้น 12 เดือนย้อนหลงัตามท่ีปรากฏในงบการเงินของ AMA สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2559 ซึง่เป็นข้อมลูในอดตีของ AMA มาเปรียบเทียบกบัอตัราสว่นราคาตอ่กําไรตอ่หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หมวดการแพทย์ กลุม่อตุสาหกรรมบริการ จํานวน 20 บริษัท 

ท่ีดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยเป็นข้อมลูถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2560  อยา่งไรก็ตาม ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็น

วา่บริษัทปัจจบุนักลุม่บริษัท AMA อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงโรงพยาบาลในกลุม่ทําให้ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน

ของกลุม่บริษัท AMA ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินอาจไมส่ะท้อนฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุม่บริษัท AMA ตาม

ศกัยภาพของกลุม่บริษัท AMA ได้อยา่งเหมาะสม ดงันัน้ มลูคา่กิจการด้วยวิธีนีอ้าจไมส่ะท้อนถงึมลูคา่ท่ีแท้จริงของ AMA 
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วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดจะวิเคราะห์ผลของการดาํเนินการในอดีต ตลอดจนสะท้อนถึงความ 

สามารถในการสร้างกระแสเงินสด แผนธุรกิจในอนาคต และผลการดําเนินการในอนาคตของ AMA  ทัง้นี ้วิธีมลูคา่ปัจจบุนั

สทุธิของกระแสเงินสดเป็นการคาํนวณกระแสเงินสดในอนาคตจากประมาณการทางการเงิน ซึง่ตัง้อยูบ่นสมมติฐานตา่งๆ 

ท่ีได้รับจาก AMA และกําหนดขึน้มาภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ปัจจบุนั การเปลีย่นแปลงใดๆ ท่ีเกิดขึน้ใน

อนาคต อนัมีผลกระทบตอ่สมมติฐานดงักลา่วข้างต้นอยา่งมีนยัสาํคญั อาจสง่ผลให้ผลประกอบการในอนาคตของ AMA 

ไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดการณ์ หรือทําให้ตวัแปรตา่งๆ ท่ีใช้ในการประเมินมลูคา่เปลีย่นแปลงไป ดงันัน้ มลูคา่หุ้นท่ีประเมินได้

ตามวิธีนีก็้จะเปลีย่นแปลงไปด้วยเช่นกนั 

 CapAd มีความเห็นวา่ วธีิท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการประเมินมลูคา่กิจการของ AMA ณ ปัจจบุนั คือ วิธีมลูคา่

ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด เน่ืองจากสามารถสะท้อนผลการดําเนินการในอนาคตของ AMA โดยสรุป CapAd เห็นวา่

มลูคา่หุ้น AMA เทา่กบั 8.13 – 9.16 บาทต่อหุ้น26

27 หรือมลูคา่กิจการ AMA เทา่กบั 2,182.99 – 2,459.10 ล้านบาท  ซึง่

สงูกวา่ราคาซือ้หุ้นทัง้หมดของ AMA จากผู้ ถือหุ้นเดมิของ AMA เทา่กบั 182.99 – 459.104 ล้านบาท หรือสงูกวา่ร้อยละ 

9.15 – 22.95 ของราคาซือ้ขายหุ้นทัง้หมดของ AMA  โดยสรุป ราคาซือ้หุ้นทัง้หมดของ AMA จากผู้ถอืหุ้นเดิมของ 

AMA ในครัง้นีเ้หมาะสม เน่ืองจากมีราคาซือ้ตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น AMA ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการ

เงนิอสิระ 

 

  

27 โปรดดเูชิงอรรถ 8 
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ส่วนที่ 4: สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ และรายการที่เกี่ยว

โยงกัน 

 

โปรดดสูรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใน “บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)” หน้าท่ี 7 

ของรายงานฉบบันี ้

 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้นควรจะศกึษาข้อมลูในเอกสารตา่งๆ ท่ีแนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ เพ่ือใช้

ประกอบการพิจารณาในการตดัสนิใจสาํหรับการลงมต ิซึง่การพิจารณาอนมุตัิรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียว

โยงกนัดงักลา่ว ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจและการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั 

 

ทัง้นี ้ CapAd ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองวา่ได้พิจารณาให้ความเห็นกรณีข้างต้นด้วยความ

รอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคาํนงึถืงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั 

 

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั 

 

 

 

 (นายพชัร เนตรสวุรรณ) 

 กรรมการผู้จดัการ 

 

 

 

 

 (นายพชัร เนตรสวุรรณ) 

 ผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน 
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เอกสารแนบ 1 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงาน 

บริษัท อลอิันซ์ เมดิคอล เอเชยี จาํกัด และบริษัทย่อย 

 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือบริษัท : บริษัท อลอินัซ์ เมดคิอล เอเชีย จํากดั  

  Alliance Medical Asia Company Limited (“AMA”) 

ธุรกิจหลกั : ลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทอ่ืนๆ (Holding Company) 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชัน้ 23 ซอยสขุมุวทิ 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลอง

ตนัเหนือ เขตวฒันา กทม. 

ทนุจดทะเบียน : 2,683,750,000 บาท แบง่เป็นหุ้นบริุมสทิธิ 1,372,000 หุ้น และหุ้นสามญั 267,003,000 หุ้น  

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ทนุท่ีชําระแล้ว : 2,683,750,000 บาท แบง่เป็นหุ้นบริุมสทิธิ 1,372,000 หุ้น และหุ้นสามญั 267,003,000 หุ้น  

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท อลอินัซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากดั ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2557 เพ่ือประกอบธุรกิจลงทนุใน

หลกัทรัพย์ของบริษัทอ่ืน (Holding company) โดยถือหุ้นในกลุม่บริษัทท่ีประกอบธุรกิจให้บริการด้านสาธารณสขุและ

โรงพยาบาล โดยบริษัทท่ี AMA ลงทนุโดยตรงมี 2 บริษัท และลงทนุโดยอ้อมอีก 4 บริษัท ดงัรายละเอียดตามตาราง

ตอ่ไปนี ้

ช่ือบริษัท ทุนจดทะเบียน (บาท) ทุนชาํระแล้ว (บาท) สัดส่วนการลงทุน 

บริษัท พิษณเุวช จํากดั (PSV) 125,000,000 125,000,000 ร้อยละ 60 

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จํากดั (SHV) 100,000,000 100,000,000 ร้อยละ 99.99 โดยลงทนุผ่าน 

PSV 

บริษัท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จํากดั (PUH) 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 99.99 โดยลงทนุผ่าน 

PSV 

บริษัท พิษณเุวชพฒันา จํากดั (PPC) 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 99.99 โดยลงทนุผ่าน 

PSV 

บริษัท โรงพยาบาลปากนํา้โพ จํากดั (PNP) 354,166,000 354,166,000 ร้อยละ 90.92 

บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล จํากดั (PNPH) 150,000,000 37,500,300 ร้อยละ 99.99 โดยลงทนุผ่าน 

PNP 

 

3. คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการของบริษัท ณ วนัท่ี 6 มิถนุายน 2560 มีจํานวน 2 คน ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นางสาวสาธิตา วิทยากร กรรมการ 

2. นางสาวอติยา อาวชันาการ กรรมการ 

หมายเหต:ุ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท คือ กรรมการทัง้สองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั 

ที่มา: หนงัสือรับรองของบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่1 
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท อลอิันซ์ เมดิคอล เอเชีย จาํกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

 ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 AMA มีทนุจดทะเบียนจํานวน 2,683,750,000 บาท ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว

จํานวน 2,683,750,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 267,003,000 หุ้น และหุ้นบริุมสทิธิจํานวน 1,372,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้

หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายช่ือ จาํนวนหุ้น 

สามัญ (หุ้น) 

จาํนวนหุ้น 

บุริมสิทธ์ิ (หุ้น) 

จาํนวนหุ้น

ทัง้หมด (หุ้น) 

สัดส่วน  

(ร้อยละ) 

1. นางสาวสาธิตา วิทยากร 146,852,4001/ - 146,852,400 54.72 

2. บริษัท แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด 118,750,600 1,372,000 120,122,600 44.76 

3. นายศิริชยั โตวิริยะเวช 1,400,0002/ - 1,400,000 0.52 

รวม 267,003,000 1,372,000 268,375,000 100.00 

ที่มา: แบบ บอจ. 5 

หมายเหต:ุ 1/ ในการทํารายการในครัง้นี ้น.ส. สาธิตาจะขายหุ้นสามญั จํานวน 146,852,399 หุ้น โดยจะเหลือถือหุ้น AMA ไว้ 1 หุ้น 

 2/ ในการทํารายการในครัง้นี ้นายศิริชยัจะขายหุ้นสามญั จํานวน 1,399,999 หุ้น โดยจะเหลือถือหุ้น AMA ไว้ 1 หุ้น 

 ทัง้นี ้เพ่ือให้จํานวนผู้ ถือหุ้นครบ 3 คน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายประมวลแพง่และพาณิชย์ 

 

5. สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

- AMA มีข้อมลูสาํคญัทางการเงินประจําปี 2557 - 2559 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท (หน่วย: พันบาท) 31 ธ.ค. 25571/ 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 

สินทรัพย์หมนุเวียน 5,579.73 1,507.73 25,224.08 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 69,342.97 363,558.79 2,723,733.19 

สินทรัพย์รวม 74,922.70 365,066.52 2,748,957.27 

หนีส้ินหมนุเวียน 3,485.11 300,982.84 34,414.96 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน - - - 

