ที่ 026/2560
25 กันยายน 2560
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2560 เรื่ องการเข้ าซื ้อกิจการ การแก้ ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่สง่ มาด้ วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 7/2560 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ดังนี ้
1.

มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 (“ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น”)
พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซื ้อกิจการของกลุ่มบริ ษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จากัด โดยการ
ซื ้อหุ้นในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัท อลิ อันซ์ เมดิคอล เอเชี ย จ ากัด (“AMA”) จากผู้ถือ เดิม อัน ได้ แก่ นางสาว
สาธิ ตา วิทยากร (“คุ ณสาธิ ตา”) แวนเทจ พ้ อยท์ แมเนจเม้ นท์ ลิมิ เต็ด (“แวนเทจ
พ้ อยท์ ”) และนายศิริชยั โตวิริยะเวช (“คุณศิริชัย”) ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ
โดยในปั จ จุบัน AMA ประกอบธุ ร กิ จ ลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท อื่ น (Holding
Company) และถื อ หุ้น ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มในบริ ษั ท ย่ อ ยจ านวน 5 บริ ษั ท อัน
ประกอบด้ วย (1) บริ ษัท พิษณุเวช จ ากัด (2) บริ ษัท โรงพยาบาลปากนา้ โพ จากัด
(3) บริ ษัท สหแพทย์พิจิตร จากัด (4) บริ ษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด และ
(5) บริ ษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิ ทอล จากัด (รวมเรี ยกบริ ษัทตาม (1) – (5) ว่า“บริษัทย่ อยฯ”
และรวมเรี ยก AMA และบริ ษัทย่อยฯ ว่า “กลุ่มบริษัท AMA”) ดังนัน้ การเข้ าซื ้อหุ้นของ
AMA ในครัง้ นีจ้ ะส่ง ผลให้ บริ ษัท ฯ ได้ ม าซึ่ง บริ ษัทย่อยฯ และกิจการของบริ ษัทย่อยฯ
ทังหมดด้
้
วย โดยกลุ่มบริ ษัท AMA ถือเป็ นกลุ่มบริ ษัทที่มีประสบการณ์ในการประกอบ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมาเป็ นระยะเวลายาวนาน และเป็ นเจ้ าของและ
ดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลชันน
้ าที่มีชื่อเสียงในบริ เวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
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หลายแห่ง อาทิเช่น โรงพยาบาลพิษณุเวช ในจังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลปากน ้าโพ
และโรงพยาบาลปากน ้าโพ 2 ในจังหวัดนครสวรรค์ เป็ นต้ น โดยการเข้ าซื ้อกิจการของกลุ่ม
บริ ษัท AMA ในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ ของบริ ษัทฯ
และกระจายความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯ จากเดิมที่เน้ นเพียงการประกอบ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยบริ ษัทฯ เล็งเห็นว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเป็ นธุรกิจที่มีแนวโน้ มการ
เติบโตที่ดี อีกทังโรงพยาบาลในกลุ
้
่มบริ ษัท AMA ถือเป็ นโรงพยาบาลชันน
้ าซึ่ง ตังอยู
้ ่ใ น
ทาเลอันเป็ นจุดยุทธศาสตร์ มีการให้ บริ การการรักษาผู้ป่วยที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน
ตลอดจนมี ความพร้ อมและศักยภาพในการเติบโตในอนาคต การได้ ม าซึ่ง กลุ่ม บริ ษัท
ดังกล่าวน่าที่จะช่วยเสริ มสร้ างการเติบโตและเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แสวงหารายได้ ของกลุม่ ธุรกิจของบริ ษัทฯ ต่อไปในอนาคต (โปรดพิจารณาข้ อมูลของกลุ่ม
บริ ษัท AMA รายละเอียดของบริ ษัทย่อยฯ และโรงพยาบาลในกลุ่มบริ ษัท AMA เพิ่มเติม
ในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่ได้ แนบ
มาพร้ อมกันนี ้)
ในการเข้ าซื ้อกิจการของกลุ่มบริ ษัท AMA ในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะซื ้อหุ้นของ AMA จานวน
ทังสิ
้ ้น 268,374,998 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและ
จาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
AMA (“หุ้น AMA”) จากผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาหุ้นละประมาณ
7.4523 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1

ซื อ้ หุ้นสามัญ จานวน 146,852,399 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ
54.72 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
AMA จากคุณสาธิตา
ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ เนื่องด้ วยคุณสาธิตาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ ในราคาทังสิ
้ ้นไม่เกิน1,094,382,115.28 บาท

1.2

ซื ้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจานวนรวมทังสิ
้ ้น 120,122,600 หุ้น หรื อคิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 44.76 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ของ AMA จากแวนเทจ พ้ อยท์ ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท ฯ เนื่องด้ วย
เป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ มี ค รอบครั ว วิ ท ยากรเป็ นผู้ รั บ ผลประโยชน์ ใ นทอดสุ ด ท้ าย
(Ultimate Beneficial Owner) ในราคาทังสิ
้ ้นไม่เกิน 895,184 ,729.54 บาท และ

1.3

ซื ้อหุ้นสามัญจานวน 1,399,999 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.52
ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
AMA จากคุณศิริชยั ซึ่งเป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท ฯ เนื่องด้ วยคุณศิริชยั เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท ฯ ซึ่ง

2/34

ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารความเสี่ยงและการลงทุน ในราคา
ทังสิ
้ ้นไม่เกิน 10,433,155.18 บาท
ในการนี ้ ผู้ขายตกลงที่จะดาเนินการให้ กรรมสิทธิ์ในหุ้น AMA ที่ซื ้อขายทังหมดโอนมายั
้
ง
บริ ษัทฯ ทันทีในคราวเดียว ในวันที่บริ ษัทฯ เข้ าซือ้ หุ้นดังกล่าว (“วันที่ซือ้ ขายหุ้น”) โดย
บริ ษัทฯ จะชาระค่าหุ้นข้ างต้ นให้ แก่คณ
ุ สาธิตา แวนเทจ พ้ อยท์ และคุณศิริชยั ด้ วยเงินสด
โดยจะชาระราคาซื ้อขายจานวนกึ่งหนึง่ ในวันที่ซื ้อขายหุ้นและจะชาระราคาซื ้อขายในส่วน
ที่เหลืออีกกึ่งหนึง่ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ทาสัญญาซื ้อขายหุ้น โดย
มีรายละเอียดดังนี ้
ราคาซือ้ ขาย
ผู้ถือหุ้น

ชาระในวันที่ซือ้ ขายหุ้น
(บาท)

ชาระภายในระยะเวลาไม่ เกิน
12 เดือนนับจากวันที่ทาสัญญา
ซือ้ ขายหุ้น
(บาท)

1.

คุณสาธิตา

547,191,057.64

547,191,057.64

2.

แวนเทจ
พ้ อยท์

447,592,364.77

447,592,364.77

3.

คุณศิริชยั

5,216,577.59

5,216,577.59

รวม

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่บริ ษัทฯ ช าระราคาซื อ้ ขายหุ้นในส่วนที่เหลื อให้ แก่คุณสาธิ ตา แวนเทจ
พ้ อยท์ หรื อคุณศิริชยั ภายหลังวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแต่วนั ที่ ทาสัญญาซื ้อ
ขายหุ้น บริษัทฯ จะต้ องชาระดอกเบี ้ยเป็ นรายเดือนให้ แก่คณ
ุ สาธิตา แวนเทจ พ้ อยท์ และ/
หรื อ คุณ ศิริ ชัย ส าหรั บ ราคาซื อ้ ขายในส่ว นที่ ผ้ ูซื อ้ ยัง ไม่ไ ด้ ช าระในอัต ราเท่า กับ อัต รา
ดอกเบี ้ยเงินกู้ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ประเภท MLR ลบ 2 เปอร์ เซ็นต์
(MLR-2%) ณ วันที่ถัดจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแต่วนั ที่ทาสัญญาซื ้อขาย
หุ้น (“วันเริ่ มต้ นดอกเบีย้ ”) โดยเริ่ มคานวณตังแต่
้ วนั เริ่ มต้ นดอกเบี ้ย จนถึงวันที่บริ ษัทฯ
ชาระราคาซื ้อขายครบถ้ วน (โดยไม่มีการคิดดอกเบี ้ยทบต้ น)
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อย่างไรก็ดี การเข้ าทาธุรกรรมของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้จะเกิดขึ ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่
ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้นระหว่างบริ ษัท ฯ และคุณสาธิตา ซึ่งบริ ษัทฯ จะได้ เข้ าลงนาม
ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมัติการการเข้ าซื ้อกิจการของกลุ่มบริ ษัท
AMA ในครัง้ นี ้เสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขที่สาคัญดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(1)

การได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ สาหรับการเข้ าซือ้ กิจการของ
กลุม่ บริษัท AMA โดยการซื ้อหุ้นในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้น
ที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
AMA

(2)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ AMA ได้ มีมติอนุมตั ิการขายหุ้นที่ซื ้อขายให้ แก่
บริษัทฯ และ

(3)

ที่ ป ระชุม คณะกรรมการและที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ของ AMA ได้ มี ม ติ อ นุมัติ ก าร
เปลี่ยนแปลงจานวนกรรมการ การแต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่ และการเปลี่ยนแปลง
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน AMA ตามที่ได้ ตกลงกันระหว่างคูส่ ญ
ั ญา

โดยในเบื อ้ งต้ น คาดว่ า หากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นมี ม ติ อ นุ มัติ ร ายการดัง กล่ า วในเดื อ น
พฤศจิกายน 2560 บริ ษัทฯ น่าจะสามารถเข้ าซื ้อกิจการของกลุ่มบริ ษัท AMA ได้ แล้ วเสร็ จ
ภายในเดือนธันวาคม 2560 ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ าทาธุรกรรม
ข้ างต้ นได้ จากสารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยง
กันตามที่ได้ แนบมาพร้ อมกันนี ้
อนึ่ง การเข้ าซือ้ กิจการของกลุ่ม บริ ษัท AMA โดยการซือ้ หุ้น AMA ในครัง้ นี ม้ ี ข้อพึง
พิจารณาเพิ่มเติมดังนี ้
(ก)

