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ท่ี 026/2560 

 

25 กนัยายน 2560 

 

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2560 เร่ืองการเข้าซือ้กิจการ การแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และการก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  
บริษัทฯ ครัง้ท่ี 7/2560 ซึ่งจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 25 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดงันี ้ 

 

1. มีมติอนุมตัิให้น าเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 (“ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น”) 
พิจารณาอนมุตัิการเข้าซือ้กิจการของกลุ่มบริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากดั โดยการ
ซือ้หุ้นในสดัส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด
ของบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด (“AMA”) จากผู้ ถือเดิม อันได้แก่ นางสาว    
สาธิตา วิทยากร (“คุณสาธิตา”) แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด (“แวนเทจ 
พ้อยท์”) และนายศริิชยั โตวิริยะเวช (“คุณศิริชัย”) ซึ่งเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ 
โดยในปัจจุบัน AMA ประกอบธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอ่ืน (Holding 
Company) และถือหุ้ นทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัท อัน
ประกอบด้วย (1) บริษัท พิษณุเวช จ ากัด  (2) บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากัด        
(3) บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากัด (4) บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จ ากัด และ 
(5) บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล จ ากัด (รวมเรียกบริษัทตาม (1) – (5) ว่า“บริษัทย่อยฯ” 
และรวมเรียก AMA และบริษัทย่อยฯ ว่า “กลุ่มบริษัท AMA”) ดงันัน้ การเข้าซือ้หุ้นของ 
AMA ในครัง้นีจ้ะส่งผลให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งบริษัทย่อยฯ และกิจการของบริษัทย่อยฯ 
ทัง้หมดด้วย โดยกลุ่มบริษัท AMA ถือเป็นกลุ่มบริษัทท่ีมีประสบการณ์ในการประกอบ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน และเป็นเจ้าของและ
ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลชัน้น าท่ีมีช่ือเสียงในบริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
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หลายแหง่ อาทิเชน่ โรงพยาบาลพิษณเุวช ในจงัหวดัพิษณโุลก และโรงพยาบาลปากน า้โพ 
และโรงพยาบาลปากน า้โพ 2 ในจงัหวดันครสวรรค์ เป็นต้น โดยการเข้าซือ้กิจการของกลุ่ม
บริษัท AMA ในครัง้นี ้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
และกระจายความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากเดิมท่ีเน้นเพียงการประกอบ
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มการ
เติบโตท่ีดี อีกทัง้โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท AMA ถือเป็นโรงพยาบาลชัน้น าซึ่งตัง้อยู่ใน
ท าเลอนัเป็นจุดยุทธศาสตร์ มีการให้บริการการรักษาผู้ ป่วยท่ีปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
ตลอดจนมีความพร้อมและศักยภาพในการเติบโตในอนาคต การได้มาซึ่งกลุ่มบริษัท
ดงักล่าวน่าท่ีจะช่วยเสริมสร้างการเติบโตและเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถในการ
แสวงหารายได้ของกลุม่ธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่ไปในอนาคต (โปรดพิจารณาข้อมลูของกลุ่ม
บริษัท AMA รายละเอียดของบริษัทย่อยฯ และโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท AMA เพิ่มเติม
ในสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีได้แนบ
มาพร้อมกนันี)้ 

 

ในการเข้าซือ้กิจการของกลุ่มบริษัท AMA ในครัง้นี ้บริษัทฯ จะซือ้หุ้นของ AMA  จ านวน
ทัง้สิน้ 268,374,998 หุ้น คดิเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ
จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ AMA ( “หุ้น AMA ”) จากผู้ ถือหุ้นเดิม ในราคาหุ้นละประมาณ 
7.4523 บาท คดิเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 2,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1.1 ซือ้หุ้นสามัญจ านวน 146,852,399 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
54.72 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ AMA จากคณุสาธิตา 
ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ เน่ืองด้วยคณุสาธิตาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ ในราคาทัง้สิน้ไมเ่กิน  1,094,382,115.28  บาท  