หนีสิ้นรวม 3,485.11 300,982.84 34,414.96 

ทนุที่ออกและชําระแล้ว 28,000.00 28,000.00 2,683,750.00 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ 42,010.64 42,010.64 42,010.64 

99.99% 

90.92% 60.00% 

บจก. อลอินัซ์ เมดคิอล เอเชีย (AMA) 

บจก. พิษณเุวช (PSV) บจก. โรงพยาบาลปากนํา้โพ (PNP) 

บจก. พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล (PNPH) 

บจก. สหแพทย์พิจิตร (SHV) 

บจก. โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดติถ์ (PUH) 

บจก. พิษณเุวชพฒันา (PPC) 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่2 
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งบการเงนิเฉพาะบริษัท (หน่วย: พันบาท) 31 ธ.ค. 25571/ 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม 1,426.95 (5,926.96) (11,218.33) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 71,437.59 64,083.68 2,714,542.31 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 74,922.70 365,066.52 2,748,957.27 

    

รายได้รวม 17,021.91 8,025.95 10,678.07 

คา่ใช้จา่ยรวม (15,220.52) (10,284.31) (13,174.75) 

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,801.39 (2,258.36) (2,496.68) 

ต้นทนุทางการเงิน - (5,095.54) (2,794.69) 

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 1,801.39 (7,353.90) (5,291.37) 

ภาษีเงินได้ (374.44) - - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี 1,426.95 (7,353.90) (5,291.37) 

ที่มา: งบการเงินของ AMA สําหรับปี 2557 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ผ่านการตรวจสอบผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีที่

ไมไ่ด้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

 งบการเงินของ AMA สําหรับปี 2558 - 2559 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 ผ่านการตรวจสอบผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

หมายเหต:ุ 1/ ผลประกอบการในปี 2557 มาจากผลการดาํเนินงานตัง้แตจ่ดัตัง้บริษัท (วนัที่ 20 กมุภาพนัธ์ 2557) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

โปรดดูงบการเงนิรวมเสมือนของ AMA ได้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2. ของรายงานฉบับนี ้

 

  

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่3 



เอกสารแนบ: ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงาน 

บริษัท พิษณุเวช จาํกดั 

 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือบริษัท : บริษัท พิษณเุวช จํากดั  

  Pitsanuloke Medical Company Limited (“PSV”) 

ธุรกิจหลกั : โรงพยาบาล 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 211 ถนนขนุพิเรนทรเทพ ตาํบลในเมือง อําเภอเมอืงพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 

ทนุจดทะเบียน : 125,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 125,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท 

ทนุท่ีชําระแล้ว : 125,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 125,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท พิษณเุวช จํากดั จดัตัง้บริษัทเมื่อวนัท่ี 4 กนัยายน 2524  เพ่ือดําเนินกิจการ โรงพยาบาลพิษณเุวช ซึง่เป็น

โรงพยาบาลเอกชนแหง่แรกในเขตภาคเหนือตอนลา่ง ตัง้อยู ่ณ อําเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก เปิดให้บริการตัง้แตปี่ 2525 

ด้วยจํานวนเตยีง 50 เตยีง ตอ่มา ในปี 2538 โรงพยาบาลมศีกัยภาพมากขึน้จงึเพ่ิมจํานวนเตียงเป็น 150 เตียง ในปี 2555 

โรงพยาบาลได้ใบรับรองมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) จนถึงปัจจบุนั  โรงพยาบาลเปิด

ให้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลา 35 ปี 

โรงพยาบาลพิษณเุวชถือเป็นสถานพยาบาลขัน้ทตุยิภมูิ โดยการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

ประกอบด้วย คลนิิกอายรุกรรม คลนิิกกมุารเวช คลนิิกสตูนิรีเวช คลนิิกศลัยกรรม ศนูย์สขุภาพรักษ์ชีวิต คลนิิกจิตเวช 

คลนิิกสง่เสริมพฒันาการเดก็และวยัรุ่น คลนิิกตา (จกัษุ) คลนิิก ห ูคอ จมกู ศนูย์ทนัตกรรม รวมถึงการให้บริการตา่งๆ เช่น 

การตรวจทางรังสวีิทยา การตรวจทางหวัใจ การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ และศลัยกรรม 

 

3. คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการของบริษัท ณ วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 มีจํานวน 7 คน ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นางนิภาพร น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมการ 

2. นางสาววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมการ 

3. นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์ กรรมการ 

4. นายพงษ์ศกัดิ์ วทิยากร กรรมการ 

5. นางปิยรัตน์ อกุฤษฎ์ กรรมการ 

6. นายสาธิต วิทยากร กรรมการ 

7. นายอธิวฒัน์ น้อยประสิทธ์ิ กรรมการ 

หมายเหต:ุ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท คือ นายพงษ์ศกัดิ์ วทิยากร หรือนายสาธิต วิทยากร คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือร่วมกบั 

นางนิภาพร น่ิมพิทกัษ์พงศ์ หรือนางสาววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

ที่มา: หนงัสือรับรองของบริษัท 

 

  

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่4 



เอกสารแนบ: ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

4. โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

 ณ วนัท่ี 9 มิถนุายน 2560 PSV มีทนุจดทะเบียนและทนุท่ีเรียกชําระแล้วจํานวน 125,000,000 บาท โดยม ี 

หุ้นสามญัจํานวน 125,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายช่ือ จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. บริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากดั 75,000 60.00 

2. บริษัท พิทกัษ์พงศ์การแพทย์ จํากดั1/ 49,999 40.00 

3. นางสาววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ 1 0.00 

รวม 125,000 100.00 

ที่มา: แบบ บอจ. 5 

หมายเหต:ุ 1/ ไมใ่ชบ่คุคลที่เก่ียวโยงกนักบั PRINC 

กรรมการของบริษัท พิทกัษ์พงศ์การแพทย์ จํากดั ได้แก่ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. แพทย์หญิงนิภาพร น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมการ 

2. นางสาวปิยะรัตน์ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมการ 

3. นางสาววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมการ 

4. นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์ กรรมการ 

5. นางสาวทิพย์วรินทร ธีรวรากานต์ กรรมการ 

6. นายสาธิต น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมการ 

7. นางสาวเนตรยา น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมการ 

 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท พิทกัษ์พงศ์การแพทย์ จํากดั ได้แก ่
รายช่ือ จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. บริษัท สขุสร้างสรรค์ จํากดั 993 99.30 

2. นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์ 1 0.10 

3. นางสาวทิพย์วรินทร ธีรวรากานต์ 1 0.10 

4. แพทย์หญิงนิภาพร น่ิมพิทกัษ์พงศ์ 1 0.10 

5. นางสาวเนตรยา น่ิมพิทกัษ์พงศ์ 1 0.10 

6. นางสาวปิยะรัตน์ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ 1 0.10 

7. นางสาววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ 1 0.10 

8. นายสาธิต น่ิมพิทกัษ์พงศ์ 1 0.10 

รวม 1,000 100.00 

ที่มา: www.bol.co.th (ณ 30 เมษายน 2560) 

หมายเหต:ุ มลูคา่หุ้นที่ตราไว้เทา่กบั 1,000 บาทตอ่หุ้น  ทนุจดทะเบียนของบริษัทเทา่กบั 1 ล้านบาท 

 

กรรมการของบริษัท สขุสร้างสรรค์ จํากดั ได้แก ่

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. แพทย์หญิงนิภาพร น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมการ 

2. นางสาวปิยะรัตน์ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมการ 

3. นางสาววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมการ 

4. นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์ กรรมการ 

5. นางสาวทิพย์วรินทร ธีรวรากานต์ กรรมการ 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่5 



เอกสารแนบ: ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

6. นายสาธิต น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมการ 

7. นางสาวเนตรยา น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมการ 
 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท สขุสร้างสรรค์ จํากดั ได้แก ่
รายช่ือ จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. แพทย์หญิงนิภาพร น่ิมพิทกัษ์พงศ์ 10,400 52.00 

2. นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์ 1,600 8.00 

3. นางสาวทิพย์วรินทร ธีรวรากานต์ 1,600 8.00 

4. นางสาวเนตรยา น่ิมพิทกัษ์พงศ์ 1,600 8.00 

5. นางสาวปิยะรัตน์ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ 1,600 8.00 

6. นางสาววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ 1,600 8.00 

7. นายสาธิต น่ิมพิทกัษ์พงศ์ 1,600 8.00 

รวม 20,000 100.00 

ที่มา: www.bol.co.th (ณ 30 เมษายน 2560) 

หมายเหต:ุ มลูคา่หุ้นที่ตราไว้เทา่กบั 1,000 บาทตอ่หุ้น  ทนุจดทะเบียนของบริษัทเทา่กบั 20 ล้านบาท 

 

5. สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

PSV มีข้อมลูสาํคญัทางการเงินประจําปี 2557 - 2559 ดงันี ้

งบการเงนิเฉพาะบริษัท (หน่วย: พันบาท) 31 ธ.ค. 2557 

ปรับปรุงใหม่ 

31 ธ.ค. 2558 

ปรับปรุงใหม่ 

31 ธ.ค. 2559 

สินทรัพย์หมนุเวียน 137,219.05 439,680.08 152,170.81 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 201,259.67 242,186.68 690,628.53 

สินทรัพย์รวม 338,478.72 681,866.76 842,799.34 

หนีส้ินหมนุเวียน 228,636.55 146,283.80 189,789.29 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 91,459.78 42,265.45 33,070.63 