การเข้ าท ารายการในครั ง้ นี ม้ ี ลั ก ษณะเป็ นการซื อ้ หรื อ รั บ โอนกิ จ การของ
บริ ษั ท เอกชนมาเป็ นของบริ ษั ท ฯ ตามนั ย ของมาตรา 107(2)(ข) แห่ ง
พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ซึ่ง
บริษัทฯ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษ อันได้ แก่ คุณ
สาธิตา นายสาธิต วิทยากร (“คุณสาธิต”) พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ แอลทีดี
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(“พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ ”) และนางสาวพัลลภา วิทยากร (“คุณพัลลภา”) ซึ่ง
ปั จจุบนั ถื อหุ้นรวมกันทัง้ สิน้ 2,945,342,543 หุ้น หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ
90.90 ของจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
(ข)

การเข้ าทารายการในครัง้ นีเ้ ข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการ
ที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อ มูลและการปฏิบตั ิการของ
บริ ษั ท จดทะเบี ย นในการได้ มาหรื อจ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ พ.ศ. 2547
(“ประกาศเรื่องการได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรั พย์ สินที่มีนัยสาคัญ ”) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้ วยวิธีการคานวณตามเกณฑ์ตา่ งๆ ภายใต้
ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญ โดยคานวณจาก
งบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
และงบการเงินรวมเสมือนของ AMA สาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2560 แล้ ว พบว่าการเข้ าทารายการดังกล่าว มีขนาดของรายการสูงสุด
เมื่อคานวณรายการตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ
35.61 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ รวมของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย (โดย
บริษัทฯ ไม่ได้ มีรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้ า
ทาธุรกรรมในครัง้ นี ้) เข้ าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่ องการได้ มา
หรื อ จ าหน่ายไปซึ่ง ทรั พ ย์ สิ นที่ มี นัยส าคัญ กล่าวคื อ รายการดัง กล่าวมี มูลค่า
เท่ากับหรื อสูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50

(ค)

นอกจากนี ้ การเข้ าทารายการในครั ง้ นี เ้ ข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมใน AMA
อันได้ แก่ คุณสาธิตา แวนเทจ พ้ อยท์ และคุณศิริชยั เข้ าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริ ษัทฯ เนื่องด้ วยเหตุผลตามที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาด
รายการของการเข้ าซื ้อหุ้น AMA จากผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายภายใต้ ประกาศเรื่ อง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สาหรับงวด 6
เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และงบการเงินรวมเสมือนของ AMA
สาหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 แล้ ว พบว่า
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(กก)

รายการเข้ าซือ้ หุ้น AMA จากคุณสาธิ ตา ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัทฯ และแวนเทจ พ้ อยท์ ซึ่งเป็ นนิติบคุ คลที่มีครอบครัววิทยากรเป็ น
ผู้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้ าย (Ultimate Beneficial Owner) มีขนาด
ของรายการรวมคิดเป็ นร้ อยละ 26.13 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ

(ขข)

รายการเข้ าซื ้อหุ้น AMA จากคุณศิริชยั ซึ่งเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ มี
ขนาดของรายการคิดเป็ นร้ อยละ 0.14 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รวมขนาดของทังสองรายการข้
้
างต้ นคิดเป็ นร้ อยละ 26.27 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย นอกจากนี ้ เมื่อรวมพิจารณาขนาดของ
รายการดังกล่าวกับขนาดรายการของ (1) การชาระดอกเบี ้ยที่บริ ษัทฯ อาจต้ อง
ชาระให้ แก่คณ
ุ สาธิตา แวนเทจ พ้ อยท์ และคุณศิริชยั ในกรณีที่บริ ษัทฯ ชาระราคา
ซื ้อขายหุ้นในส่วนที่เหลือให้ แก่บคุ คลดังกล่าวภายหลังวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาครบ
6 เดือนนับแต่วนั ที่ ทาสัญญาซื ้อขายหุ้นตามที่ได้ ระบุข้างต้ น ซึ่งมีขนาดรายการ
คิ ด เป็ นร้ อยละ 0.28 ของมู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตัว ตนสุ ท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ และ
บริษัทย่อย (2) การชาระดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมที่ AMA จะต้ องชาระให้ แก่บริ ษัท รัชดา
บิสสิเนส ดีสตริ ค จากัด (ซึ่งมีคณ
ุ สาธิตาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ) ภายหลังจากที่
บริ ษัทฯ ได้ มาซึ่งกลุ่มบริ ษัท AMA แล้ ว ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็ นร้ อยละ 0.07
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และ (3) รายการที่
เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้ าทาธุรกรรมในครัง้ นี ้ อันได้ แก่
รายการให้ บริการระหว่าง AMA และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึง่ มีขนาดรายการคิด
เป็ นร้ อยละ 0.10 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
แล้ ว พบว่าขนาดของรายการทังหมดข้
้
างต้ น ภายใต้ ประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยว
โยงรวมคิดเป็ นร้ อยละ 26.72 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ และ
บริ ษั ท ย่อ ย ซึ่ ง มากกว่า ร้ อยละ 3 ของมูล ค่า ของสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตัว ตนสุท ธิ ข อง
บริษัทฯ และบริษัทย่อย
เนื่องด้ วยเหตุที่กล่าวมาข้ างต้ น บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้อง (1) จัดทาสารสนเทศเกี่ยวกับการ
ได้ มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน ดังมี รายละเอียดปรากฏตาม
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่ได้ แนบมา
พร้ อมกันนี ้ และเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพ ย์ฯ (2) จัดทาสารสนเทศเวียนให้
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ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในการนี ้
บริ ษัทฯ จะจัดทาและนาส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งทรัพย์สินให้ แก่
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ในคราว
เดียวกันแทนการจัดส่งสารสนเทศเวียน (3) จัดให้ มีที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเป็ นผู้ให้
ความเห็นเกี่ ยวกับการเข้ าทารายการดังกล่าวเพื่ อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัท ฯ ได้
แต่งตังบริ
้ ษัท แคปปิ ตอล แอ๊ ดแวนเทจ จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นที่ปรึกษา
ทางการเงิ นอิสระเพื่ อให้ ความเห็นเกี่ ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพ ย์และการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ และ (4) จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการ
ดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย อันได้ แก่ คุณสาธิตา คุณสาธิต พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ และคุณ
พัลลภา
2.

อนุมตั ิให้ นาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริ ษัท ฯ เพื่ อรองรับการประกอบธุ รกิ จโรงพยาบาลของบริ ษัท ฯ ในอนาคต โดยให้ เพิ่ม
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้เป็ นข้ อ 39
“ข้ อ 39 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับตรวจและรักษาคนไข้ และ
ผู้ป่วยเจ็ บ และรั บท าการฝึ กสอนและอบรมทางด้ านวิช าการเกี่ ย วกับการแพทย์ การ
อนามัย”
พร้ อมทังแก้
้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้างต้ น โดยมีข้อความที่ได้ แก้ ไขแล้ วเป็ นดังนี ้
“ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจานวน 39 ข้ อ”

3.

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ได้ มีมติมอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ
กรรมการบริษัท ซึ่งเป็ นบุคคลผู้ที่ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียในการเข้ าทารายการข้ างต้ น เป็ นผู้มี
อานาจพิจารณาดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องอันจาเป็ นและสมควรเกี่ ยวกับการเข้ าซือ้
กิจการของกลุม่ บริษัท AMA โดยการซื ้อหุ้นใน AMA จากผู้ถือหุ้นเดิมภายใต้ กรอบที่ได้ รับ
อนุมตั ติ อ่ ไป

4.

มีมติอนุมตั ิให้ กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน
2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ (Cheer Tower) ซัมเมอร์ เซ็ท
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เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 22/1 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเข้ าซือ้ กิ จการของกลุ่มบริ ษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชี ย
จากัด โดยการซื ้อหุ้นในบริ ษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จากัด จากผู้ถือหุ้น
เดิม อันได้ แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร แวนเทจ พ้ อยท์ แมเนจเม้ นท์ ลิมิเต็ด
และนายศิริชยั โตวิริยะเวช ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท ฯ และการแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ฯ ข้ อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อรองรับ
การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ

วาระที่ 4

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ในการนี ้ ให้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
(Record Date) ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ)
เลขานุการบริษัท
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บริ ษทั พริ้นซิ เพิ ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งสิ นทรัพย์และกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ตามทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครัง้ ที่ 7/2560
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560
(“ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษทั อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จากัด
โดยการซื้อหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั
อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จากัด (“AMA”) จากผูถ้ อื หุน้ เดิม อันได้แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร (“คุณสำธิ ตำ”)
แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมเิ ต็ด (“แวนเทจ พ้อยท์”) และนายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช (“คุณศิ ริชยั ”) ซึง่ เป็ น
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ นัน้
การเข้าทารายการข้างต้นเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ยั สาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ าย
ไปซึง่ ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ จาหน่ ายไปซึ่ง สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกำศเรื่ องกำรได้ มำหรื อ
จำหน่ ำยไปซึ่ งทรัพย์สินที่ มีนัยสำคัญ”) ซึง่ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธกี ารคานวณตาม
เกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ที่มนี ัยสาคัญ โดยคานวณจากงบ
การเงินรวมของบริษทั ฯ สาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ งบการเงินรวมเสมือน
ของ AMA สาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แล้ว พบว่าการเข้าทารายการดังกล่าวมี
ขนาดของรายการรวมสูงสุดเมื่อคานวณรายการตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ
35.61 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยโดยบริษทั ฯ ไม่ได้มรี ายการได้มาซึง่
สินทรัพย์ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทาธุรกรรมในครัง้ นี้ เข้าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตาม
ประกาศเรือ่ งการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีม่ นี ยั สาคัญ
นอกจากนี้ การเข้าทารายการข้างต้นยังเข้าข่ายเป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 (“ประกำศเรื่องรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกัน ”) โดยที่ผู้ถอื หุ้นเดิมใน AMA อันได้แก่คุณสาธิตา
แวนเทจ พ้อยท์ และคุณศิรชิ ยั เข้าข่ายเป็นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ซึง่ เมื่อพิจารณาขนาดรายการของ
รายการดังกล่าวภายใต้ประกาศเรื่อ งรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ
สาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และงบการเงินรวมเสมือนของ AMA สาหรับงวด 6
เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แล้ว พบว่า (ก) รายการเข้าซือ้ หุน้ AMA จากคุณสาธิตา ซึง่ เป็ นผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ และแวนเทจ พ้อยท์ ซึง่ เป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ คี รอบครัววิทยากรเป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ใน
ทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial Owner) มีขนาดของรายการรวมคิดเป็ นร้อยละ 26.13 ของมูลค่าสินทรัพย์
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ทีม่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และ (ข) รายการเข้าซื้อหุน้ AMA จากคุณศิรชิ ยั ซึง่ เป็ นผูบ้ ริหาร
ของบริษัทฯ มีขนาดของรายการคิดเป็ นร้อยละ 0.14 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อย ซึง่ เมือ่ คานวณขนาดรายการ (ก) รวมกับรายการ (ข) จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 26.27
นอกจากนี้ เมือ่ รวมพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวกับขนาดรายการของ (1) การชาระดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯ
อาจต้องชาระให้แก่คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และคุณศิรชิ ยั ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ชาระราคาซือ้ ขายหุน้ ในส่วนที่
เหลือให้แก่บุคคลดังกล่าวภายหลังวันที่ส้นิ สุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแต่วนั ที่ทาสัญญาซื้อขายหุ้นดังมี
รายละเอียดตามทีไ่ ด้ระบุในข้อ 5.2 ซึง่ มีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 0.28 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย (2) การชาระดอกเบีย้ เงินกู้ยมื ที่ AMA จะต้องชาระให้แก่ บริษทั รัชดา บิสสิเนส
ดีสตริค จากัด (“RBD”) ซึ่งมีคุณสาธิตาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งกลุ่ มบริษัท
AMA แล้ว ซึง่ มีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 0.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย และ (3) รายการที่เกี่ยวโยงกันทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทาธุรกรรมในครัง้ นี้ อันได้แก่
รายการให้บริการระหว่าง AMA และบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ซึง่ มีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 0.10 ของมูลค่า
สินทรัพ ย์ท่มี ตี ัว ตนสุ ทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อ ยแล้ว พบว่าขนาดของรายการทัง้ หมดข้างต้นภายใต้
ประกาศเรื่องรายการเกี่ยวโยงรวมคิดเป็ นร้อยละ 26.72 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย ซึง่ มากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ ้องจัดทาสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์และการเข้าทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ ”) โดยมี
รายละเอียดการเข้าทารายการดังต่อไปนี้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิ ดรำยกำร

บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสัญ ญาซื้อ ขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และคุ ณสาธิตาสาหรับการเข้าซื้อ หุ้น
จานวน 268,374,998 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายแล้วทัง้ หมด
ของ AMA จากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ AMA อันได้แก่ คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และคุณศิรชิ ยั (“สัญญำซื้อขำย
หุ้น AMA”) ภายหลังจากทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารเข้าซือ้ หุน้ ข้างต้น และจะเข้าทา
รายการดังกล่าวภายหลังจากที่ได้รบั มติอนุ มตั จิ ากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้ นครัง้ ที่ 1/2560 ซึ่งจะประชุมใน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญาซือ้ ขายหุน้ AMA ได้
สาเร็จลุล่วงหรือได้รบั การผ่อนผันจากคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะดาเนินการได้แล้ว
เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560
2.

คู่สญ
ั ญำที่เกี่ยวข้องและควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ

ผูซ้ ื้อ: บริษทั ฯ
ผูข้ ำย: ผูถ้ อื หุน้ เดิมของ AMA จานวน 3 ราย ดังมีรายละเอียดดังนี้
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รำยชื่อผู้ถือหุ้น

1. นางสาวสาธิตา วิทยากร
2. แว นเทจ พ้ อ ยท์ แมเนจเม้ น ท์
ลิมเิ ต็ด(1)
3. นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
รวม

จำนวนหุ้น
ที่จะซื้อขำย
(หุ้น)
146,852,399
118,750,600
1,372,000
1,399,999
268,374,998(2)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(ร้อยละ)
54.72
44.25
0.51
0.52
99.99

ประเภทของหุ้น

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ

(1) แวนเทจ พ้อยท์ เป็ นนิตบ
ิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในหมู่เกาะบริตชิ เวอร์จนิ ไอร์แลนด์ ประกอบธุรกิจถือหุน้ ในบริษทั อื่น และถือ

หุน้ โดย วิวดิ แวนเทจ เทรดดิ้ง ลิมเิ ต็ด ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทัง้ หมด โดยมีครอบครัววิทยากรเป็ นผูร้ บั
ประโยชน์ในทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial Owner)
(2) หุน
้ ทัง้ หมดใน AMA มีจานวน 268,375,000 หุน้ โดยมีหนุ้ ทีไ่ ม่ได้ซอ้ื ขายในครัง้ นี้จานวน 2 หุน้ ซึง่ ถือโดยคุณสาธิตาและ

คุณศิรชิ ยั

ควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ:

ผูข้ ายแต่ละรายมีความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ โดยเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันตาม
ประกาศเรือ่ งรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน กล่าวคือ
(ก) คุณสาธิตา เป็ นผู้ถอื หุ้นใหญ่ของบริษทั ฯ โดย ณ วันที่ 14 มีนาคม
2560 ถือหุน้ ทางตรงในบริษทั ฯ จานวน 1,760,115,114 หุน้ หรือคิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 54.32 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดในบริษทั ฯ
(ข) แวนเทจ พ้อ ยท์ เป็ น นิ ติบุ ค คลที่ม ีค รอบครัว วิท ยากรเป็ น ผู้ไ ด้ร ับ
ผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial Owner) และ
(ค) คุ ณ ศิ ร ิ ช ัย เป็ น ผู้ บ ริ ห ารของบริษั ท ฯ ซึ่ ง ป จั จุ บ ัน ด ารงต าแหน่ ง
ผูอ้ านวยการฝา่ ยบริหารความเสีย่ งและการลงทุน

3.

ลักษณะทัวไปของรำยกำร
่
3.1.

ธุรกรรมการซือ้ หุน้ AMA

บริษทั ฯ จะเข้าซือ้ หุน้ ใน AMA จานวนทัง้ สิน้ 268,374,998 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ
99.99 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของ AMA มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท (“หุ้น AMA”)
จากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ AMA ในราคาหุน้ ละประมาณ 7.4523 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน
2,000,000,000.00 บาท ดังนี้
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(ก)

ซือ้ หุน้ สามัญจานวน 146,852,399 หุ้น หรือคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 54.72 ของจานวนหุน้ ที่
ออกและจาหน่ ายแล้วทัง้ หมดของ AMA จากคุณสาธิตา ในราคาทัง้ สิ้นไม่เกิน 1,094,382,115.28
บาท

(ข)

ซื้อหุ้นสามัญจานวน 118,750,600 หุ้น และหุ้นบุรมิ สิทธิจานวน 1,372,000 หุ้น รวมเป็ นจานวน
ทัง้ สิ้น 120,122,600 หุ้น หรือ คิดเป็ นสัดส่ว นประมาณร้อ ยละ 44.76 ของจานวนหุ้นที่อ อกและ
จาหน่ ายแล้วทัง้ หมดของ AMA จากแวนเทจ พ้อยท์ ในราคาทัง้ สิ้นไม่เกิน 895,184,729.54 บาท
และ

(ค)

ซือ้ หุน้ สามัญจานวน 1,399,999 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.52 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อก
และจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของ AMA จากคุณศิรชิ ยั ในราคาทัง้ สิน้ ไม่เกิน 10,433,155.18 บาท

โดยบริษทั ฯ จะชาระค่าหุน้ ข้างต้นให้แก่คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และคุณศิรชิ ยั ด้วยเงินสด โดยจะ
ชาระค่าหุน้ บางส่วนในวันทีบ่ ริษทั ฯ เข้าซือ้ และรับโอนกรรมสิทธิ ์ในหุน้ AMA จากผูถ้ อื หุน้ เดิม (“วันที่ซื้อขำย
หุ้น”) และจะชาระค่าหุน้ ส่วนทีเ่ หลือภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันทีท่ าสัญญาซือ้ ขายหุน้ โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการชาระค่าหุน้ ตามทีร่ ะบุในข้อ 5
.

ทัง้ นี้ AMA ประกอบธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทั อื่น (Holding Company) โดยปจั จุบนั AMA
ถือหุน้ ทางตรงในบริษทั ย่อยจานวน 2 บริษทั ได้แก่ (1) บริษทั พิษณุเวช จากัด (“PSV”) และ (2) บริษทั
โรงพยาบาลปากน้าโพ จากัด (“PNP”) และถือหุน้ ทางอ้อมในบริษทั ย่อยจานวน 3 บริษทั ได้แก่ (1) บริษทั
สหแพทย์พจิ ติ ร จากัด (“SHV”) (2) บริษทั โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด (“PUH”) และ (3) บริษทั
พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล จากัด (“PNPH”) ซึง่ การเข้าซือ้ หุน้ ใน AMA จะทาให้บริษทั ฯ เข้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทางอ้อม
และได้มาซึง่ กิจการทัง้ หมดของบริษทั ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
ในการนี้บริษทั ฯ จะเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ AMA กับ คุณสาธิตาภายหลังจากทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารเข้าซือ้ หุน้ AMA โดยเงือ่ นไขสาคัญของสัญญาซือ้ ขายหุน้ AMA สามารถสรุปได้ดงั นี้

เงื่อนไขบังคับก่อน

: 1. บริษัทฯ ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ หุ้นสาหรับการเข้าซื้อ กิจการของ
กลุ่มบริษทั AMA โดยการเข้าซือ้ หุน้ AMA จากผูถ้ อื หุน้ เดิม
2. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ของ AMA ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารขายหุ้น AMA
ให้แก่บริษทั ฯ
3. ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท และที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ของ AMA ได้ม ีม ติ
อนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงจานวนกรรมการ การแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่ และ
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การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพัน AMA ตามที่ได้ตกลง
กันระหว่างคู่สญ
ั ญา
วันที่ซื้อขำยหุ้น