1.2 ซือ้หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิจ านวนรวมทัง้สิน้ 120,122,600 หุ้น หรือคิดเป็น
สดัส่วนประมาณร้อยละ 44.76 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด
ของ AMA จากแวนเทจ พ้อยท์ ซึ่งเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ  เน่ืองด้วย
เป็นนิติบุคคลท่ีมีครอบครัววิทยากรเป็นผู้ รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย 
(Ultimate Beneficial Owner) ในราคาทัง้สิน้ไมเ่กิน  895,184 ,729.54 บาท และ 

1.3 ซือ้หุ้นสามญัจ านวน 1,399,999 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 0.52 
ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ AMA จากคณุศิริชยั ซึ่งเป็น
บคุคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เน่ืองด้วยคณุศิริชยัเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่ง
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ปัจจบุนัด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายบริหารความเส่ียงและการลงทนุ ในราคา
ทัง้สิน้ไมเ่กิน  10,433,155.18  บาท 

 

ในการนี ้ผู้ขายตกลงท่ีจะด าเนินการให้กรรมสิทธ์ิในหุ้น AMA ท่ีซือ้ขายทัง้หมดโอนมายงั
บริษัทฯ ทนัทีในคราวเดียว ในวนัท่ีบริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นดงักล่าว (“วันที่ ซือ้ขายหุ้น”) โดย 
บริษัทฯ จะช าระคา่หุ้นข้างต้นให้แก่คณุสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และคณุศิริชยัด้วยเงินสด 
โดยจะช าระราคาซือ้ขายจ านวนกึ่งหนึง่ในวนัท่ีซือ้ขายหุ้นและจะช าระราคาซือ้ขายในส่วน
ท่ีเหลืออีกก่ึงหนึง่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีท าสญัญาซือ้ขายหุ้น โดย
มีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ถือหุ้น 

ราคาซือ้ขาย 

ช าระในวันท่ีซือ้ขายหุ้น 
(บาท) 

ช าระภายในระยะเวลาไม่เกิน  
12 เดือนนับจากวันท่ีท าสัญญา

ซือ้ขายหุ้น 
(บาท) 

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

2. แวนเทจ 
พ้อยท์ 

447,592,364.77 447,592,364.77 

3. คณุศริิชยั 5,216,577.59 5,216,577.59 

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

 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทฯ ช าระราคาซือ้ขายหุ้นในส่วนท่ีเหลือให้แก่คุณสาธิตา แวนเทจ 
พ้อยท์ หรือคณุศิริชยัภายหลงัวนัท่ีสิน้สุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนบัแตว่นัท่ีท าสญัญาซือ้
ขายหุ้น บริษัทฯ จะต้องช าระดอกเบีย้เป็นรายเดือนให้แก่คณุสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และ/
หรือ คุณศิริชัยส าหรับราคาซือ้ขายในส่วนท่ีผู้ ซือ้ยังไม่ได้ช าระในอัตราเท่ากับอัตรา
ดอกเบีย้เงินกู้ ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ประเภท MLR ลบ 2 เปอร์เซ็นต์ 
(MLR-2%) ณ วนัท่ีถัดจากวนัสิน้สดุระยะเวลาครบ 6 เดือนนบัแตว่นัท่ีท าสญัญาซือ้ขาย
หุ้น (“วันเร่ิมต้นดอกเบีย้”) โดยเร่ิมค านวณตัง้แต่วนัเร่ิมต้นดอกเบีย้ จนถึงวนัท่ีบริษัทฯ 
ช าระราคาซือ้ขายครบถ้วน (โดยไมมี่การคดิดอกเบีย้ทบต้น) 
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อยา่งไรก็ดี การเข้าท าธุรกรรมของบริษัทฯ ในครัง้นีจ้ะเกิดขึน้เม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ี
ระบุไว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และคณุสาธิตา ซึ่งบริษัทฯ จะได้เข้าลงนาม
ภายหลงัจากท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุัติการการเข้าซือ้กิจการของกลุ่มบริษัท 
AMA ในครัง้นีเ้สร็จสมบรูณ์ โดยเง่ือนไขท่ีส าคญัดงักลา่วรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 

 