หนีสิ้นรวม 320,096.33 188,549.25 222,859.92 

ทนุที่ออกและชําระแล้ว 50,000.00 125,000.00 125,000.00 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั - 375,000.00 375,000.00 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม (31,617.62) (6,682.49) 119,939.42 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 18,382.38 493,317.51 619,939.42 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 338,478.72 681,866.76 842,799.34 

    

รายได้รวม 902,206.66 975,479.85 1,103,916.15 

คา่ใช้จา่ยรวม (818,353.51) (887,057.63) (948,161.24) 

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 83,853.15 88,422.22 155,754.91 

ต้นทนุทางการเงิน (10,636.94) (5,239.32) (1,148.75) 

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 73,216.21 83,182.90 154,606.16 

ภาษีเงินได้ (14,785.61) (18,247.77) (27,984.26) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี 58,430.60 64,935.13 126,621.90 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่6 



เอกสารแนบ: ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

ที่มา: งบการเงินของ PSV สําหรับปี 2557 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ผ่านการตรวจสอบผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีที่ไมไ่ด้

รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

งบการเงินของ PSV สําหรับปี 2558 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ผ่านการตรวจสอบผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท บญัชีกิจ จํากดั ซึง่

เป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

 งบการเงินของ PSV สําหรับปี 2559 สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559 ผ่านการตรวจสอบผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์

คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 

6. โรงพยาบาลในจังหวดัพษิณุโลก 
ช่ือโรงพยาบาล ปีที่เปิดให้บริการ จาํนวนเตียง 

โรงพยาบาลรัฐ   

1. ร.พ. พทุธชินราช พิษณโุลก 24841/ 1,0512/ 

2. ร.พ. มหาวิทยาลยันเรศวร3/ 2543 400 

3. ร.พ. คา่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ร.พ. ทหาร)4/,5/ 2507 100 

4. ร.พ กองบิน 46 (ร.พ. ทหาร)2/ 2526 30 

โรงพยาบาลเอกชน   

1. ร.พ. พิษณเุวช6/ 2525 150 

2. ร.พ. กรุงเทพ พิษณโุลก* 2556 150 

3. ร.พ. รวมแพทย์ พิษณโุลก 2528** 1007/ 

4. ร.พ. พิษณโุลก ฮอสพิทอล*** 25408/ 509/ 

หมายเหต:ุ ไมน่บัรวมคลินิก และ ร.พ. ในอําเภอ (ข้อมลู ณ วนัที่ 26 กนัยายน 2560) 

* ในปี 2556 บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จํากดั (มหาชน) (BDMS) ได้เข้าซือ้กิจการทัง้หมดของโรงพยาบาลรัตนเวช โดย BDMS ได้ตัง้บริษัท 

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณโุลก จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยรับโอนกิจการของโรงพยาบาลรัตนเวช (ซึง่เปิดให้บริการตัง้แตปี่ 2532) และเปลี่ยน

ช่ือโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณโุลกในปี 2556 (ที่มา: https://www.phitsanulokhotnews.com/2013/08/02/41228, แบบ 

56-1 ประจําปี 2556 ของ BDMS) 

** ปีที่ตัง้บริษัท โรงพยาบาลพิษณโุลกรวมแพทย์ จํากดั (ที่มา: www.bol.co.th) 

*** ในปี 2558 บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) (EVER) ได้เข้าซือ้หุ้นของบริษัท พิษณโุลกอินเตอร์เวชการ จํากดั ซึง่ดําเนินธุรกิจ

โรงพยาบาล อินเตอร์เวชการมาตัง้แตปี่ 2540 ในสดัสว่นร้อยละ 53.96 และได้เปลี่ยนช่ือโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลพิษณโุลก 

ฮอสพิทอลในเดือนตลุาคม 2559 (ที่มา: แบบ 56-1 ประจําปี 2559 ของ EVER) 

ที่มา: 

1/ http://www.budhosp.go.th/home/?page_id=80 

2/ จากการโทรสอบถามข้อมลูจากโรงพยาบาล 

3/ https://th.wikipedia.org/wiki/โรงพยาบาลมหาวทิยาลยันเรศวร 

4/ http://www.nah.go.th/nah/history.php  

5/ http://www.slideserve.com/adara/5688880 

6/ http://www.pitsanuvej.com/factsheet.php 

7/ http://www.ruamphat.com/2016/index.php?action=about 

8/ https://th-th.facebook.com/PhitsanulokHospital/ 

9/ https://www.hfocus.org/content/2016/02/11656 
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เอกสารแนบ: ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงาน 

บริษัท สหแพทย์พจิิตร จาํกดั  

 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือบริษัท : บริษัท สหแพทย์พิจิตร จํากดั  

  Union Pichit Doctors Company Limited (“SHV”) 

ธุรกิจหลกั : โรงพยาบาล 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 2/158 ถนนศรีมาลา ตาํบลในเมอืง อําเภอเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร 

ทนุจดทะเบียน : 100,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 985,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท และ 

  หุ้นบริุมสทิธิจํานวน 15,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

ทนุท่ีชําระแล้ว : 100,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 985,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท และ 

  หุ้นบริุมสทิธิจํานวน 15,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จํากดั เป็นผู้ดําเนินกิจการ โรงพยาบาลสหเวช ซึง่เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 90 เตียง

ตัง้อยูท่ี่อําเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร เปิดให้บริการครัง้แรกวนัท่ี 15 ตลุาคม 2533 ปัจจบุนั โรงพยาบาลสหเวชมีเตยีงจด

ทะเบียนให้บริการผู้ ป่วยใน 90 เตียง 

โรงพยาบาลสหเวชมีบริการทางการแพทย์ ได้แก่ ศนูย์รักษาโรคกระดกูและข้อ ศนูย์อบุตัเิหตฉุกุเฉิน ศนูย์ตรวจ

สขุภาพทัว่ไป ศนูย์โรคน่ิวทางเดนิปัสสาวะ ศนูย์ไตเทียม ศนูย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ คลนิิกอายรุกรรม คลนิิกศลัยกรรม

ทัว่ไป ศนูย์กายภาพบําบดั ศนูย์กมุารเวชกรรม และคลนิิกสตูนิรีเวช 

 

3. คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการของบริษัท ณ วนัท่ี 9 สงิหาคม 2560 มีจํานวน 7 คน ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายพงษ์ศกัดิ์ วิทยากร กรรมการ 

2. นางนิภาพร น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมการ 

3. นายสาธิต วิทยากร กรรมการ 

4. นางสาววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมการ 

5. นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์ กรรมการ 

6. นางปิยรัตน์ อกุฤษฎ์ กรรมการ 

7. นายอธิวฒัน์ น้อยประสิทธ์ิ กรรมการ 

หมายเหต:ุ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท คือ นายพงษ์ศกัดิ์ วทิยากร หรือนายสาธิต วิทยากร คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือร่วมกบั 

นางนิภาพร น่ิมพิทกัษ์พงศ์ หรือนางสาววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

ที่มา: หนงัสือรับรองของบริษัท 
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4. โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

 ณ วนัท่ี 9 มิถนุายน 2560 SHV มีทนุจดทะเบียนและทนุท่ีเรียกชําระแล้วจํานวน 100,000,000 บาท โดยมหีุ้น

สามญัจํานวน 985,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท และหุ้นบริุมสทิธิจํานวน 15,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 

100 บาทโดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายช่ือ จาํนวนหุ้น 

สามัญ (หุ้น) 

จาํนวนหุ้น 

บุริมสิทธิ (หุ้น) 

จาํนวนหุ้น

ทัง้หมด (หุ้น) 

สัดส่วน 

 (ร้อยละ) 

1. บริษัท พิษณเุวช จํากดั 984,998 15,000 999,998 99.9998 

2. นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์ 1 - 1 0.0001 

3. นายสาธิต วิทยากร 1 - 1 0.0001 

รวม 985,000 15,000 1,000,000 100.0000 

ที่มา: แบบ บอจ. 5 

 

5. สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

SHV มีข้อมลูสาํคญัทางการเงินประจําปี 2557 - 2559 ดงันี ้

งบการเงนิเฉพาะบริษัท (หน่วย: พันบาท) 30 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 25591/ 

สินทรัพย์หมนุเวียน 51,802.85 55,010.86 53,279.13 50,692.59 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 50,675.53 41,550.49 104,550.40 111,369.85 

สินทรัพย์รวม 102,478.38 96,561.35 157,829.53 162,062.44 

หนีส้ินหมนุเวียน 27,370.26 36,651.33 20,115.54 23,408.70 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 12,805.75 14,319.61 10,795.86 10,968.43 

หนีสิ้นรวม 40,176.01 50,970.95 30,911.40 34,377.13 

ทนุที่ออกและชําระแล้ว 38,000.00 38,000.00 100,000.00 100,000.00 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม 24,302.37 7,590.40 26,918.14  27,685.31 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 62,302.37 45,590.40 126,918.14 127,685.31 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 102,478.38 96,561.35 157,829.54 162,062.44 

 

รายได้รวม 135,087.86 153,740.09 182,824.28 61,551.57 

คา่ใช้จา่ยรวม (127,508.77) (145,070.71) (156,022.22) (60,245.38) 

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 7,579.09 8,669.38 26,802.06 1,306.19 

ต้นทนุทางการเงิน (144.99) (192.45) (295.67) 69.32 

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 7,434.10 8,476.94 26,506.39 1,236.87 

ภาษีเงินได้ (1,766.27) (2,075.48) (4,898.66) 469.70 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี 5,667.82 6,401.46 21,607.73 767.17 

ที่มา: งบการเงินของ SHV สําหรับปี 2557 - 2559 สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2557, 2558 และ 2559 และสําหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 