ั ญาจะร่วมกันกาหนดวันทีซ่ อ้ื ขายหุน้ ซึง่ จะต้องไม่เกิน 5 วันทาการนับจาก
: คู่สญ
วันที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุในสัญญาเสร็จสมบูรณ์ โดยบริษทั ฯ คาดว่า
การซือ้ ขายหุน้ น่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560

เ งื่ อ น ไ ข ที่ ส ำ คั ญ : ตลอดระยะเวลาทีค่ ุณสาธิตาเป็ นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ในบริษทั ผู้ซ้อื คุณสาธิตาจะ
ไม่ประกอบธุ รกิจ หรือ กระทาการใดๆ (ซึ่งรวมถึงลงทุ นในสัดส่ ว นเกินกว่ า
อื่น ๆ
ร้อยละ 10 ของทุนทัง้ หมดของกิจการใดๆ) อันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของ
บริษัท ฯ หรือ บริษัท ย่อ ยของบริษัท ฯ หรือ ก่ อ ให้เ กิด ผลประโยชน์ อ่ืน ที่อ าจ
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ ท่ดี ีท่สี ุ ดของกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ
บริษทั ฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

อนึ่ ง โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริ ษทั ฯ ก่อนและหลังกำรเข้ำทำรำยกำรเป็ นดังนี้

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและควำมสัมพันธ์ของคู่สญ
ั ญำก่อนกำรเข้ำทำรำยกำร
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและภำพรวมธุรกิ จของ
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของ AMA
PRINC
สำธิ ตำ
แวนเทจ พ้อยท์
ครอบครัว
วิ ทยำกร

ผู้ถือหุ้นรำย
ย่อย

90.90%

54.72%

VB(1)

99.99%
BCD (2)

CS(3)

VI(5)

99.99%

V

(6)

90.92%

PSV

99.99%

99.99%

VR(7)

PNP

PI(4)

99.99%
99.99%

0.52%

AMA

60.00%
99.99%

ศิ ริชยั โตวิ ริยะเวช

44.76%

9.10%
PRINC

99.99%

แมเนจเม้นท์ ลิ มิเต็ด

วิ ทยำกร

99.99%

SHV

99.99%

PUH

99.99%

PNPH

BG(8)
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและภำพรวมกำรทำธุรกิ จของ PRINC ภำยหลังกำรเข้ำทำรำยกำร
ครอบครัว
วิ ทยำกร

ผู้ถือหุ้นรำย
ย่อย

90.90%

9.10%

PRINC

99.99%

VB(1)

99.99%

BCD (2)

99.99%
VI(5)

99.99%
V

(6)

CS(3)

AMA

PI(4)

90.92%

60.00%

99.99%

99.99%
VR(7)

99.99%

99.99%

99.99%

PSV

BG(8)

99.99%
SHV

PNP

99.99%
PUH

99.99%
PNPH

หมายเหตุ: (1) บริษทั วี บริลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิง้ จากัด (2) บริษทั แบงค็อก เซนเตอร์ดสิ ตริค จากัด

(3) บริษทั
คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จากัด (4) บริษทั พริน้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จากัด (5) บริษทั วี อินเทลลิเจ้นซ์ จากัด
(6) บริษทั วี 33 จากัด (7) บริษทั วี เรสซิเดนซ์ จากัด (8) บริษทั กรุงเทพบริหาร จากัด

กำรคำนวณขนำดรำยกำร
การคานวณขนาดรายการของธุรกรรมการซือ้ หุน้ AMA ภายใต้ประกาศเรือ่ งรายการได้มา หรือ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีม่ นี ยั สาคัญและประกาศเรือ่ งรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันในครัง้ นี้ บริษทั ฯ อ้างอิงจาก
งบการเงินรวมของบริษทั ฯ สาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และงบการเงินรวมเสมือนของ
AMA สาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อมูลกำรเงิ นที่ใช้ในกำรคำนวณขนำดรำยกำร
บริ ษทั ฯ
งบกำรเงิ นรวม
สิ้ นสุด ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ำยน
2560
8,849

หน่วย : ล้านบาท
AMA
งบกำรเงิ นรวม*
สิ้ นสุด ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ำยน
2560
4,922

14

68

หนี้สนิ รวม

1,222

1,799

รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

7,627

3,123

ข้อมูลทำงกำรเงิ น
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
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บริ ษทั ฯ
งบกำรเงิ นรวม
สิ้ นสุด ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ำยน
2560
(242)**

AMA
งบกำรเงิ นรวม*
สิ้ นสุด ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ำยน
2560
117***

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย

0

344

สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ****

7,613

2,711

ข้อมูลทำงกำรเงิ น
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

หมายเหตุ:

*งบการเงินรวมเสมือนทีจ่ ดั ทาโดยบริษทั ฯ ภายใต้การปรึกษากับผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
**กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับรอบ 12 เดือนทีผ่ ่านมา (Trailing 12 months)
***กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับรอบปีบญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
****สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิคานวณโดยใช้สนิ ทรัพย์รวม หักด้วยสินทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตน หนี้สนิ
รวม และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย

เกณฑ์ที่ใช้ในกำรคำนวณ
เกณฑ์ที่ใช้ในกำรคำนวณ
1. เกณฑ์มลู ค่ำสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ำรวมของสิ่ งตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่ำหุ้นทุน

ขนำดรำยกำร (ร้อยละ)
35.61
ไม่สามารถคานวณได้
22.60
ไม่มกี ารออกหุน้ เพื่อชาระราคา

จากการคานวณขนาดรายการข้างต้นตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ าย
ไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีม่ นี ัยสาคัญ โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 และงบการเงินรวมเสมือนของ AMA สาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2560 แล้ว พบว่าการเข้าทารายการดังกล่าว มีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคานวณรายการตามเกณฑ์มลู ค่า
สินทรัพย์ท่มี ตี ัวตนสุทธิ ซึ่งคิดเป็ นร้อ ยละ 35.61 ของมูลค่ าสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุ ทธิรวมของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อย (โดยบริษทั ฯ ไม่ได้มรี ายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทาธุรกรรม
ในครัง้ นี้) ดังนัน้ ธุรกรรมการซือ้ หุน้ AMA จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการได้มา
หรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีม่ นี ัยสาคัญ กล่าวคือ รายการดังกล่าวมีมลู ค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่
ต่ากว่าร้อยละ 50
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นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการของการเข้าซื้อหุ้น AMA จากผู้ถอื หุ้นเดิมแต่ละรายภายใต้
ประกาศเรือ่ งรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุด ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และงบการเงินรวมเสมือนของ AMA สาหรับงวด 6 เดือ นสิ้นสุ ด ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2560 แล้ว พบว่า
(ก)

รายการเข้าซือ้ หุน้ AMA จากคุณสาธิตา ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ และแวนเทจ พ้อยท์ ซึง่
เป็ นนิติบุค คลที่มคี รอบครัววิทยากรเป็ นผู้รบั ผลประโยชน์ ในทอดสุ ดท้าย (Ultimate Beneficial
Owner) มีขนาดของรายการรวมคิดเป็ นร้อยละ 26.13 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย ซึง่ มากกว่า 20 ล้านบาท และ/หรือ ร้อยละ 3 ของมูลค่าของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และ

(ข)

รายการเข้าซื้อหุ้น AMA จากคุณศิรชิ ยั ซึ่งเป็ นผู้บริหารของบริษัทฯ มีขนาดของรายการคิดเป็ น
ร้อยละ 0.14 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

ซึ่งเมื่อคานวณขนาดรายการ (ก) รวมกับรายการ (ข) จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 26.27
นอกจากนี้ เมือ่ รวมพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวกับขนาดรายการของ (1) การชาระดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯ
อาจต้องชาระให้แก่คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และคุณศิรชิ ยั ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ชาระราคาซือ้ ขายหุน้ ในส่วนที่
เหลือให้แก่บุคคลดังกล่าวภายหลังวันที่ส้นิ สุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแต่วนั ที่ทาสัญญาซื้อขายหุ้นดังมี
รายละเอียดตามทีไ่ ด้ระบุในข้อ 5.2 ซึง่ มีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 0.28 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย (2) การชาระดอกเบีย้ เงินกู้ยมื ที่ AMA จะต้องชาระให้แก่ RBD ซึง่ มีคุณสาธิตา
เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้มาซึง่ กลุ่มบริษทั AMA แล้ว ซึง่ มีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ
0.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และ (3) รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันที่เกิดขึน้
ในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทาธุรกรรมในครัง้ นี้ อันได้แก่ รายการให้บริการระหว่าง AMA และบริษทั ย่อย
ของบริษทั ฯ ซึง่ มีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 0.10 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยแล้ว พบว่าขนาดของรายการทัง้ หมดข้างต้นภายใต้ประกาศเรื่องรายการเกี่ยวโยงรวมคิดเป็ นร้อยละ
26.72 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าของ
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีจ่ ดั ทาและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมซือ้ หุน้ AMA ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีม่ นี ัยสาคัญและประกาศเรื่อง
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พร้อมทัง้ แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรม และจัด
ให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ฯ เพื่อขออนุ มตั กิ ารเข้าทาธุรกรรม โดยบริษทั ฯ จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากที่
ประชุมผู้ถอื หุ้นของบริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้ ส่วนเสียเป็ นฐาน
ในการนับคะแนน และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุข้อมูลตามที่ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือ
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จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีม่ นี ัยสาคัญและประกาศเรื่องรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันกาหนด ซึง่ รวมถึงความเห็นของ
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
4.

รำยละเอียดของสิ นทรัพย์ที่ได้มำ
4.1.