(1)  การได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ส าหรับการเข้าซือ้กิจการของ
กลุม่บริษัท AMA โดยการซือ้หุ้นในสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้น
ท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของ AMA  

(2)  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทของ AMA ได้มีมติอนมุตัิการขายหุ้นท่ีซือ้ขายให้แก่
บริษัทฯ และ 

(3) ท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของ AMA ได้มีมติอนุมัติการ
เปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการ การแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหม่ และการเปล่ียนแปลง
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนั AMA ตามท่ีได้ตกลงกนัระหวา่งคูส่ญัญา 

 

โดยในเบือ้งต้นคาดว่าหากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติรายการดังกล่าวในเดือน
พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ น่าจะสามารถเข้าซือ้กิจการของกลุ่มบริษัท AMA ได้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธนัวาคม 2560 ทัง้นี ้โปรดพิจารณาข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเข้าท าธุรกรรม
ข้างต้นได้จากสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนัตามท่ีได้แนบมาพร้อมกนันี ้

 

อนึ่ง การเข้าซือ้กิจการของกลุ่มบริษัท AMA โดยการซือ้หุ้น AMA ในครัง้นีมี้ข้อพึง
พิจารณาเพิ่มเตมิดงันี ้

(ก) การเข้าท ารายการในครัง้นี มี้ลักษณะเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของ
บริษัทเอกชนมาเ ป็นของบริษัท ฯ ตามนัยของมาตรา  107(2) (ข)  แห่ง
พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ง
บริษัทฯ จะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ อนัได้แก่ คณุ
สาธิตา นายสาธิต วิทยากร (“คุณสาธิต”) พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี 
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(“พีค ดีเวลลอปเม้นท์”) และนางสาวพัลลภา วิทยากร (“คุณพัลลภา”) ซึ่ง
ปัจจุบนัถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 2,945,342,543 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 
90.90 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ 

(ข) การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการ
ท่ีมีนยัส าคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 
(“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญ”) ซึ่งเม่ือ
พิจารณาขนาดของรายการดงักล่าวด้วยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ตา่งๆ ภายใต้
ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินท่ีมีนยัส าคญั โดยค านวณจาก
งบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 
และงบการเงินรวมเสมือนของ AMA ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุด ณ วันท่ี 30 
มิถนุายน 2560 แล้ว พบว่าการเข้าท ารายการดงักล่าว มีขนาดของรายการสงูสดุ
เม่ือค านวณรายการตามเกณฑ์มลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิ  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
35.61 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โดย
บริษัทฯ ไมไ่ด้มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้า
ท าธุรกรรมในครัง้นี)้ เข้าขา่ยเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศเร่ืองการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีมีนัยส าคัญ กล่าวคือ รายการดังกล่าวมีมูลค่า
เทา่กบัหรือสงูกวา่ร้อยละ 15 แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 

(ค) นอกจากนี ้การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
พ.ศ. 2546 (“ประกาศเร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกัน”) โดยท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมใน AMA 
อนัได้แก่ คณุสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์  และคณุศิริชยัเข้าข่ายเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยง
กนัของบริษัทฯ เน่ืองด้วยเหตผุลตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งเม่ือพิจารณาขนาด
รายการของการเข้าซือ้หุ้น AMA จากผู้ ถือหุ้นเดิมแตล่ะรายภายใต้ประกาศเร่ือง
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับงวด 6 
เดือนสิน้สุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และงบการเงินรวมเสมือนของ AMA 
ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 แล้ว พบวา่ 
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(กก) รายการเข้าซือ้หุ้น AMA จากคณุสาธิตา ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ และแวนเทจ พ้อยท์ ซึ่งเป็นนิติบคุคลท่ีมีครอบครัววิทยากรเป็น
ผู้ รับผลประโยชน์ในทอดสดุท้าย (Ultimate Beneficial Owner) มีขนาด
ของรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 26.13 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และ 

(ขข) รายการเข้าซือ้หุ้น AMA จากคณุศิริชยั ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มี
ขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 0.14 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