ธันวาคม 2559 ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีทีไ่มไ่ด้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

หมายเหต:ุ 1/ งวด 3 เดือน 
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6. โรงพยาบาลในจังหวดัพิจติร 
ช่ือโรงพยาบาล ปีที่เปิดให้บริการ จาํนวนเตียง 

โรงพยาบาลรัฐ   

1. ร.พ. พิจิตร1/ 2496 405 

โรงพยาบาลเอกชน   

1. ร.พ. ชยัอรุณเวชการ2/ 2552 108 

2. ร.พ. สหเวช3/ 2532 90 

3. ร.พ. ทศันเวช4/ 2540 30 

4. ร.พ. ศรีสโุข 25305/ 104/ 

หมายเหต:ุ ไมน่บัรวมคลินิก และ ร.พ. ในอําเภอ (ข้อมลู ณ วนัที่ 26 กนัยายน 2560) 

ที่มา: 

1/ http://www.pichithosp.net/pchweb/index.php/2014-06-24-08-40-13/ประวตัิโรงพยาบาล 

 http://gishealth.moph.go.th/healthmap/infoequip.php?maincode=10726 

2/ http://www.chaiaroonhos.com/ME.html 

3/ http://www.sahavej.com/aboutus.htm 

4/ จากการโทรสอบถามข้อมลูจากโรงพยาบาล 

5/ http://www.srisukho.com/ 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงาน 

บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จาํกัด  

 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จํากดั  

  Pitsanuvej Uttaradit Hospital Company Limited (“PUH”) 

ธุรกิจหลกั : โรงพยาบาล 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 211 ถนนขนุพิเรนทรเทพ ตาํบลในเมือง อําเภอเมอืงพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 

ทนุจดทะเบียน : 1,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ทนุท่ีชําระแล้ว : 1,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จํากดั จดัตัง้เมื่อวนัท่ี 2 มิถนุายน 2560 เพ่ือประกอบธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชน โดยมบีริษัท พิษณเุวช จํากดั (PSV) เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นร้อยละ 99.997  ทัง้นี ้ PSV ทําการซือ้ท่ีดินใน

อําเภอเมอืง จงัหวดัอตุรดิตถ์ โดยมีแผนจะสร้างเป็นโรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ในอนาคต 

 

3. คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการของบริษัท ณ วนัท่ี 2 มิถนุายน 2560 มีจํานวน 3 คน ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายสาธิต วิทยากร กรรมการ 

2. นางสาววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมการ 

3. นายอธิวฒัน์ น้อยประสิทธ์ิ กรรมการ 

หมายเหต:ุ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท คือ นายสาธิต วทิยากร หรือนางสาววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ หรือนายอธิวฒัน์ น้อย

ประสิทธ์ิ กรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

ที่มา: หนงัสือรับรองของบริษัท 

 

4. โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

 ณ วนัท่ี 2 มิถนุายน 2560 PUH มีทนุจดทะเบียนและทนุท่ีเรียกชําระแล้วจํานวน 1,000,000 บาท โดยมหีุ้น

สามญัจํานวน 100,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายช่ือ จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. บริษัท พิษณเุวช จํากดั 99,997 99.997 

2. นายสาธิต วิทยากร 1 0.001 

3. นางสาววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ 1 0.001 

4. นายอธิวฒัน์ น้อยประสิทธ์ิ 1 0.001 

รวม 100,000 100.000 

ที่มา: แบบ บอจ. 5 

 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่11 



เอกสารแนบ: ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

5. โรงพยาบาลในจังหวดัอุตรดติถ์ 

ช่ือโรงพยาบาล ปีที่เปิดให้บริการ จาํนวนเตียง 

โรงพยาบาลรัฐ   

1. ร.พ. อตุรดติถ์1/ 2494 647 

2. ร.พ. คา่ยพิชยัดาบหกั (ร.พ. ทหาร)2/ 2525 90 

โรงพยาบาลเอกชน   

ไมมี่ - - 

หมายเหต:ุ ไมน่บัรวมคลินิก และ ร.พ. ในอําเภอ (ข้อมลู ณ วนัที่ 26 กนัยายน 2560) 

ที่มา: 

1/ https://th.wikipedia.org/wiki/โรงพยาบาลอตุรดติถ์ 

2/ http://fpcdh.com/fpcdh/?page_id=181 

 

  

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่12 



เอกสารแนบ: ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงาน 

บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จาํกดั 

 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือบริษัท : บริษัท พิษณเุวชพฒันา จํากดั  

  Pitsanuvej Pattana Company Limited (“PPC”) 

ธุรกิจหลกั : โรงพยาบาล 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 211 ถนนขนุพิเรนทรเทพ ตาํบลในเมือง อําเภอเมอืงพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 

ทนุจดทะเบียน : 1,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ทนุท่ีชําระแล้ว : 1,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท พิษณเุวชพฒันา จํากดั จดัตัง้เมื่อวนัท่ี 15 กนัยายน 2560 เพ่ือประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและ

สถานพยาบาลเอกชน โดยมบีริษัท พิษณเุวช จํากดั (PSV) เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นร้อยละ 99.997 โดย PPC ได้เข้าซือ้

ท่ีดินเปลา่พืน้ท่ี 809 ตารางวา ซึง่ตัง้อยูท่ี่อําเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก (ฝ่ังตรงข้ามกบัโรงพยาบาลพิษณเุวช) เป็นราคา

รวมทัง้สิน้ประมาณ 71 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 จากบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ  ทัง้นี ้ ท่ีดินดงักลา่ว

จะถกูใช้เป็นท่ีจอดรถของโรงพยาบาลพิษณเุวช เพ่ือรองรับลกูค้าของโรงพยาบาลท่ีมีจํานวนท่ีมากขึน้ และอาจใช้ในการ

ขยายกิจการในอนาคต อยา่งไรก็ตาม ขณะนี ้PPC ยงัไมม่กีารประกอบธุรกิจแตอ่ยา่งใด 

 

3. คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการของบริษัท ณ วนัท่ี 18 ตลุาคม 2560 มีจํานวน 7 คน ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายสาธิต  วิทยากร กรรมการ 

2. นางสาววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมการ 

3. นายอธิวฒัน์ น้อยประสิทธ์ิ กรรมการ 

4. นายพงษ์ศกัดิ ์วิทยากร กรรมการ 

5. แพทย์หญิงนิภาพร น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมการ 

6. นางปิยรัตน์ อกุฤษฎ์ กรรมการ 

7. นายสาธิต น่ิมพิทกัษ์พงศ์ กรรมการ 

หมายเหต:ุ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท คือ นายสาธิต วิทยากร หรือนางสาววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ หรือนายอธิวฒัน์ น้อย

ประสิทธ์ิ กรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

ที่มา: หนงัสือรับรองของบริษัท 

 

4. โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

 ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2560 PPC มีทนุจดทะเบียนและทนุท่ีเรียกชําระแล้วจํานวน 1,000,000 บาท โดยมหีุ้น

สามญัจํานวน 100,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่13 



เอกสารแนบ: ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

รายช่ือ จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. บริษัท พิษณเุวช จํากดั 99,997 99.997 

2. นายสาธิต วิทยากร 1 0.001 

3. นางสาววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ 1 0.001 

4. นายอธิวฒัน์ น้อยประสิทธ์ิ 1 0.001 

รวม 100,000 100.000 

ที่มา: แบบ บอจ. 5 

 

  

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่14 



เอกสารแนบ: ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงาน 

บริษัท โรงพยาบาลปากนํา้โพ จาํกัด  

 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลปากนํา้โพ จํากดั  

  Paknampo Hospital Company Limited (“PNP”) 

ธุรกิจหลกั : โรงพยาบาล 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 96/12 หมูท่ี่ 9 ถนนสายเอเชีย ตาํบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ 

ทนุจดทะเบียน : 354,166,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 3,541,660 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

ทนุท่ีชําระแล้ว : 354,166,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 3,541,660 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท โรงพยาบาลปากนํา้โพ จํากดั (ช่ือเดิมวา่ บริษัท เท็น เอ็ม. ดี. นครสวรรค์ จํากดั) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 28 

กนัยายน 2530 เพ่ือประกอบธุรกิจโรงพยาบาล  ปัจจบุนั บริษัท โรงพยาบาลปากนํา้โพ จํากดั ประกอบกิจการโรงพยาบาล 

2 แหง่ ได้แก่ โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 ซึง่เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง และโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 ซึง่เป็น

โรงพยาบาลขนาด 100 เตียง โดยโรงพยาบาลทัง้ 2 แหง่นีต้ัง้อยูใ่นอําเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์  นอกจากนี ้โรงพยาบาล

ทัง้ 2 แหง่ยงัเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การ

มหาชน) 

โรงพยาบาลปากนํา้โพ 1 และโรงพยาบาลปากนํา้โพ 2 ให้บริการเฉพาะผู้ ป่วยท่ีเป็นลกูค้าเงินสดและประกนั

สขุภาพ การให้บริการจะเป็นการให้บริการระดบัทตุิยภมูิระดบัสงู โดยศนูย์การให้บริการและคลนิีกรักษาประกอบไปด้วย

ศนูย์อบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน คลนิิกกมุารเวชกรรม คลนิิกทนัตกรรม ศนูย์รังสวีินิจฉยั คลนิิกโรคระบบทางเดินอาหารและตบั

คลนิิกโรคหวัใจและหลอดเลอืด หอผู้ ป่วยวิกฤต คลนิิกโรคตดิเชือ้ คลนิิกอายรุกรรม ห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ คลนิิก