AMA

4.1.1. สินทรัพย์ทจ่ี ะได้มา
หุ้นสามัญ จานวน 267,002,998 หุ้น มูล ค่ าที่ต ราไว้หุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุรมิ สิทธิจานวน
1,372,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 10 บาท จานวนหุน้ รวมทัง้ สิน้ 268,374,998 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของ AMA
4.1.2. การประกอบธุรกิจ
ธุรกิจหลักของ AMA ได้แก่ การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทั อื่น (Holding Company) โดยปจั จุบนั
AMA ถือหุน้ ทางตรงใน 2 บริษทั และถือหุน้ ทางอ้อมใน 3 บริษทั ซึง่ มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
ทุนจดทะเบียน
(บำท)
125,000,000

ทุนชำระแล้ว
(บำท)
125,000,000

2) บริษทั สหแพทย์พจิ ติ ร จากัด
(SHV)
3) บริษทั โรงพยาบาลพิษณุเวช
อุตรดิตถ์ จากัด (PUH)
4) บริษทั โรงพยาบาลปากน้ าโพ
จากัด (PNP)

100,000,000

100,000,000

1,000,000

1,000,000

354,166,000

354,166,000

5) บริษทั พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล
จากัด (PNPH)

150,000,000

37,500,300

ชื่อนิ ติบคุ คล
1) บริษทั พิษณุเวช จากัด (PSV)

สัดส่วนกำรถือหุ้นโดย
AMA
ร้อยละ 60.00
(อีกร้อยละ 40.00 ถือโดย
บริษทั พิทกั ษ์พงศ์การแพทย์
จากัด)
ร้อยละ 99.99 โดยถือผ่าน
PSV
ร้อยละ 99.99 โดยถือผ่าน
PSV
ร้อยละ 90.92
(อีกร้อยละ 9.08 ถือโดยผูถ้ อื
หุน้ รายย่อยอื่นๆ)
ร้อยละ 99.99 โดยถือผ่าน
PNP

4.1.3. ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญของ AMA ตามงบการเงินรวมเสมือนสาหรับงวดปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 และสาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้
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งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
กำไรขัน้ ต้น
รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
กำไรก่อนต้ นทุนทำงกำรเงิ นและภำษี
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ สำหรับปี
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น (หน่วย: ล้านบาท)
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบกำรเงิ นรำยปี
31 ธันวำคม 2559
1,741.4
(1,163.1)
578.4
36.4
(437.8)
(3.6)
173.4
(23.1)
(33.4)
117.0
งบกำรเงิ นรำยปี
31 ธันวำคม 2559

งบกำรเงิ น
งวดหกเดือน
30 มิ ถนุ ำยน 2560
796.0
(578.4)
217.6
28.3
(228.2)
(1.9)
15.9
(9.3)
(9.6)
(3.0)
งบกำรเงิ นงวดหกเดือน
30 มิ ถนุ ำยน 2560

158.7

468.2

3.7

5.1

150.6

145.6

สินค้าคงเหลือ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์อ่นื
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

47.0
1,861.2
66.5
2,072.5
4,360.2

52.0
2,131.7
68.0
2,051.8
4,922.5

0.0
248.8
34.1
805.3
25.8

34.3
210.2
479.2
947.6
24.3

หนี้สนิ อื่น
รวมหนี้ สิน

114.4
1,228.4

103.8
1,799.4

เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ
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งบแสดงฐำนะกำรเงิ น (หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงิ นรำยปี
31 ธันวำคม 2559

ทุนชาระแล้ว
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไร สะสม
การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียของบริษทั ใหญ่ในบริษทั
ย่อย
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม (NCI)

งบกำรเงิ นงวดหกเดือน
30 มิ ถนุ ำยน 2560

13.7
2,670.0
42.0
62.1

13.7
2,670.0
42.0
43.4

0.0

9.9

343.9

344.0

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

3,131.8

3,123.1

รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

4,360.2

4,922.5

หมายเหตุ: งบการเงินรวมทีจ่ ดั ทาโดยบริษทั ฯ ภายใต้การปรึกษากับผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
4.1.4. ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชาระแล้ว คณะกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ และสัดส่วนการถือหุน้
ทุนและหุ้น
ปจั จุบนั AMA มีทุนจดทะเบียนและทุนทีเ่ รียกชาระแล้วจานวน 2,683,750,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้น
สามัญจานวน 267,003,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุรมิ สิทธิจานวน 1,372,000 หุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ของ AMA ณ วันที่ 6 มิ ถนุ ำยน 2560
1.
2.

นางสาวสาธิตา วิทยากร
นางสาวอติยา อาวัชนาการ

กรรมการ
กรรมการ

รำยชื่อผูถ้ ือหุ้นของ AMA ณ วันที่ 20 เมษำยน 2560
1.
2.
3.

รำยชื่อผู้ถือหุ้น
นางสาวสาธิตา วิทยากร
แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมเิ ต็ด
นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
รวม

จำนวนหุ้น (หุ้น)
146,852,400
120,122,600
1,400,000
268,375,000

คิ ดเป็ นร้อยละ
54.72
44.76
0.52
100.00
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รำยละเอียดสิ นทรัพย์ภำยใต้ AMA
1.

PSV

บริษทั พิษณุเวช จากัด (PSV) เป็นผูด้ าเนินกิจการ โรงพยาบาลพิษณุเวช ซึง่ เป็นโรงพยาบาลเอกชน
แห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตัง้ อยู่ ณ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุ โลก ห่างจากกรุงเทพ 377
กิโลเมตร โดยโรงพยาบาลพิษณุเวชเปิดให้บริการตัง้ แต่ปี 2525 ด้วยเตียงจดทะเบียนจานวน 50 เตียง ต่อมา
ในปี 2538 โรงพยาบาลมีศกั ยภาพมากขึน้ จึงเพิม่ จานวนเตียงจดทะเบียนเป็ นจานวน 150 เตียง ในปี 2555
โรงพยาบาลได้รบั รองมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) จนถึงปจั จุบนั บริษทั เปิ ด
ให้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลา 35 ปี
โรงพยาบาลพิษ ณุ เ วชถือ เป็ น สถานพยาบาลขัน้ ทุ ติย ภูม ิ โดยการให้บ ริก ารทางการแพทย์ข อง
โรงพยาบาลพิษณุเวชประกอบไปด้วย คลินิกอายุรกรรม คลินิกกุมารเวช คลินิกสูต-ิ นรีเวช คลินิกศัลยกรรม
ศูนย์สุขภาพรักษ์ชวี ติ คลินิกจิตเวช คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น คลินิกตา (จักษุ) คลินิก หู คอ
จมูก ศูนย์ทนั ตกรรม รวมถึงการให้บริการต่างๆ เช่น การตรวจทางรังสีวทิ ยา การตรวจทางหัวใจ การตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ าร และศัลยกรรม
ข้อมูลทำงกำรเงิ น
ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญของ PSV ตามงบการเงินทีต่ รวจสอบแล้วสาหรับงวดปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31
ธัน วาคม 2559 และ 31 ธัน วาคม 2558 และงบการเงิน ที่จ ดั ท าโดยฝ่ า ยบริห ารส าหรับ งวด 6 เดือ น มี
รายละเอียดดังนี้
งบกำรเงิ นรำยปี
งบกำรเงิ น
งบกำไรขำดทุน
งวดหกเดือน
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2559 30 มิ ถนุ ำยน 2560
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
947.1
1,079.8
501.8
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
(638.6)
(675.4)
(341.6)
กำไรขัน้ ต้น
308.6
404.4
160.2
รายได้อ่นื
28.4
24.1
20.4
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
(245.1)
(269.2)
(113.2)
ค่าใช้จ่ายอื่น
(3.3)
(3.6)
(1.9)
กำไรก่อนต้ นทุนทำงกำรเงิ นและ
88.4
155.8
65.5
ภำษี
ต้นทุนทางการเงิน
(5.2)
(1.1)
(2.3)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(18.2)
(28.0)
(9.6)
กำไรสุทธิ สำหรับปี
64.9
126.6
53.7
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ น
(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงิ นรำยปี
31 ธันวำคม 2558

31 ธันวำคม 2559

งบกำรเงิ น
งวดหกเดือน
30 มิ ถนุ ำยน 2560

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์อ่นื

361.4
0.6
47.6
30.1
0.0
224.0
17.6
0.6

45.8
0.6
74.0
31.8
331.0
339.8
19.3
0.6

32.9
1.2
62.6
32.9
332.0
474.1
21.3
0.6

รวมสิ นทรัพย์

681.9

842.8

957.5

0.0
133.6
0.0
13.5
41.5
188.5

0.0
166.0
0.0
14.9
41.9
222.9

30.0
130.1
140.0
11.9
31.9
343.9

125.0
375.0
(6.7)
493.3
681.9

125.00
375.00
119.9
619.9
842.8

125.0
375.0
113.6
613.6
957.5

หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สนิ อื่น
รวมหนี้ สิน
ทุนชำระแล้ว
หุน้ สามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำระแล้ว คณะกรรมกำร ผู้ถือหุ้น และสัดส่วนกำรถือหุ้น
ทุนและหุน้
ปจั จุบนั PSV มีทุนจดทะเบียนและทุนทีเ่ รียกชาระแล้วเป็ นหุน้ สามัญจานวน 125,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 125,000,000 บาท
คณะกรรมการบริษทั ของ PSV ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
1.
นางนิภาพร นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
2.
นางสาววรรณศิร ิ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
3.
นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์
4.
นายพงษ์ศกั ดิ ์ วิทยากร
5.
นางปิยรัตน์ อุกฤษฎ์
6.
นายสาธิต วิทยากร
7.
นายอธิวฒ
ั น์ น้อยประสิทธิ ์
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของ PSV ณ วันที่ 19 กันยายน 2559
รำยชื่อผู้ถือหุ้น
1.
บริษทั อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จากัด
2.
บริษทั พิทกั ษ์พงศ์การแพทย์ จากัด
3.
นางสาววรรณศิร ิ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
รวม
2.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
จำนวนหุ้น (หุ้น)
75,000
49,999
1
125,000