รวมขนาดของทัง้สองรายการข้างต้นคดิเป็นร้อยละ 26.27 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมี
ตวัตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี ้เม่ือรวมพิจารณาขนาดของ
รายการดงักล่าวกับขนาดรายการของ (1) การช าระดอกเบีย้ท่ีบริษัทฯ อาจต้อง
ช าระให้แกค่ณุสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และคณุศิริชยัในกรณีท่ีบริษัทฯ ช าระราคา
ซือ้ขายหุ้นในส่วนท่ีเหลือให้แก่บคุคลดงักล่าวภายหลงัวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาครบ 
6 เดือนนบัแต่วนัท่ีท าสัญญาซือ้ขายหุ้นตามท่ีได้ระบุข้างต้น ซึ่งมีขนาดรายการ
คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของมูลค่าสินทรัพย์ ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และ       
บริษัทยอ่ย (2) การช าระดอกเบีย้เงินกู้ ยืมท่ี AMA จะต้องช าระให้แก่บริษัท รัชดา        
บิสสิเนส ดีสตริค จ ากัด (ซึ่งมีคณุสาธิตาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่) ภายหลงัจากท่ี
บริษัทฯ ได้มาซึ่งกลุ่มบริษัท AMA แล้ว ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.07 
ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ (3) รายการท่ี
เก่ียวโยงกนัท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี ้อนัได้แก่ 
รายการให้บริการระหวา่ง AMA และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ซึง่มีขนาดรายการคิด
เป็นร้อยละ 0.10 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
แล้ว พบว่าขนาดของรายการทัง้หมดข้างต้นภายใต้ประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียว
โยงรวมคิดเป็นร้อยละ 26.72 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของ   
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
 

เน่ืองด้วยเหตท่ีุกล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้อง (1) จดัท าสารสนเทศเก่ียวกบัการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  ดงัมีรายละเอียดปรากฏตาม
สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีได้แนบมา
พร้อมกันนี ้และเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (2) จัดท าสารสนเทศเวียนให้         
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ผู้ ถือหุ้นทราบภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยในการนี ้
บริษัทฯ จะจดัท าและน าส่งสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าท ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินให้แก่  
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ในคราว
เดียวกันแทนการจดัส่งสารสนเทศเวียน (3) จดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกับการเข้าท ารายการดังกล่าวเพ่ือน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้ น โดยบริษัทฯ ได้
แต่งตัง้บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการท ารายการท่ี  
เก่ียวโยงกันในครัง้นี ้และ (4) จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนุมตัิการเข้าท ารายการ
ดงักล่าว โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วน
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย อนัได้แก่ คณุสาธิตา คณุสาธิต พีค ดีเวลลอปเม้นท์ และคณุ
พลัลภา  

2. อนุมตัิให้น าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของ
บริษัทฯ เพ่ือรองรับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้เพิ่ม
วตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นข้อ 39 

“ข้อ 39 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับตรวจและรักษาคนไข้และ
ผู้ ป่วยเจ็บ และรับท าการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเก่ียวกับการแพทย์ การ
อนามยั” 

พร้อมทัง้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วตัถปุระสงค์) เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การเพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์ข้างต้น โดยมีข้อความท่ีได้แก้ไขแล้วเป็นดงันี ้

“ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 39 ข้อ” 

3. นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ
กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นบคุคลผู้ ท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าท ารายการข้างต้น เป็นผู้ มี
อ านาจพิจารณาด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอันจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการเข้าซือ้
กิจการของกลุม่บริษัท AMA โดยการซือ้หุ้นใน  AMA จากผู้ ถือหุ้นเดิมภายใต้กรอบท่ีได้รับ
อนมุตัติอ่ไป 

4. มีมติอนุมตัิให้ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 
2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ (Cheer Tower) ซมัเมอร์เซ็ท 



 

 

 8/34 
 

เอกมยั แบงค็อก เลขท่ี  22/1 เอกมยัซอย 2   ถนนสขุมุวิท 63  แขวงพระโขนงเหนือ     
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้ 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้กิจการของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย 
จ ากัด  โดยการซือ้หุ้นในบริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด จากผู้ ถือหุ้น
เดมิ อนัได้แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร  แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด 
และนายศริิชยั โตวิริยะเวช ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพ่ือรองรับ
การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 