โรคสมองและระบบประสาท คลนิิกกระดกูและข้อ แผนกกายภาพบําบดั คลนิิกศลัยกรรมทัว่ไป ศนูย์โรคทางเดินปัสสาวะ

ศนูย์ตรวจสขุภาพ คลนิิกสภุาพสตรี และ คลนิิกห ูคอ จมกู 

 

3. คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการของบริษัท ณ วนัท่ี 8 สงิหาคม 2560 มีจํานวน 6 คน ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายพงษ์ศกัดิ์ วิทยากร กรรมการ 

2. นายสะพร่ัง สขุเวชชวรกิจ กรรมการ 

3. นายสิทธิชยั วงศ์ณิชชากลุ กรรมการ 

4. นายอธิวฒัน์ น้อยประสิทธ์ิ กรรมการ 

5. นายสาธิต วิทยากร กรรมการ 

6. นายก่อพงศ์ รุกขพนัธ์ กรรมการ 

หมายเหต:ุ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท คือ นายพงษ์ศกัดิ์ วทิยากร นายสาธิต วิทยากร นายอธิวฒัน์ น้อยประสิทธ์ิ นายก่อพงศ์ 

รุกขพนัธ์ กรรมการสองในสี่คนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

ที่มา: หนงัสือรับรองของบริษัท 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่15 



เอกสารแนบ: ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

4. โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

 ณ วนัท่ี 6 ตลุาคม 2560 PNP มีทนุจดทะเบียนและทนุท่ีเรียกชําระแล้วจํานวน 354,166,000 บาท โดยม ี

หุ้นสามญัจํานวน 3,541,660 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายช่ือ จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. บริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากดั 3,220,170 90.92 

2. นายสิทธิชยั วงศ์ณิชชากลุ 32,880 0.93 

3. นางรัถยา วงศ์ณิชชากลุ 32,880 0.93 

4. นางเยาวนิจ นิติธรรม 22,606 0.64 

5. นายสะพร่ัง สขุเวชชวรกิจ 20,397 0.58 

6. นางพทัธา ศิริภาพ 18,000 0.51 

7. นายวรทศัน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา 15,860 0.45 

8. นางธน ูอารยะถาวร 15,670 0.44 

9. นายวรวฒิุ เสาวภาคย์ภษิูต 10,000 0.28 

10. นายจกัรี ศิริภาพ 10,000 0.28 

รวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก 3,398,463 95.96 

ผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ อีก 67 ราย1/ 143,197 4.04 

รวม 3,541,660 100.00 

ที่มา: แบบ บอจ. 5 

หมายเหต:ุ 1/ ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั PRINC 

 

5. สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

PNP มีข้อมลูสาํคญัทางการเงินประจําปี 2557 - 2559 ดงันี ้

งบการเงนิเฉพาะบริษัท (หน่วย: พันบาท) 31 ธ.ค. 2557 

ปรับปรุงใหม่ 

31 ธ.ค. 2558 

ปรับปรุงใหม่ 

31 ธ.ค. 2559 

สินทรัพย์หมนุเวียน 148,850.51 362,672.50 159,614.70 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 609,906.26 999,973.76 1,496,398.64 

สินทรัพย์รวม 758,756.77 1,362,646.26 1,656,013.34 

หนีส้ินหมนุเวียน 92,507.20 132,052.80 205,932.98 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 400,563.47 518,867.26 766,254.83 

หนีสิ้นรวม 493,070.67 650,920.06 972,187.81 

ทนุที่ออกและชําระแล้ว 88,541.50 177,083.00 177,083.00 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 99,583.00 453,749.00 453,749.00 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม 77,561.60 80,894.20 52,993.52 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 265,686.10 711,726.20 683,825.52 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 758,756.77 1,362,646.26 1,656,013.34 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่16 



เอกสารแนบ: ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท (หน่วย: พันบาท) 31 ธ.ค. 2557 

ปรับปรุงใหม่ 

31 ธ.ค. 2558 

ปรับปรุงใหม่ 

31 ธ.ค. 2559 

รายได้รวม 412,365.92 392,851.69 467,204.69 

คา่ใช้จา่ยรวม (343,329.49) (365,915.86) (463,380.31) 

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 69,036.43 26,935.82 3,824.38 

ต้นทนุทางการเงิน (2,512.25) (14,827.07) (19,329.24) 

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 66,524.17 12,108.75 (15,504.86) 

ภาษีเงินได้ (14,146.37) (1,692.84) - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี 52,377.80 10,415.91 (15,504.86) 

ที่มา: งบการเงินของ PNP สําหรับปี 2557 สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2557 ผ่านการตรวจสอบผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีที่ไมไ่ด้

รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

งบการเงินของ PNP สําหรับปี 2558 สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2558 ผ่านการตรวจสอบผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท บญัชีกิจ จํากดั ซึง่

เป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

 งบการเงินของ PNP สําหรับปี 2559 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ผ่านการตรวจสอบผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์

คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 

6. โรงพยาบาลในจังหวดันครสวรรค์ 
ช่ือโรงพยาบาล ปีที่เปิดให้บริการ จาํนวนเตียง 

โรงพยาบาลรัฐ   

1. ร.พ. สวรรค์ประชารักษ์ 24741/ 6592/ 

2. ร.พ. คา่ยจิระประวตัิ (ร.พ. ทหาร)3/ 2445 90 

โรงพยาบาลเอกชน   

1. ร.พ. ปากนํา้โพ 1 

ร.พ. ปากนํา้โพ 2 

25324/ 

2557* 

100 

100 

2. ร.พ. ศรีสวรรค์5/ 2539 180 

3. ร.พ. ร่มฉัตร n.a. 1006/ 

4. ร.พ. รวมแพทย์ นครสวรรค์7/ 2529 60 

หมายเหต:ุ ไมน่บัรวมคลินิก และ ร.พ. ในอําเภอ (ข้อมลู ณ วนัที่ 26 กนัยายน 2560) 

* ปีที่เปลี่ยนช่ือจาก ร.พ. รัตนเวช เป็น ร.พ. ปากนํา้โพ 2 

ที่มา: 

1/ http://www.spr.go.th/index.php/2013-05-10-13-46-02/2013-05-10-13-46-39.html 

2/ จากการโทรสอบถามข้อมลูจากโรงพยาบาล 

3/ http://chiraprawat.com/chiraprawat/i_his.php 

4/ http://www.paknampohospitalgroup.com/web2/content.php?id=2 

5/ http://www.srisawan.com/knowme.php 

6/ สอบถามจาก ร.พ. ปากนํา้โพ เน่ืองจาก ร.พ. ร่มฉัตรไมเ่ปิดเผยข้อมลู 

7/ http://www.oocities.org/wiwatong/ 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงาน 

บริษัท พี.เอน็.พี ฮอส ปิทอล จาํกัด 

 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือบริษัท : บริษัท พี.เอ็น.พี ฮฮส ปิทอล จํากดั  

  P.N.P Hospital Company Limited (“PNPH”) 

ธุรกิจหลกั : โรงพยาบาล 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 96/12 หมูท่ี่ 9  ถนนสายเอเชีย ตาํบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ 

ทนุจดทะเบียน : 150,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

ทนุท่ีชําระแล้ว : 37,500,300 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,499,996 หุ้น ชําระแล้วหุ้นละ 25 บาท และหุ้นสามญั

จํานวน 4 หุ้น ชําระแล้วเต็มจํานวน 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล จํากดั (PNPH) จดทะเบียนก่อตัง้บริษัท ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2557 เพ่ือประกอบ

ธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาล ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม ขณะนีบ้ริษัทยังไม่มีการ

ประกอบธุรกิจแตอ่ยา่งใด 

 

3. คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการของ PNPH ณ วนัท่ี 23 มิถนุายน 2560 มีจํานวน 3 คน ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายอธิวฒัน์ น้อยประสิทธ์ิ กรรมการ 

2. นายศิริชยั โตวิริยะเวช กรรมการ 

3. นางสาวดรรชนีพร พนัตะพรหม กรรมการ 

หมายเหต:ุ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท คือ นายอธิวฒัน์ น้อยประสิทธ์ิ และนายศิริชยั โตวิริยะเวช กรรมการทัง้สองคนลงลายมือ

ช่ือร่วมกนั 

 

4. โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

 ณ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 PNPH มีทุนจดทะเบียนจํานวน 150,000,000 บาท โดยมีหุ้ นสามญัจํานวน 

1,500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท และมีทุนท่ีเรียกชําระแล้วมลูค่า 37,500,300 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้น

สามญัจํานวน 4 หุ้น ชําระแล้วมลูคา่หุ้นละ 100 บาทคิดเป็นมลูค่า 400 บาท และหุ้นสามญัจํานวน 1,499,996 หุ้น ชําระ

แล้วมลูคา่หุ้นละ 25 บาท คิดเป็นมลูคา่ 37,499,900 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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รายช่ือ จาํนวนหุ้น 

 (หุ้น) 

ชาํระแล้ว 

 (บาท/หุ้น) 

มูลค่าหุ้นที่ชาํระ

แล้ว (บาท) 

สัดส่วน 

 (ร้อยละ) 

1. บริษัท โรงพยาบาลปากนํา้โพ จํากดั 1,499,996 25.00 37,499,900.00 99.99893 

2. นางสาวฑิมพิกา ไทรทอง 1 100.00 100.00 0.00027 

3. นางสาวดรรชนีพร พนัตะพรหม 1 100.00 100.00 0.00027 

4. นายธนาบรูณ์ จงจิระ 1 100.00 100.00 0.00027 

5. นายศิริชยั โตวิริยะเวช 1 100.00 100.00 0.00027 

รวม 1,500,000  37,500,300.00 100.00000 

หมายเหต:ุ มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทนุจดทะเบียนเทา่กบั 150 ล้านบาท 