คิ ดเป็ นร้อยละ
60.00
40.00
0.00
100.00

SHV

บริษทั สหแพทย์พจิ ติ ร จากัด (SHV) เป็ นผู้ดาเนินกิจการ โรงพยาบาลสหเวช ซึ่งเป็ นโรงพยาบาล
เอกชนขนาด 90 เตียงตัง้ อยูท่ อ่ี าเภอเมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร เปิดให้บริการครัง้ แรกวันที่ 15 ตุลาคม 2533
โรงพยาบาลสหเวชมีบริการทางการแพทย์ ได้แก่ ศูนย์รกั ษาโรคกระดูกและข้อ ศูนย์อุบตั เิ หตุฉุกเฉิน
ศูนย์ตรวจสุขภาพทัวไป
่
ศูนย์โรคนิ่วทางเดินปสั สาวะ ศูนย์ไตเทียม ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ คลินิก
อายุรกรรม คลินิกศัลยกรรมทัวไป
่ ศูนย์กายภาพบาบัด ศูนย์กุมารเวชกรรม และ คลินิกสูต-ิ นรีเวช
ข้อมูลทำงกำรเงิ น
ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญของ SHV ตามงบการเงินทีต่ รวจสอบแล้วสาหรับงวดปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30
กันยายน 2559 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงั ้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
งบการเงินทีจ่ ดั ทาโดยฝา่ ยบริหารสาหรับงวด 6 เดือน มีรายละเอียดดังนี้
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งบกำไรขำดทุน
(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงิ นรำยปี
30 กันยำยน 2559

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
กำไรขัน้ ต้น
รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กำไรก่อนต้ นทุนทำงกำรเงิ นและ
ภำษี
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ สำหรับปี

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ น
(หน่วย: ล้านบาท)
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์อ่นื
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สนิ อื่น
รวมหนี้ สิน
ทุนชาระแล้ว

งบกำรเงิ น
สำหรับรอบระยะเวลำ
งวดหกเดือน
บัญชีตงั ้ แต่วนั ที่
1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 30 มิ ถนุ ำยน 2560

176.8

56.7

93.0

(113.3)

(44.0)

(70.0)

63.6

12.8

23.0

6.0

4.8

3.5

(42.8)
26.8

(16.3)
1.3

(25.3)

(0.3)
(4.9)
21.6

(0.1)
(0.5)
0.8

(0.1)
1.2

30 กันยำยน 2559

31 ธันวำคม 2559

1.3

งบกำรเงิ น
งวดหกเดือน
30 มิ ถนุ ำยน 2560

26.8
20.5
6.0
103.5
1.1
157.8

18.9
26.2
5.6
109.7
1.7
162.1

13.5
33.9
9.8
129.7
3.2
190.1

0.0
16.2
0.0
14.7
30.9

0.0
19.2
0.0
15.2
34.4

4.3
42.2
3.2
11.6
61.3
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ น
(หน่วย: ล้านบาท)

30 กันยำยน 2559

หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ
กาไรสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ:

1.5
98.5
26.9
126.9
157.8

งบกำรเงิ น
งวดหกเดือน
30 มิ ถนุ ำยน 2560
1.5
98.5
28.8
128.8
190.1

31 ธันวำคม 2559
1.5
98.5
27.7
127.7
162.1

ปจั จุบนั SHV ได้มกี ารปรับรอบระยะเวลาบัญชีเป็ น 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำระแล้ว คณะกรรมกำร ผูถ้ ือหุ้น และสัดส่วนกำรถือหุ้น
ทุนและหุ้น
ปจั จุบนั SHV มีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชาระแล้วจานวน 1,000,000 หุน้ แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
จานวน 985,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาทและหุน้ บุรมิ สิทธิจานวน 15,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ
100 บาท รวมเป็นมูลค่า 100,000,000 บาท
คณะกรรมการบริษทั ของ SHV ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายพงษ์ศกั ดิ ์ วิทยากร
นางนิภาพร นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
นายสาธิต วิทยากร
นางสาววรรณศิร ิ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์
นางปิยรัตน์ อุกฤษฎ์
นายอธิวฒ
ั น์ น้อยประสิทธิ ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของ SHV ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560

1.
2.
3.

รำยชื่อผู้ถือหุ้น
บริษทั พิษณุเวช จากัด
นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์
นายสาธิต วิทยากร
รวม

จำนวนหุ้น (หุ้น)
999,998
1
1
1,000,000

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00
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3.

PUH

บริษทั โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด (PUH) จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน
2560 เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและสถานพยาบาลเอกชน โดยมี PSV ถือหุ้นร้อยละ 100.00
โดยมีแผนจะสร้างเป็นโรงพยาบาลพิษณุเวช-อุตรดิตถ์
ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำระแล้ว คณะกรรมกำร ผูถ้ ือหุ้น และสัดส่วนกำรถือหุ้น
ทุนและหุ้น
ปจั จุบนั PUH มีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชาระแล้วจานวน 1,000,000 บาท ได้แก่ หุ้นสามัญ
จานวน 100,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
คณะกรรมการบริษทั ของ PUH ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560
1.
นายสาธิต วิทยากร
2.
นางสาววรรณศิร ิ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
3.
นายอธิวฒ
ั น์ น้อยประสิทธิ ์
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของ PUH ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
รำยชื่อผูถ้ ือหุ้น
1.
บริษทั พิษณุเวช จากัด
2.
นายสาธิต วิทยากร
3.
นางสาววรรณศิร ิ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
4.
นายอธิวฒ
ั น์ น้อยประสิทธิ ์
รวม
4.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จำนวนหุ้น (หุ้น)
99,997
1
1
1
100,000

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

PNP

บริษทั โรงพยาบาลปากน้าโพ จากัด (PNP) (ชื่อเดิมว่าบริษทั เท็น เอ็ม. ดี. นครสวรรค์ จากัด) ก่อตัง้
เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2530 และได้จดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ปจั จุบนั PNP ประกอบกิจการ
โรงพยาบาลภายใต้โรงพยาบาล 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลปากน้ าโพ ซึง่ เป็ นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง
และโรงพยาบาลปากน้าโพ 2 ซึง่ เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง โดยโรงพยาบาลทัง้ 2 แห่งนี้ตงั ้ อยูใ่ น
อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ โรงพยาบาลทัง้ 2 แห่งยังเป็ นโรงพยาบาลเอกชนที่
ได้รบั การรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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โรงพยาบาลปากน้ าโพ และโรงพยาบาลปากน้ าโพ 2 ให้บริการเฉพาะผูป้ ่วยทีเ่ ป็ นลูกค้าเงินสดและ
ประกันสุขภาพ การให้บริการจะเป็ นการให้บริการระดับทุตยิ ภูมริ ะดับสูง โดยศูนย์การให้บริการและคลินิก
รักษาประกอบไปด้วยศูนย์อุบตั เิ หตุและฉุ กเฉิน คลินิกกุมารเวชกรรม คลินิกทันตกรรม ศูนย์รงั สีวนิ ิจฉัย
คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด หอผูป้ ่วยวิกฤต คลินิกโรคติดเชื้อ
คลินิกอายุรกรรม ห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ คลินิกโรคสมองและระบบประสาท คลินิกกระดูกและข้อ
แผนกกายภาพบาบัด คลินิกศัลยกรรมทัวไป
่ ศูนย์โรคทางเดินปสั สาวะศูนย์ตรวจสุขภาพ คลินิกสุภาพสตรี
และคลินิกหู คอ จมูก
ข้อมูลทำงกำรเงิ น
ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญของ PNP ตามงบการเงินทีต่ รวจสอบแล้วสาหรับงวดปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 และงบการเงินที่จดั ทาโดยฝ่ายบริห ารส าหรับงวด 6 เดือ น มี
รายละเอียดดังนี้
งบกำไรขำดทุน (หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
กำไรขัน้ ต้น
รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
กำไร(ขำดทุน)ก่อนต้ นทุนทำงกำรเงิ น
และภำษี
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ สำหรับปี

งบกำรเงิ นรำยปี
31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2559
385.8
465.1
(274.0)
(351.4)
111.8
113.6
7.1
2.1
(91.9)
(111.9)
0.0
0.0

งบกำรเงิ น
งวดหกเดือน
30 มิ ถนุ ำยน 2560
201.1
(166.7)
34.4
4.2
(70.8)
0.0

26.9

3.8

(32.2)

(14.8)
(1.7)
10.4

(19.3)
0.0
(15.5)

(8.6)
0.0
(40.8)
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งบกำรเงิ นรำยปี
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ น (หน่วย: ล้านบาท) 31 ธันวำคม 2558
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
297.3
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์อ่นื
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลหรือกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สนิ อื่น
รวมหนี้ สิน
ทุนชาระแล้ว
หุน้ สามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงิ น
งวดหกเดือน
31 ธันวำคม 2559 30 มิ ถนุ ำยน 2560
89.7

0.0
50.4
13.1
37.5
918.1
43.0
3.3

3.1
50.5
9.6
37.5
1,411.7
47.2
6.8

358.1
3.9
47.8
9.4
37.5
1,526.5
44.7
7.2

1,362.6

1,656.0

2,035.3

0.0
36.2
35.0

0.0
63.6
35.0

0.0
37.7

550.6
3.7
25.4
650.9

805.3
10.9
57.3
972.2

807.6
9.1
60.1
949.6

177.1
453.7
80.9

177.1
453.7
53.0

354.2
719.4
12.2

711.7
1,362.6

683.8
1,656.0

1,085.7
2,035.3

35.0

27/34

ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำระแล้ว คณะกรรมกำร ผู้ถือหุ้น และสัดส่วนกำรถือหุ้น
ทุนและหุ้น
ปจั จุบนั PNP มีทุนจดทะเบียนและทุนทีเ่ รียกชาระแล้วจานวน 354,166,000 บาท ได้แก่ หุ้นสามัญ
จานวน 3,541,660 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ของ PNP ณ วันที่ 8 สิ งหำคม 2560
1.
นายพงษ์ศกั ดิ ์ วิทยากร
2.
นายสะพรัง่ สุขเวชชวรกิจ
3.
นายสิทธิชยั วงศ์ณชิ ชากุล
4.
นายอธิวฒ
ั น์ น้อยประสิทธิ ์
5.
นายสาธิต วิทยากร
6.
นายก่อพงศ์ รุกขพันธ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รำยชื่อผู้ถือหุ้นของ PNP ณ วันที่ 15 สิ งหำคม 2560
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5.