ในการนี ้ให้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 
(Record Date) ในวนัท่ี 9 ตลุาคม 2560  

  

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางสาวชยาภรณ์ เล่ือนนภาวรรณ) 

เลขานกุารบริษัท 
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บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

สำรสนเทศเก่ียวกบักำรได้มำซ่ึงสินทรพัยแ์ละกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
 

ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั พริน้ซเิพลิ แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครัง้ที ่7/2560 
ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่25 กนัยายน 2560 ได้มมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 
(“ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ซื้อกจิการของกลุ่มบรษิทั อลอินัซ ์เมดคิอล เอเชยี จ ากดั 
โดยการซื้อหุ้นในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบรษิทั   
อลอินัซ ์เมดคิอล เอเชยี จ ากดั (“AMA”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ อนัไดแ้ก่ นางสาวสาธติา วทิยากร  (“คณุสำธิตำ”) 
แวนเทจ พอ้ยท ์แมเนจเมน้ท ์ลมิเิตด็ (“แวนเทจ พ้อยท์”) และนายศริชิยั โตวริยิะเวช  (“คณุศิริชยั”) ซึง่เป็น
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ นัน้  

 

การเขา้ท ารายการขา้งต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรพัยส์นิตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึง่ทรพัยส์นิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของ
บรษิัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ พ.ศ. 2547 (“ประกำศเรื่องกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซ่ึงทรพัยสิ์นท่ีมีนัยส ำคญั”) ซึง่เมื่อพจิารณาขนาดของรายการดงักล่าวดว้ยวธิกีารค านวณตาม
เกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิที่มนีัยส าคญั โดยค านวณจากงบ
การเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 และ งบการเงนิรวมเสมอืน
ของ AMA ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 แลว้ พบว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวมี
ขนาดของรายการรวมสูงสุดเมื่อค านวณรายการตามเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธิ     ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 
35.61 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธริวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยโดยบรษิทัฯ ไม่ไดม้รีายการไดม้าซึง่
สนิทรพัยท์ีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ เขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที ่2 ตาม
ประกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นียัส าคญั  

 

นอกจากนี้ การเขา้ท ารายการขา้งตน้ยงัเขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 (“ประกำศเรื่องรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั”) โดยที่ผู้ถอืหุ้นเดมิใน AMA อนัได้แก่คุณสาธติา      
แวนเทจ พอ้ยท ์และคุณศริชิยัเขา้ขา่ยเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ซึง่เมื่อพจิารณาขนาดรายการของ
รายการดงักล่าวภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ 
ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 และงบการเงนิรวมเสมอืนของ AMA ส าหรบังวด 6 
เดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 แลว้ พบว่า (ก) รายการเขา้ซือ้หุน้ AMA จากคุณสาธติา ซึง่เป็นผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ และแวนเทจ พอ้ยท ์ซึง่เป็นนิตบิุคคลทีม่คีรอบครวัวทิยากรเป็นผูร้บัผลประโยชน์ใน
ทอดสุดทา้ย (Ultimate Beneficial Owner) มขีนาดของรายการรวมคดิเป็นรอ้ยละ 26.13 ของมลูค่าสนิทรพัย์
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ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และ (ข) รายการเขา้ซื้อหุน้ AMA จากคุณศริชิยั ซึง่เป็นผูบ้รหิาร
ของบรษิัทฯ มขีนาดของรายการคดิเป็นร้อยละ 0.14 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ และ
บรษิทัยอ่ย ซึง่เมือ่ค านวณขนาดรายการ (ก) รวมกบัรายการ (ข) จะมขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 26.27 
นอกจากนี้ เมือ่รวมพจิารณาขนาดของรายการดงักล่าวกบัขนาดรายการของ (1) การช าระดอกเบีย้ทีบ่รษิทัฯ 
อาจตอ้งช าระใหแ้ก่คุณสาธติา แวนเทจ พอ้ยท ์และคุณศริชิยัในกรณีทีบ่รษิทัฯ ช าระราคาซือ้ขายหุน้ในส่วนที่
เหลอืให้แก่บุคคลดงักล่าวภายหลงัวนัที่สิ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดอืนนับแต่วนัที่ท าสญัญาซื้อขายหุ้นดงัมี
รายละเอยีดตามทีไ่ดร้ะบุในขอ้ 5.2 ซึง่มขีนาดรายการคดิเป็นรอ้ยละ 0.28 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธิ
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (2) การช าระดอกเบีย้เงนิกู้ยมืที่ AMA จะต้องช าระใหแ้ก่ บรษิทั รชัดา บสิสเินส 
ดสีตรคิ จ ากดั (“RBD”) ซึ่งมคีุณสาธิตาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ภายหลงัจากที่บรษิัทฯ ได้มาซึ่งกลุ่มบรษิัท 
AMA แล้ว ซึง่มขีนาดรายการคดิเป็นรอ้ยละ 0.07 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย และ (3) รายการที่เกี่ยวโยงกนัทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ อนัได้แก่ 
รายการใหบ้รกิารระหว่าง AMA และบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ซึง่มขีนาดรายการคดิเป็นรอ้ยละ 0.10 ของมลูค่า
สนิทรพัย์ที่มตีัวตนสุทธิของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยแล้ว พบว่าขนาดของรายการทัง้หมดข้างต้นภายใต้
ประกาศเรื่องรายการเกี่ยวโยงรวมคดิเป็นรอ้ยละ 26.72 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ย ซึง่มากกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