ที่มา: แบบ บอจ. 5 

 

5. สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

PNPH มีข้อมลูสาํคญัทางการเงินประจําปี 2557 - 2559 ดงันี ้

งบการเงนิเฉพาะบริษัท (หน่วย: พันบาท) 31 ธ.ค. 25571/ 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 

สินทรัพย์หมนุเวียน 36,958.15 37,141.75 37,554.48 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน - - - 

สินทรัพย์รวม 36,958.15 37,141.75 37,554.48 

หนีส้ินหมนุเวียน 20.00 60.00 100.00 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน - - - 

หนีสิ้นรวม 20.00 60.00 100.00 

ทนุที่ออกและชําระแล้ว 37,500.30 37,500.30 37,500.30 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม (562.15) (418.55) (45.82) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 36,938.15 37,081.75 37,454.48 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 36,958.15 37,141.75 37,554.48 

 

รายได้รวม 395.09 203.60 489.21 

คา่ใช้จา่ยรวม (957.24) (60.00) (116.48) 

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ (562.15) 143.60 372.73 

ต้นทนุทางการเงิน - - - 

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (562.15) 143.60 372.73 

ภาษีเงินได้ - - - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี (562.15) 143.60 372.73 

ที่มา: งบการเงินของ PNPH สําหรับปี 2557 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ผ่านการตรวจสอบผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีที่

ไมไ่ด้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

งบการเงินของ PNPH สําหรับปี 2558 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ผ่านการตรวจสอบผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท บญัชีกิจ จํากดั 

ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

 งบการเงินของ PNPH สําหรับปี 2559 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ผ่านการตรวจสอบผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท ไพร้ซวอเตอร์

เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

หมายเหต:ุ 1/ ผลประกอบการในปี 2557 มาจากผลประกอบการตัง้แตจ่ดัตัง้บริษัท (วนัที่ 9 เมษายน 2557) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

  

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่19 



เอกสารแนบ: ความเห็นของทีป่รึกษาการเงินอิสระ บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

 

ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทยในช่วงปีท่ีผา่นมาเติบโตคอ่นข้างดี โดยอตัราการขยายตวัของรายได้สงู

กวา่อตัราการขยายตวัของ GDP และขยายตวัตอ่เน่ืองตามการเตบิโตของตลาดผู้ ป่วยในประเทศและผู้ ป่วยตา่งชาติ ธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนในประเทศมีแนวโน้มขยายตวัตอ่เน่ือง โดยมีปัจจยัสนบัสนนุดงันี ้

1. การเพิ่มขึน้ของกลุ่มคนชนชัน้กลางที่มีอาํนาจซือ้สงู คาดการณ์เติบโตของเศรษฐกิจและรายได้ของ

ประชากร โดยเฉพาะในกลุม่ชนชัน้กลาง จะหนนุความต้องการรักษาพยาบาลเพ่ิมขึน้ตอ่เน่ือง อตัราการใช้จ่ายด้านการ

รักษาพยาบาลผา่นโรงพยาบาลเอกชนของคนไทยตอ่ GDP ท่ีอยูใ่นระดบัตํ่า เมื่อเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ จะเป็นโอกาสใน

การเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

2. ประชากรสูงอายุที่ต้องการการดูแลและรักษาพยาบาลมีจาํนวนเพิ่มขึน้มาก ในระยะยาว สงัคม

ผู้สงูอาย ุ (Ageing Society) จะเป็นปัจจยัหนนุความต้องการ ใช้บริการทางการแพทย์ท่ีทนัสมยัและเทคโนโลยีขัน้สงูมาก

ขึน้ จากสดัสว่นผู้สงูอาย ุ (วยั 65 ปีขึน้ไป) ท่ียงัคงเพ่ิมขึน้ตอ่เน่ือง โดยเฉพาะกลุม่ประชากรอายมุากกวา่ 85 ปี ท่ีจะม ี

จํานวนเพ่ิมขึน้มาก จะมีความต้องการบริการด้านสขุภาพเพ่ิมขึน้มากอยา่งมนียัสาํคญั เน่ืองจากเป็นกลุม่ท่ีมีอตัราของการ

เจ็บป่วยสงูและเป็นกลุม่ท่ีไมส่ามารถดแูลตนเองได้ จึงต้องการการดแูลเป็นพิเศษ ทัง้นี ้ จากการคาดการณ์ของสาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ (สศช.) ระบวุา่ จํานวนผู้สงูวยัอายมุากกวา่ 60 ปี จะเพ่ิมขึน้จาก 

9.1 ล้านคนในปัจจบุนัเป็น 10.3 ล้านคนในปี 2562 

 
รูปท่ี 1: แนวโน้มจํานวนประชากรอายมุากกวา่ 60 ปีในประเทศไทย 

 

3. การขยายตัวของชุมชนเมือง จากข้อมลูของสหประชาชาติ (United Nation: UN) คาดการณ์วา่ระดบั

ความเป็นเมือง (Urbanization Rate) ของไทยจะขยายตวัจาก 35.6% ในปี 2558 เป็น 40.7% ในปี 2568 สะท้อนวา่ความ

เป็นเมืองท่ีเจริญและกระจายตวักว้างขึน้ จะเป็นโอกาสในการขยายการให้บริการทางการแพทย์มากขึน้ในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั

ท่ีจะเร่งตวัขึน้ในอนาคต เมื่อเทียบกบัความต้องการใช้บริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีคอ่นข้างอ่ิมตวั 
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รูปท่ี 2: อตัราการขยายตวัของชมุชนเมืองในประเทศไทย 

 

4. อัตราการเจ็บป่วยและเสียชวีติจากโรคร้ายแรงของคนไทยมีมากขึน้ จํานวนผู้ ป่วยและการเสยีชีวิต

จากโรคไมต่ิดตอ่ร้ายแรง (Non-Communicable Diseases: NCD) อาทิ โรคหวัใจ โรคหลอดเลอืดสมอง โรคมะเร็ง 

โรคเบาหวาน โรคปอดบวม มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ในไทยและประเทศอาเซียนอ่ืนๆ ซึง่ในสว่นของผู้ ป่วยในประเทศไทยมี

พฤติกรรมเสีย่งของการเกิดโรค อาทิ มีอตัราการสบูบหุร่ีคอ่นข้างสงู อตัราการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีสงูถึง 6.5 ลติรตอ่

คนตอ่ปี การบริโภคนํา้ตาลสงูสดุในอาเซยีน เป็นต้น ทําให้คาดวา่ความต้องการใช้บริการทางการแพทย์จะเพ่ิมขึน้อยา่ง

ตอ่เน่ือง  

 
รูปท่ี 3: จํานวนผู้ ป่วยในประเทศไทยแบง่ตามอาการป่วย 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่21 
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5. การปรับปรุงคุณภาพการรักษาพยาบาล และจุดแข็งด้านราคาค่าบริการ ทางการแพทย์ของไทยที่

ยงัคงดึงดูดผู้ป่วยต่างชาต ิความต้องการใช้บริการรักษาพยาบาลในกลุม่ผู้ ป่วยตา่งชาติ คาดวา่จะเพ่ิมสงูขึน้ตอ่เน่ืองและ

หนนุให้ตลาดโรงพยาบาลเอกชนในประเทศเติบโตจากปัจจยัตอ่ไปนี ้

5.1) ไทยได้รับการยอมรับวา่เป็นหนึง่ในประเทศศนูย์กลางการทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพของโลก เน่ืองจาก

โรงพยาบาลของไทยมีความก้าวหน้าและมีความพร้อมของศนูย์การแพทย์เฉพาะทาง โดยเฉพาะการรักษาโรคเรือ้รัง (อาทิ 

โรคหวัใจ กระดกู มะเร็ง เป็นต้น) รวมทัง้ศนูย์ดแูลและบริบาลผู้ ป่วยสงูอาย ุ  นอกจากนี ้ โรงพยาบาลเอกชนไทยยงัเป็นท่ี

ยอมรับในเร่ืองคณุภาพการรักษา การบริการและคา่รักษาพยาบาลท่ีถกูกวา่ประเทศอ่ืนๆ และยงัได้รับการรับรอง

มาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ถึง 50 แหง่มากกวา่ทกุประเทศในภมูิภาคนี ้

5.2) จากการศกึษาของทีมงานผู้ เช่ียวชาญด้านสขุภาพอาเซยีน เร่ือง "ความคืบหน้าของระบบหลกัประกนั

สขุภาพถ้วนหน้าในภมูิภาคอาเซยีน" ชีว้า่ ความครอบคลมุของการให้บริการสขุภาพของรัฐในกลุม่ประเทศ CLMV ยงัอยู่

ในระดบัตํา่ (ลาวอยูท่ี่ระดบั 15% กมัพชูา 24% เวียดนาม 65% และไมม่ีข้อมลูของประเทศเมยีนมาร์) หรืออาจกลา่วใน

อีกนยัหนึง่วา่ โครงสร้างพืน้ฐานด้านการดแูลรักษาพยาบาลในกลุม่ประเทศ CLMV ยงัไมเ่พียงพอและยงัมชี่องวา่งอีกมาก 

ดงันัน้ ผลจากการสร้างความร่วมมือตามกรอบการเปิดเสรีทางการค้าหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC: Asean 