รำยชื่อผู้ถือหุ้น
บริษทั อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จากัด
นายสิทธิชยั วงศ์ณชิ ชากุล
นางรัถยา วงศ์ณชิ ชากุล
นางเยาวนิจ นิตธิ รรม
นายสะพรัง่ สุขเวชชวรกิจ
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอื่นๆ
รวม

จำนวนหุ้น (หุ้น)
3,220,170
32,880
32,880
22,606
20,397
212,727
3,541,660

คิ ดเป็ นร้อยละ
90.92
0.93
0.93
0.64
0.58
6.01
100.00

PNPH

บริษทั พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล จากัด (PNPH) จดทะเบียนก่อตัง้ บริษทั ณ วันที่ 9 เมษายน 2557
เพื่อประกอบธุรกิจรักษาพยาบาล ปจั จุบนั มีทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษทั ยัง
ไม่มกี ารประกอบธุรกิจแต่อย่างใด
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ข้อมูลทำงกำรเงิ น
ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญของ PNPH ตามงบการเงินทีต่ รวจสอบแล้วสาหรับงวดปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 และงบการเงินที่จดั ทาโดยฝ่ายบริหารสาหรับงวด 6 เดือน มี
รายละเอียดดังนี้
งบกำไรขำดทุน (หน่วย: ล้านบาท)

รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
กำไรก่อนต้ นทุนทำงกำรเงิ นและภำษี
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ น
(หน่วย: ล้านบาท)
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้อง
กัน
สินทรัพย์อ่นื
รวมสิ นทรัพย์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
รวมหนี้ สิน
ทุนชาระแล้ว
หุน้ สามัญ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงิ นรำยปี
31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2559
0.2
0.5
(0.1)
(0.1)
0.1
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.4
งบกำรเงิ นรำยปี

งบกำรเงิ น
งวดหกเดือน
30 มิ ถนุ ำยน 2560
0.2
(0.1)
0.2
0.0
0.0
0.2

31 ธันวำคม 2558

31 ธันวำคม 2559

งบกำรเงิ น
งวดหกเดือน
30 มิ ถนุ ำยน 2560

2.1
35.0

2.1
35.5

2.5
35.2

0.0
37.1
0.1
0.1

0.0
37.6
0.1
0.1

0.0
37.7
0.1
0.1

37.5
(0.4)
37.1
37.1

37.5
(0.0)
37.5
37.6

37.5
0.1
37.6
37.7
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ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำระแล้ว คณะกรรมกำร ผูถ้ ือหุ้น และสัดส่วนกำรถือหุ้น
ทุนและหุ้น
ปจั จุบนั PNPH มีทุนจดทะเบียนจานวน 150,000,000 บาท และทุนที่เรียกชาระแล้วจานวน
37,500,300 บาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญจานวน 1,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
คณะกรรมการบริษทั ของ PNPH ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560
1.
2.
3.

นายอธิวฒ
ั น์ น้อยประสิทธิ ์
นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
นางสาวดรรชนีพร พันตะพรหม

รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของ PNPH ณ วันที่ 25 เมษายน 2560
รำยชื่อผู้ถือหุ้น
1.
บริษทั โรงพยาบาลปากน้ าโพ จากัด
2.
นางสาวฑิมพิกา ไทรทอง
3.
นางสาวดรรชนีพร พันตะพรหม
4.
นายธนาบูรณ์ จงจิระ
5.
นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
รวม
5.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
จำนวนหุ้น (หุ้น)
1,499,996
1
1
1
1
1,500,000

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

มูลค่ำรวมของสิ่ งตอบแทนและกำรชำระมูลค่ำ
5.1

มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนทัง้ หมดสาหรับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น AMA คิดเป็ นจานวนทัง้ สิ้นไม่เกิน
2,000,000,000.00 บาท ซึง่ เป็นมูลค่าสิง่ ตอบแทนสาหรับหุน้ สามัญของ AMA จานวน 267,002,998 หุน้ และ
หุน้ บุรมิ สิทธิของ AMA จานวน 1,372,000 หุน้ ทีร่ าคาหุน้ ละประมาณ 7.4523 บาท โดยบริษทั ฯ จะชาระค่า
หุน้ ดังกล่าวด้วยเงินสดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ AMA
5.2

การชาระเงินและเงือ่ นไขของการชาระเงิน

บริษทั ฯ จะชาระมูลค่าสิง่ ตอบแทนเป็ นเงินสดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ AMA อันได้แก่ คุณสาธิตา แวนเทจ
พ้อยท์ และคุณศิรชิ ยั เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซือ้ ขายหุน้ AMA สาเร็จลุล่วง และภายใต้ขอ้ กาหนด
และเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น AMA โดยจะชาระราคาซื้อขายจานวนกึ่งหนึ่งในวันที่ซ้อื ขายหุน้ และจะ
ชาระราคาซือ้ ขายในส่วนทีเ่ หลืออีกกึง่ หนึ่งภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันทีท่ าสัญญาซือ้ ขายหุน้
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ผูถ้ ือหุ้น

1.
2.
3.

คุณสาธิตา
แวนเทจ พ้อยท์
คุณศิรชิ ยั
รวม

รำคำซื้อขำย
ชำระในวันที่ซื้อขำยหุ้น
ชำระภำยในระยะเวลำไม่เกิ น
(บำท)
12 เดือนนับจำกวันที่ทำสัญญำ
ซื้อขำยหุ้น
(บำท)
547,191,057.64
547,191,057.64
447,592,364.77
447,592,364.77
5,216,577.59
5,216,577.59
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00

ทัง้ นี้ ในกรณีท่บี ริษัทฯ ชาระราคาซื้อขายหุ้นในส่วนที่เหลือให้แก่คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ หรือ
คุณศิรชิ ยั ภายหลังวันที่ส้นิ สุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแต่วนั ที่ทาสัญญาซื้อขายหุ้น บริษทั ฯ จะต้องชาระ
ดอกเบีย้ เป็นรายเดือนให้แก่คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และ/หรือ คุณศิรชิ ยั สาหรับราคาซือ้ ขายในส่วนทีผ่ ซู้ อ้ื
ยังไม่ได้ชาระในอัตราเท่ากับ อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ประเภท MLR ลบ 2
เปอร์เ ซ็นต์ (MLR–2%) ณ วันที่ถ ัดจากวันสิ้นสุ ดระยะเวลาครบ 6 เดือ นนับแต่ ว นั ที่ทาสัญ ญาซื้อ ขายหุ้น
(“วันเริ่ มต้ นดอกเบี้ย”) โดยเริม่ คานวณตัง้ แต่วนั เริม่ ต้นดอกเบี้ย จนถึงวันที่บริษัทฯ ชาระราคาซื้อขาย
ครบถ้วน (โดยไม่มกี ารคิดดอกเบีย้ ทบต้น)
6.

มูลค่ำของสิ นทรัพย์ที่ได้มำหรือจำหน่ ำยไป

มูลค่ารวมของสินทรัพย์จากธุรกรรมการซื้อหุน้ AMA ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้มาจะคิดเป็ นจานวนเงินทัง้ สิ้น
ไม่เ กิน 2,000,000,000.00 บาท ทัง้ นี้ บ ริษัท ฯ ได้แต่ ง ตัง้ ที่ป รึก ษาทางการเงิน อิส ระ ซึ่ง ได้แ ก่ บริษัท
แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด เพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา
7.

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ำสิ่ งตอบแทน

เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทนสาหรับธุรกรรมการซือ้ หุน้ AMA นัน้ พิจารณาจากหลาย
วิธตี ามสถานะการเติบโตและลักษณะของธุรกิจประกอบกัน เช่น ประมาณการรายได้ในอนาคตและการคิดลด
กระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (Discounted Cash Flow) การเปรียบเทียบกับอัตราส่วนมูลค่ากิจการของ
บริษทั ฯ ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกันหรือธุรกรรมทีม่ คี วามคล้ายคลึงกันในอดีต (Trading Multiples และ
Transaction Multiples) ซึง่ เป็นมาตรฐานทีใ่ ช้ทวไปในการตั
ั่
ดสินใจการลงทุน ทัง้ นี้ ในการพิจารณาราคาซือ้
ขายดังกล่าว บริษทั ฯ ไม่ได้พจิ ารณามูลค่าของ AMA เพียงอย่างเดียว แต่พจิ ารณาถึงประโยชน์ทบ่ี ริษทั ฯ จะ
ได้รบั ในอนาคตจากการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจโดยการเข้าลงทุนใน AMA อีกด้วย
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8.