 

ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่้องจดัท าสารสนเทศเกี่ยวกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกนัและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ( “ตลำดหลกัทรพัย์ฯ”) โดยมี
รายละเอยีดการเขา้ท ารายการดงัต่อไปนี้  

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรำยกำร 

บรษิัทฯ จะเข้าลงนามในสญัญาซื้อขายหุ้นระหว่างบรษิัทฯ และคุณสาธิตาส าหรบัการเข้าซื้อหุ้น
จ านวน 268,374,998 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด
ของ AMA จากผูถ้อืหุน้เดมิของ AMA อนัไดแ้ก่ คุณสาธติา แวนเทจ พอ้ยท ์และคุณศริชิยั (“สญัญำซ้ือขำย
หุ้น AMA”) ภายหลงัจากทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีตอินุมตักิารเขา้ซือ้หุน้ขา้งต้น และจะเขา้ท า
รายการดงักล่าวภายหลงัจากที่ได้รบัมติอนุมตัจิากที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งจะประชุมใน
วนัที ่24 พฤศจกิายน 2560 และเมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อนต่างๆ ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้ AMA ได้
ส าเรจ็ลุล่วงหรอืได้รบัการผ่อนผนัจากคู่สญัญาที่เกี่ยวขอ้งแล้ว โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะด าเนินการได้แล้ว
เสรจ็ภายในเดอืนธนัวาคม 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  พ้อยท์  แม เนจ เม้นท ์      

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 และถอื

หุน้โดย ววิดิ แวนเทจ เทรดดิ้ง ลมิเิตด็ ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของหุ้นทัง้หมด โดยมคีรอบครวัวทิยากรเป็นผูร้บั

ประโยชน์ในทอดสดุทา้ย (Ultimate Beneficial Owner) 

(2) หุน้ทัง้หมดใน AMA มจี านวน 268,375,000 หุน้ โดยมหีุน้ทีไ่ม่ไดซ้ือ้ขายในครัง้นี้จ านวน 2 หุน้ซึง่ถอืโดยคุณสาธติาและ

คุณศริชิยั  

ควำมสมัพนัธก์บับริษทัฯ: ผูข้ายแต่ละรายมคีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ โดยเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัตาม
ประกาศเรือ่งรายการทีเ่กีย่วโยงกนั กล่าวคอื  

(ก) คุณสาธติา เป็นผู้ถอืหุ้นใหญ่ของบรษิทัฯ โดย ณ วนัที่ 14 มนีาคม 
2560 ถอืหุน้ทางตรงในบรษิทัฯ จ านวน 1,760,115,114 หุน้ หรอืคดิ
เป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 54.32 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดในบรษิทัฯ  