Economic Community) และการเปิดให้มีการเดินทางข้ามพรมแดนท่ีเสรีมากขึน้ จะเอือ้ให้กลุม่ลกูค้าผู้ ป่วยจาก CLMV 

สามารถเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ในไทยได้สะดวกและงา่ยขึน้ จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจท่ีสาํคญัแก่

โรงพยาบาลไทย 

6. การสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของเอเชีย โดยกําหนดและ

ดําเนินการตามแผนพฒันาประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลางสขุภาพนานาชาติ (Medical Hub พ.ศ. 2559 - 2668) การเปิด

เสรีทางการค้าหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC: Asean Economic Community) รวมถึงการสง่เสริมให้คนไข้

ชาวตา่งชาติมาทอ่งเท่ียวพกัผอ่นเชิงสขุภาพ (Wellness Tourism) ในประเทศไทย 

 อยา่งไรก็ตาม โรงพยาบาลเอกชนของไทยจะยงัคงเผชิญการแขง่ขนัท่ีรุนแรง ทัง้นี ้ การขยายการลงทนุของธุรกิจ

โรงพยาบาลไทยในช่วงท่ีผา่นมา จะทําให้มจํีานวนโรงพยาบาลและจํานวนเตยีงผู้ ป่วยเพ่ิมขึน้ จึงมีแนวโน้มท่ี

ผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนต้องแขง่ขนัสงูขึน้ ทัง้ด้านราคา การมีแพ็คเกจและการออกโปรแกรมรักษาพยาบาล

เฉพาะ รวมทัง้การแยง่ชิงบคุลากรทางการแพทย์  นอกจากนี ้ โรงพยาบาลเอกชนยงัต้องแขง่ขนักบักลุม่คลนิิกนอกเวลา

ของโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลในเครือ โรงเรียนแพทย์ (เช่น โรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์ในเครือศิริราช และศนูย์

การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ของโรงพยาบาลรามาธิบด)ี ท่ีมีข้อได้เปรียบในการแขง่ขนั ทัง้แง่ของช่ือเสยีง เทคโนโลยีทาง

การแพทย์ และแพทย์ผู้ เช่ียวชาญจากสภาพการแขง่ขนัข้างต้นจะเป็นแรงกดดนัตอ่ผลการดําเนินงาน ทางด้านการเงินของ

โรงพยาบาลเอกชนให้มีอตัรากําไรชะลอลง อยา่งไรก็ตาม โรงพยาบาลขนาดกลาง-เลก็ท่ีไมม่ีเครือขา่ยสาขาอาจมกํีาไร

ลดลง 

 ในระยะปานกลางและระยะยาว ธุรกิจโรงพยาบาลจะเผชิญการแขง่ขนัท่ีรุนแรงจากการรุกเข้าสูธุ่รกิจของทนุ

อาเซยีนท่ีได้รับประโยชน์จาก AEC ซึง่สามารถถือครองหุ้นโรงพยาบาลในไทยได้ในสดัสว่นถึง 70% โดยเฉพาะนกัลงทนุ

จากแหลง่ทนุประเทศสงิคโปร์และมาเลเซียท่ีมีประสบการณ์ในการเข้าซือ้ธุรกิจนีใ้นตา่งประเทศหลายแหง่ 

 

ที่มา:  แนวโน้มธุรกิจ/อตุสาหกรรมปี 2559 - 2561 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน “ ประจําเดือนมิถนุายน 2559 โดยศนูย์วิจยักรุงศรี 

 Industry Update ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 โดยศนูย์วิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก 

ธนาคารออมสิน 
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เอกสารแนบ 2 
สรุปสาระสาํคัญของสัญญาซือ้ขายหุ้น AMA ระหว่าง น.ส. สาธิตาและ PRINC 

 

คูส่ญัญา : ผู้ขาย: นางสาวสาธิตา วิทยากร (“ผู้ขาย” หรือ “น.ส. สาธิตา”) 

ผู้ ซือ้: บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) (“ผู้ ซือ้” หรือ “บริษัทฯ” หรือ “PRINC”) 

วนัลงนามสญัญา : 25 กนัยายน 2560 

วนัที่ซือ้ขายหุ้น : คูส่ญัญาร่วมกนักําหนดวนัที่ซือ้ขายหุ้น ทัง้นีต้้องไมเ่กิน 5 วนัทําการนบัจากวนัที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนเสร็จ

สมบรูณ์ 

จํานวนหุ้นที่ซือ้ขาย : 
 

ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 

นางสาวสาธิตา วิทยากร 146,852,399 54.72 

บริษัท แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด 120,122,6001/ 44.76 

นายศิริชยั โตวิริยะเวช 1,399,999 0.52 

รวม 268,374,998 99.99 

หมายเหต:ุ หุ้นของบริษัท แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ดประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 

118,750,600 หุ้นและหุ้นบริุมสิทธิจํานวน 1,372,000 หุ้น 

ราคาซือ้ขายและการชําระราคา : ผู้ ซือ้ตกลงชําระราคาหุ้นเป็นจํานวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 2,000 ล้านบาทให้แกผู่้ขาย และผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน ได้แก ่

แวนเทจ พ้อยท์ และนายศิริชยัด้วยเงินสด โดยจะชําระราคาซือ้ขายจํานวนกึ่งหนึ่งในวนัที่ซือ้ขายหุ้นและจะ

ชําระราคาซือ้ขายสว่นที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งภายในระยะเวลาไมเ่กิน 12 เดือนนบัจากวนัที่ทําสญัญาซือ้ขายหุ้น 

ตามรายละเอียดแสดงในตาราง 

ผู้ถือหุ้น ราคาซือ้ขาย 

 ชาํระในวันที่ 

ซือ้ขายหุ้น (บาท) 

ชาํระภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน 

นับจากวันที่ทาํสัญญาซือ้ขายหุ้น (บาท) 

1. น.ส. สาธิตา 547,191,057.64 547,191,057.64 

2. แวนเทจ พ้อยท์ 447,592,364.77 447,592,364.77 

3. นายศิริชยั 5,216,577.59 5,216,577.59 

รวม 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 

หากผู้ ซือ้ชําระราคาซือ้ขายสว่นที่เหลือให้แก่ผู้ขาย แวนเทจ พ้อยท์หรือนายศิริชยั ภายหลงัวนัที่สิน้สดุ

ระยะเวลาครบ 6 เดือนนบัจากวนัที่ทําสญัญาซือ้ขายหุ้น  ผู้ ซือ้ตกลงที่จะชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ขาย แวนเทจ 

พ้อยท์ และ/หรือ นายศิริชยั สําหรับราคาซือ้ขายในสว่นทีผู่้ ซือ้ยงัไมไ่ด้ชําระในอตัราเทา่กบัอตัราดอกเบีย้

เงินกู้ของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ในอตัรา MLR - 2% โดยเร่ิมคาํนวณตัง้แตว่นัที่ถดัจากวนัสิน้สดุ

ระยะเวลาครบ 6 เดือนจากวนัที่ทําสญัญาซือ้ขายหุ้น ถึงวนัทีผู่้ ซือ้ชําระราคาซือ้ขายครบถ้วน (โดยไมมี่การ

คิดดอกเบีย้ทบต้น) โดยผู้ ซือ้จะชําระดอกเบีย้เป็นรายเดือน และดําเนินการหกัภาษี ณ ที่จา่ยที่ผู้ ซือ้มีหน้าที่

ต้องหกัตามกฎหมายในอตัราที่กฎหมายกําหนด 

เง่ือนไขบงัคบัก่อน : คูส่ญัญาตกลงวา่หน้าทีข่องผู้ ซือ้ในการซือ้หุ้นภายใต้สญัญาฉบบันี ้ จะเกิดขึน้เม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนที่

กําหนดไว้ดงัตอ่ไปนีเ้สร็จสมบรูณ์ 

1) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของผู้ ซือ้มีมติอนมุตัิการซือ้หุ้นที่ซือ้ขายจากผู้ขาย แวนเทจ พ้อยท์ และนายศิริชยั 

2) ที่ประชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นของ AMA มีมติอนมุตัิ 

i. เปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการเดิมจาก 2 ทา่นเป็นไมเ่กิน 5 ทา่น 

ii. แตง่ตัง้กรรมการเข้าใหมซ่ึง่เป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือโดยผู้ ซือ้ 

iii. เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ ซือ้โดยให้การเปลี่ยน 

แปลงดงักลา่วมีผลในวนัที่ซือ้ขายหุ้น 
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3) ที่ประชมุคณะกรรมการของ AMA ได้มีมติอนมุตัิการขายหุ้นที่ซือ้ขายให้แกผู่้ ซือ้ และการเปลี่ยนแปลง

อํานาจลงนามเก่ียวกบับญัชีธนาคารของ AMA ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ ซือ้ โดยให้การเปลี่ยนแปลง

ดงักลา่วมีผลในวนัที่ซือ้ขายหุ้น 

4) AMA ได้รับหนงัสือลาออกจากการเป็นกรรมการของ AMA ซึง่ได้ลงนามโดย น.ส. อติยา อาวชันาการ 

โดยให้การลาออกมีผลในวนัที่ซือ้ขายหุ้น 

5) คํารับรองที่ให้ไว้ในสญัญาฉบบันีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการในสาระสําคญั 

6) ไมมี่เหตกุารณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสําคญัเกิดขึน้ตอ่ AMA และ/หรือ บริษัทยอ่ย หากมี

ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสําคญัเกิดขึน้ตอ่ AMA และ/หรือ บริษัทยอ่ย แตส่ามารถหาข้อสรุป