ผลประโยชน์ ที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นกับบริ ษทั ฯ

การเข้าซื้อ หุ้นใน AMA ในครัง้ นี้จะช่ว ยให้บริษัทฯ สามารถขยายขอบเขตการดาเนินธุ รกิจของ
บริษทั ฯ ไปยังธุรกิจประเภทใหม่ อันได้แก่ ธุรกิจโรงพยาบาล ซึง่ เป็ นธุรกิจทีน่ ่ าสนใจ มีศกั ยภาพ และน่ าทีจ่ ะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
8.1 การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจโรงพยาบาลเป็ นธุรกิจที่น่าจะเป็ นแหล่งรายได้ใหม่ท่เี สริมสร้างศักยภาพและการเติบโตให้กบั
ธุรกิจของบริษทั ฯ ได้ในอนาคต
เนื่องด้วย ณ ปจั จุบนั ธุรกิจโรงพยาบาลถือเป็ นธุรกิจทีม่ แี นวโน้มการเติบโตทีด่ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมื่อพิจารณาจากกระแสความนิยมในการดูแลสุขภาพที่เพิม่ มากขึน้ จานวนประชากรผู้สูงอายุท่เี พิม่ สูงขึ้น
การสนับสนุ นของภาครัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) และการ
เพิม่ ขึน้ ของกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดังนัน้ การที่บริษทั ฯ เข้าไปลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลอันเป็ นการ
ขยายขอบเขตการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ จะทาให้บริษทั ฯ มีโอกาสที่จะเติบโตไปพร้อมกับแนวโน้ มการ
เติบโตทีด่ ขี องธุรกิจโรงพยาบาลได้
ทัง้ นี้ แม้ว่ า ธุ ร กิจ โรงพยาบาลจะเป็ น ธุ ร กิจ ที่ม ีแ นวโน้ ม การเติบ โตที่ดีซ่ึง บริษัท ฯ เห็น ว่ า จะช่ ว ย
เสริมสร้างศักยภาพและการเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต บริษทั ฯ จะยังคงดาเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้วยต่อไปภายใต้การบริหารจัดการโดยผูบ้ ริหารชุดเดิม ในขณะที่การดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลจะอยู่ภายใต้
การบริหารจัดการโดยทีมผู้บริหารส่วนใหญ่ในปจั จุบนั ของโรงพยาบาลต่างๆ ในเครือ AMA ซึ่งมีความรู้
ประสบการณ์ และความเชื่ยวชาญในการดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลและพร้อมที่จะร่วมดาเนินการกับบริษทั ฯ
ต่อไป ซึง่ จะไม่กระทบต่อการบริหารจัดการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ ในปจั จุบนั ดังนัน้ นอกจาก
การเข้าซือ้ หุน้ ใน AMA ในครัง้ นี้จะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการและการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในระยะยาว
แล้ว การดาเนินการดังกล่าวจะยังเป็ นการช่วยกระจายความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อีกด้วย
อย่างไรก็ดี ในอนาคตและเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ และผู้ ถอื หุ้น บริษทั ฯ อาจพิจารณาจาหน่ ายสินทรัพย์
บางรายการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เ พื่อ นาเงินมาลงทุนเพิ่มเติมในธุ รกิจโรงพยาบาล โดยบริษัทฯ จะ
ดาเนินการแจ้งและเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถอื หุ้นทราบเป็ นระยะๆ ต่อไปตามประกาศและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
8.2

การได้มาซึง่ สินทรัพย์ทม่ี คี วามพร้อมและศักยภาพในการเติบโต

การเข้าซือ้ หุน้ ใน AMA จะทาให้บริษทั ฯ ได้มาซึง่ ธุรกิจโรงพยาบาลทีเ่ ปิดดาเนินการอยู่แล้วจานวน 4
แห่ ง ประกอบด้ว ย (1) โรงพยาบาลพิษ ณุ เ วช (จัง หวัด พิษ ณุ โ ลก) (2) โรงพยาบาลปากน้ า โพ (จัง หวัด
นครสวรรค์) (3) โรงพยาบาลปากน้ าโพ 2 (จังหวัดนครสวรรค์) และ (4) โรงพยาบาลสหเวช (จังหวัดพิจติ ร)
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โดยทัง้ 4 โรงพยาบาลเป็ นโรงพยาบาลที่ตงั ้ อยู่ในบริเวณใจกลางของจังหวัดและเป็ นโรงพยาบาลชัน้ นาใน
จังหวัดทีแ่ ต่ละโรงพยาบาลดาเนินการอยู่
โรงพยาบาลในเครือ AMA นัน้ เปิ ดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และโดยรอบมายาวนาน เป็ นที่
ยอมรับและมีฐานคนไข้อยู่แล้ว อีกทัง้ ยังมีทมี แพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่มคี ุณภาพ เช่น โรงพยาบาล
พิษณุเวชซึง่ ได้รบั การรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ในปี พ.ศ. 2555 มีเทคโนโลยี
การรักษาและอุปกรณ์ท่ที นั สมัยซึ่งสามารถให้บริการทางด้านการรักษาที่ปลอดภัยและดีท่สี ุด โรงพยาบาล
ปากน้ า โพและโรงพยาบาลปากน้ า โพ 2 ซึ่ง ได้ร ับ การรับ รองมาตรฐาน จากสถาบัน รับ รอบคุ ณ ภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีศกั ยภาพในการดูแลผูป้ ่วยเฉพาะโรค และโรคทีม่ คี วามซับซ้อนให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานทางการแพทย์ด้วยความเป็ นมืออาชีพ จึงได้มกี ารพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อ ง
โรงพยาบาลสหเวชซึง่ ได้มฝี ่ายพัฒนาคุณภาพไว้คอยตรวจสอบศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน ของโรงพยาบาล
ในทุกแผนก เพื่อพัฒนาการทางานในระบบของโรงพยาบาลให้เป็ นมาตรฐานตัง้ แต่ผปู้ ฏิบตั งิ านเบือ้ งหลังและ
เบื้องหน้าให้เป็ นไปตามมาตรฐานเพื่อคงไว้ซ่งึ มาตรฐานงานบริการให้เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เป็ นต้น
โรงพยาบาลในเครือ AMA จึงเป็นสินทรัพย์ทม่ี ศี กั ยภาพทีเ่ หมาะสมแก่การพัฒนาต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ โรงพยาบาลพิษณุ เวชยังมีท่ดี นิ ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีแผนจะ
สร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่บนทีด่ นิ ผืนนี้ โดยจังหวัดอุตรดิตถ์เป็ นทาเลกลยุทธ์ทส่ี าคัญเนื่องจากอยู่ใกล้เคียง
กับจังหวัดพิษณุโลกอันจะเป็ นการเพิม่ ช่องทางและเครือข่ายให้กบั โรงพยาบาลในเครือ AMA ในอนาคต อีก
ทัง้ การได้มาซึง่ สินทรัพย์ของ AMA จะช่วยลดความเสีย่ งและระยะเวลาทีบ่ ริษทั ฯ จะต้องใช้ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ
ต้องสร้างธุรกิจโรงพยาบาลแห่งใหม่ดว้ ย
9.

แหล่งเงิ นทุนที่ ใช้

บริษทั ฯ จะใช้กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน และ/หรือ แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน สาหรับ
การเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ AMA
10.

กรรมกำรบริ ษัท ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และ/หรื อ เป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ ข้ ำ ร่ ว ม
พิ จำรณำและออกเสียงลงคะแนน
รำยชื่อ

1. นายพงษ์ศกั ดิ ์ วิทยากร
2. นายสาธิต วิทยากร

ตำแหน่ ง
กรรมการ และประธานกรรมการ
กรรมการ

ทัง้ นี้ ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560
เพื่อพิจารณาการเข้าทารายการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษทั AMA ซึ่งเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี้
กรรมการบริษทั ทีม่ สี ่วนได้ส่วนเสียข้างต้นไม่ได้รว่ มประชุมเพื่อพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
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11.

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบ
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริษทั โดยกรรมการบริษทั ที่ไม่มสี ่วนได้ส่วนเสียกับการเข้าทาธุรกรรมในครัง้ นี้ ได้
พิจารณาการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ AMA แล้ว เห็นว่าเป็ นรายการทีส่ มเหตุสมผลและน่ าจะเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
(ก)

(ข)

(ค)

การเข้าซือ้ หุน้ AMA จะช่วยสนับสนุนให้บริษทั ฯ สามารถขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจ
โรงพยาบาล ซึง่ ธุรกิจโรงพยาบาลซึง่ เป็นธุรกิจมีแนวโน้มการเติบโตทีด่ จี ากกระแสความนิยมการดูแล
สุขภาพที่เพิม่ มากขึน้ จานวนประชากรผู้สูงอายุท่เี พิม่ สูงขึน้ การสนับสนุ นของภาครัฐที่ต้องการจะ
เป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) และการเพิม่ ขึน้ ของกลุ่มนักท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ และ
ธุรกิจโรงพยาบาลจะเป็ นแหล่งรายได้ใหม่ทเ่ี สริมสร้างการเติบโตให้กบั ธุรกิจของบริษทั ฯ ในอนาคต
อีกทัง้ จะเป็ นการช่วยกระจายความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจจากเดิมทีป่ ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพียงธุรกิจเดียว
การเข้า ซื้อ หุ้ น ใน AMA เป็ น การได้ ม าซึ่ง กลุ่ ม โรงพยาบาลที่ม ีก ารเปิ ด ด าเนิ น การอยู่แ ล้ ว ซึ่ง
โรงพยาบาลภายใต้ AMA ทุก โรงพยาบาลล้วนมีทาเลที่ดีและเป็ นผู้นาตลาดในแต่ ละจังหวัดที่
โรงพยาบาลเปิ ดดาเนินการอยู่ อีกทัง้ AMA ยังมีทมี แพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่มคี ุณภาพ
ประกอบกับมาตรฐานการบริการด้านการแพทย์ท่มี คี วามเป็ นมืออาชีพและมีศกั ยภาพที่เหมาะสมแก่
การพัฒนาต่ อ ไปในอนาคต ซึ่งจะช่ ว ยลดความเสี่ยงและระยะเวลาที่บริษัทฯ จะต้อ งใช้ใ นกรณีท่ี
บริษทั ฯ ต้องสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่เอง นอกจากนี้โรงพยาบาลพิษณุเวชยังมีทด่ี นิ เปล่าในอาเภอ
เมือ งอุ ตรดิต ถ์ จังหวัดอุต รดิต ถ์ เป็ นที่ดนิ ที่มแี ผนจะพัฒนาเป็ นโรงพยาบาลในอนาคตซึ่งจะเป็ น
โอกาสในการสร้างผลตอบแทนและอัตราการเติบโตให้กบั AMA และบริษทั ฯ อีกในอนาคต
มูลค่าการเข้าทารายการในครัง้ นี้มคี วามสมเหตุสมผล และเงื่อนไขการชาระราคาซือ้ ขายหุน้ AMA ซึง่
กาหนดให้มกี ารชาระราคาซือ้ ขายแบ่งเป็ นสองคราวช่วยให้บริษทั ฯ ลดภาระในการจัดหาเงินทุนทัง้
จานวนสาหรับการชาระราคาค่าซือ้ ขายหุ้น AMA ในคราวเดียว ณ วันทีซ่ อ้ื ขายหุน้ ซึง่ ทาให้สามารถ
ลดภาระต้นทุนทางการเงินอันอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ ได้

ดังนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2560 จึงมีมติอนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าซือ้ กิจการของกลุ่มบริษทั AMA โดยการซือ้ หุน้ ใน AMA จากผูถ้ อื หุน้ เดิม
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษทั
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