ร่วมกนัได้ 

การดําเนินการซือ้ขายหุ้น : - ผู้ขายตกลงขายและดําเนินการให้แวนเทจ พ้อยท์ และนายศิริชยั ขายและสง่มอบหุ้นที่ซือ้ขาย โดย

ปราศจากภาระผกูพนั 

- ผู้ขายยืนยนัต้นทนุการได้มาซึง่หุ้นที่ซือ้ขายของผู้ขาย แวนเทจ พ้อยท์ และนายศิริชยั วา่เป็นการขายใน

ราคาทนุไมมี่กําไร  ผู้ ซือ้จงึไม่มีหน้าที่ต้องหกัภาษี ณ ที่จา่ยจากการชําระราคาหุ้น 

- ผู้ ซือ้ตกลงซือ้และรับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นจากผู้ขาย แวนเทจ พ้อยท์ และนายศริิชยั 

การบอกเลิกสญัญา : ในกรณีที่การซือ้ขายหุ้นไมเ่กิดขึน้หรือสําเร็จภายในวนัที่ 15 ธันวาคม 2560 หรือวนัอ่ืนใดที่คูส่ญัญาจะได้

ตกลงร่วมกนั 

- ผู้ ซือ้มีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีโ้ดยการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผู้ขาย และ 

- ในกรณีที่การซือ้ขายหุ้นไมเ่กิดขึน้หรือสําเร็จซึง่เกิดจากเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามข้อ 1) ผู้ขายมีสิทธิบอก

เลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้โดยการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผู้ ซือ้ 

ทัง้นี ้โดยที่คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายตกลงทีจ่ะไมเ่รียกร้องคา่เสียหายซึง่กนัและกนั 

คํารับรอง (Covenants) : คูส่ญัญาตา่งยอมรับที่จะปฏิบตัติามเง่ือนไขในการให้คํารับรองและรับประกนั (Covenants) ตอ่คูส่ญัญา

อีกฝ่ายตามรายละเอียดที่กําหนดในสญัญา 

ข้อตกลงอ่ืนๆ : - ผู้ขายตกลงวา่จะไมป่ระกอบธุรกิจหรือกระทําการใดๆ เป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของผู้ ซือ้หรือบริษัทยอ่ย

ของผู้ ซือ้ 

- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใดๆ ของสญัญาฉบบันี ้ ต้องอาศยัมติของที่ประชมุคณะกรรมการหรือที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นของผู้ ซือ้ ผู้ ซือ้ต้องดําเนินการมิให้คณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสียออกเสียง

ลงคะแนนในการพิจารณาเร่ืองดงักลา่ว 

- คูส่ญัญารับทราบวา่ ณ ปัจจบุนั AMA ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษัท รัชดา บิสสิเนส ดีสตริค จํากดั (“RBD”) 

ซึง่มีผู้ขายเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 ในบริษัท โดยเม่ือผู้ ซือ้ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิใน

หุ้นที่ซือ้ขาย ผู้ ซือ้ตกลงดําเนินการให้ AMA ชําระคืนหนีด้งักลา่ว พร้อมดอกเบีย้ทัง้หมดให้แก่ RBD 

ภายในระยะเวลา 6 (หก) เดือนนบัจากวนัทีท่ําสญัญาซือ้ขายหุ้น แตท่ัง้นีจ้ะต้องไมข่ดักบัข้อกําหนด

และเง่ือนไขที ่ AMA ทํากบัเจ้าหนีอ่ื้น รวมถึงเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน เว้นแตไ่ด้รับความยินยอมจาก

เจ้าหนีอ่ื้นหรือเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินที่เก่ียวข้องแล้ว 

การสิน้สดุของสญัญา : - คูส่ญัญาตกลงยกเลิกสญัญาร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ 

- คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที่เป็นสาระสาํคญัภายใต้สญัญาฉบบันี ้ และ

ไมส่ามารถดําเนินการเยียวยาได้ภายใน 30 วนัหลงัจากได้รับหนงัสือบอกกลา่วจากคูส่ญัญาฝ่ายที่ไม่

ผิดสญัญา  ในกรณีนีคู้ส่ญัญาฝ่ายที่ไมผิ่ดสญัญามีสิทธิบอกกลา่วให้คูส่ญัญาฝ่ายที่ผิดสญัญาทราบ

เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือฟอ้งร้องให้ปฏิบตัิตามสญัญาและเรียกคา่เสียหายจากคูส่ญัญาที่ผิดสญัญา 

 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่2 



30 
 

สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 9 
   
 
 

แผนที่แสดงที่ตัง้สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)   

ณ  ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ (Cheer Tower)  ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก  
 เลขที่  22/1 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
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สิงทีสง่มาด้วยลาํดบัที 4
 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทกีาํหนดรายการต่าง ๆ ทจีะมอบฉันทะทลีะเอียดชัดเจนตายตัว)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท ี5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที                                   

วนัที             เดือน                            พ.ศ.   

 

(1) ข้าพเจ้า          สญัชาติ     

อยูบ้่านเลขที      ถนน      ตําบล/แขวง       

อําเภอ/เขต     จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      

 

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล   จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทงัสินรวม                                        หุ้น 

และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                       เสียง ดงันี 
หุ้นสามญั                                 หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ                          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
 

 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
                                                                                        อาย ุ                  ปี    

อยูบ้่านเลขที               ซอย                                         ถนน                           ตําบล/แขวง                                           

อําเภอ/เขต                         จงัหวดั                                                                 รหสัไปรษณีย์                            

 

                นายญาณศกัดิ มโนมยัพิบลูย์                              อาย ุ      54.       ปี    
อยู ่          ชนั 23          อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์         เลขที    29                   ถนน           สขุมุวิท 63                        ตําบล/แขวง คลองตนัเหนือ        

อําเภอ/เขต       วฒันา          จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร                 รหสัไปรษณีย์             10110 

 

                 นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม                   อาย ุ      69        ปี  
อยู ่          ชนั 23          อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์         เลขที    29                   ถนน           สขุมุวิท 63                        ตําบล/แขวง คลองตนัเหนือ        

อําเภอ/เขต       วฒันา          จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร                 รหสัไปรษณีย์             10110 

 

              นางสาวจฑุามาส อิงโพธิชยั                            อาย ุ      41        ปี  
อยู ่          ชนั 23          อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์         เลขที    29                   ถนน           สขุมุวิท 63                        ตําบล/แขวง คลองตนัเหนือ        

อําเภอ/เขต       วฒันา          จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร                 รหสัไปรษณีย์             10110 

   
 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า      เพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น   ครังที 1/2560    ใน 

วนัศกุร์ที    24   พฤศจิกายน  2560        เวลา        14.00     น.   ณ  ห้องออดิธอเรียม ชนั 5 อาคารเชียร์  (Cheer Tower)  ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก  เลขที  
22/1 เอกมยัซอย 2 ถนนสขุมุวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 หรือ ทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 

 

 

 

ปิดอากร 
แสตมป์  บาท 
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 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครังนี ดงันี 
วาระที       1      เรือง     พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560  

 

                               (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
                              (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

   เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
 

 

                           วาระที       2     เรือง    พิจารณาอนมุตัิการเข้าซือกิจการของกลุม่บริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จํากดั โดยการซือหุ้นในบริษัท อลิอนัซ์ 
เมดิคอล เอเชีย จํากดั จากผู้ ถือหุ้นเดิม อนัได้แก่ นางสาวสาธิตา วทิยากร  แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด และ นายศิริชยั โตวิริยะเวช ซงึเป็นบคุคลที
เกียวโยงกนัของบริษัทฯ   

 

  (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

  เห็นด้วย                         ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

 

 วาระที       3     เรือง  พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และ แก้ไขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 

(วตัถปุระสงค์) เพือรองรับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ 

 
   (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
   (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

  เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

 

 วาระที       4       เรือง   พิจารณาเรืองอืน (ถ้ามี)      
 

   (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
   (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง           
 

 
(5)    การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดทีไมเ่ป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนนัไมถ่กูต้อง 

และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 
(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีทีทีประชมุมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
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กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทผีู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

 

 

ลงชือ                       ผู้มอบฉันทะ 
                                                                                                         (                                                   ) 
 

 

               ลงชือ                                            ผู้ รับมอบฉันทะ 
                                                                                                        (                                                   ) 
 

 

 

หมายเหตุ 
 

1.   ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก 
  จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2.   วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชดุหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 
3.   ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบ   
       หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท     พรินซิเพิล แคปิตอล       จํากดั (มหาชน) 

 

  ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น   ครังที 1/2560    ในวนัศกุร์ที    24   พฤศจิกายน  2560    เวลา 14.00 น.   ณ  ห้องออดิธอเรียม   ชนั 5 
อาคารเชียร์ (Cheer Tower)  ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก  เลขที  22/1 เอกมยัซอย 2 ถนนสขุุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

หรือ ทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

วาระที                เรือง          

     (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
     (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
 

วาระที                 เรือง            

                 (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
                 (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

    เห็นด้วย                  ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

วาระที                 เรือง         

                 (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
                 (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

    เห็นด้วย                    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

วาระที                เรือง         

                 (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
                 (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

     เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
 

วาระที                เรือง         

                 (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร 
                 (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

     เห็นด้วย                  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
 

วาระที                เรือง เลือกตงักรรมการ (ตอ่) 

ชือกรรมการ          

    เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
ชือกรรมการ          

    เห็นด้วย                  ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
ชือกรรมการ          

    เห็นด้วย                 ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  
ชือกรรมการ          

    เห็นด้วย                 ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  
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