(ข) แวนเทจ พ้อยท์ เป็นนิติบุคคลที่มีครอบครัววิทยากรเป็นผู้ได้ร ับ
ผลประโยชน์ในทอดสุดทา้ย (Ultimate Beneficial Owner) และ  

(ค) คุณศิริชัย เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งปจัจุบันด ารงต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการฝา่ยบรหิารความเสีย่งและการลงทุน  

3. ลกัษณะทัว่ไปของรำยกำร 

3.1. ธุรกรรมการซือ้หุน้ AMA 

บรษิทัฯ จะเขา้ซือ้หุน้ใน AMA จ านวนทัง้สิน้ 268,374,998 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 
99.99 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ AMA มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท (“หุ้น AMA”) 
จากผูถ้อืหุน้เดมิของ AMA ในราคาหุน้ละประมาณ 7.4523 บาท คดิเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 
2,000,000,000.00 บาท ดงันี้ 
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(ก)  ซือ้หุน้สามญัจ านวน 146,852,399 หุ้น หรอืคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 54.72 ของจ านวนหุน้ที่
ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ AMA จากคุณสาธติา ในราคาทัง้สิ้นไม่เกนิ  1,094,382,115.28 
บาท  

(ข) ซื้อหุ้นสามญัจ านวน 118,750,600 หุ้น และหุ้นบุรมิสทิธจิ านวน 1,372,000 หุ้น รวมเป็นจ านวน
ทัง้สิ้น 120,122,600 หุ้น หรอืคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 44.76 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ AMA จากแวนเทจ พ้อยท์ ในราคาทัง้สิ้นไม่เกนิ  895,184,729.54 บาท 
และ 

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

 

โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าหุน้ขา้งต้นใหแ้ก่คุณสาธติา แวนเทจ พอ้ยท ์และคุณศริชิยัดว้ยเงนิสด โดยจะ
ช าระค่าหุน้บางส่วนในวนัทีบ่รษิทัฯ เขา้ซือ้และรบัโอนกรรมสทิธิใ์นหุน้ AMA จากผูถ้อืหุน้เดมิ (“วนัท่ีซ้ือขำย
หุ้น”) และจะช าระค่าหุน้ส่วนทีเ่หลอืภายในระยะเวลาไม่เกนิ 12 เดอืนนับจากวนัทีท่ าสญัญาซือ้ขายหุน้ โปรด
พจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการช าระค่าหุน้ตามทีร่ะบุในขอ้ 5 

. 

ทัง้นี้ AMA ประกอบธุรกจิลงทุนในหลกัทรพัยข์องบรษิทัอื่น (Holding Company) โดยปจัจุบนั AMA 
ถอืหุน้ทางตรงในบรษิทัยอ่ยจ านวน 2 บรษิทั ไดแ้ก่ (1) บรษิทั พษิณุเวช จ ากดั (“PSV”) และ (2) บรษิทั 
โรงพยาบาลปากน ้าโพ จ ากดั (“PNP”) และถอืหุน้ทางอ้อมในบรษิทัยอ่ยจ านวน 3 บรษิทั ไดแ้ก่ (1) บรษิทั 
สหแพทยพ์จิติร จ ากดั (“SHV”) (2) บรษิทั โรงพยาบาลพษิณุเวชอุตรดติถ ์ จ ากดั (“PUH”) และ (3) บรษิทั  
พ.ีเอน็.พ ีฮอส ปิทอล จ ากดั (“PNPH”) ซึง่การเขา้ซือ้หุน้ใน AMA จะท าใหบ้รษิทัฯ เขา้เป็นผูถ้อืหุน้ทางออ้ม
และไดม้าซึง่กจิการทัง้หมดของบรษิทัต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ในการนี้บรษิทัฯ  จะเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้  AMA  กบั  คุณสาธติาภายหลงัจากทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัไดม้มีตอินุมตักิารเขา้ซือ้หุน้ AMA โดยเงือ่นไขส าคญัของสญัญาซือ้ขายหุน้ AMA สามารถสรปุไดด้งันี้ 

 
 

 

เง่ือนไขบงัคบัก่อน : 1. บรษิัทฯ ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นส าหรบัการเข้าซื้อกิจการของ
กลุ่มบรษิทั AMA โดยการเขา้ซือ้หุน้ AMA จากผูถ้อืหุน้เดมิ 

2. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ AMA ไดม้มีตอินุมตักิารขายหุ้น AMA 
ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ AMA ได้มีมติ
อนุมตักิารเปลีย่นแปลงจ านวนกรรมการ การแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่ และ
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การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนั AMA ตามที่ได้ตกลง
กนัระหว่างคู่สญัญา 

วนัท่ีซ้ือขำยหุ้น : คู่สญัญาจะรว่มกนัก าหนดวนัทีซ่ือ้ขายหุน้ซึง่จะต้องไม่เกนิ 5 วนัท าการนับจาก
วนัที่เง ื่อนไขบงัคบัก่อนตามที่ระบุในสญัญาเสรจ็สมบูรณ์ โดยบรษิทัฯ คาดว่า
การซือ้ขายหุน้น่าจะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนธนัวาคม 2560  

เ ง่ื อ น ไ ข ท่ี ส ำ คั ญ    
อ่ืน ๆ 

: ตลอดระยะเวลาทีคุ่ณสาธติาเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ในบรษิทัผู้ซื้อ คุณสาธติาจะ
ไม่ประกอบธุรกิจ หรอืกระท าการใดๆ (ซึ่งรวมถึงลงทุนในสดัส่วนเกินกว่า   
ร้อยละ 10 ของทุนทัง้หมดของกิจการใดๆ) อันเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของ  
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์อื่นที่อาจ
ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการของบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อยของ
บรษิทัฯ ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

 

อน่ึง โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษทัฯ ก่อนและหลงักำรเข้ำท ำรำยกำรเป็นดงัน้ี  

 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและควำมสมัพนัธข์องคู่สญัญำก่อนกำรเข้ำท ำรำยกำร 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและภำพรวมธรุกิจของ 
PRINC 

 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของ AMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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%
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและภำพรวมกำรท ำธรุกิจของ PRINC ภำยหลงักำรเข้ำท ำรำยกำร 

 
หมายเหตุ:  (1) บรษิทั ว ี บรลิเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (2) บรษิทั แบงคอ็ก เซนเตอรด์สิตรคิ จ ากดั   (3) บรษิทั          

คอนเวอรเ์จนซซ์สิเทมส ์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 าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นียัส าคญัและประกาศเรือ่งรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัในครัง้นี้ บรษิทัฯ อ้างองิจาก   
งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 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  

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%

99.99%
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บริษทัฯ AMA 

ข้อมลูทำงกำรเงิน 
งบกำรเงินรวม 

ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 
2560 

งบกำรเงินรวม* 
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) สุทธสิ าหรบัรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา (Trailing 12 months) 
***ก าไร (ขาดทุน) สุทธสิ าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
****สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธคิ านวณโดยใชส้นิทรพัยร์วม หกัดว้ยสนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตน หนี้สนิ  

รวม และส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย 

 

เกณฑท่ี์ใช้ในกำรค ำนวณ 

เกณฑท่ี์ใช้ในกำรค ำนวณ ขนำดรำยกำร (ร้อยละ) 

1. เกณฑม์ลูค่ำสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ 35.61 

2. เกณฑก์ ำไรสทุธิ ไมส่ามารถค านวณได้ 

3. เกณฑม์ลูค่ำรวมของส่ิงตอบแทน 22.60 

4. เกณฑม์ลูค่ำหุ้นทุน ไมม่กีารออกหุน้เพื่อช าระราคา 

 

จากการค านวณขนาดรายการขา้งต้นตามเกณฑต่์าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นีัยส าคญั โดยค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่
30 มถุินายน 2560 และงบการเงนิรวมเสมอืนของ AMA ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่30 มถุินายน 
2560 แลว้ พบว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าว มขีนาดของรายการสูงสุดเมื่อค านวณรายการตามเกณฑม์ลูค่า
สนิทรพัย์ที่มตีัวตนสุทธิ  ซึ่งคดิเป็นร้อยละ  35.61 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธริวมของบรษิัทฯ และ
บรษิทัยอ่ย (โดยบรษิทัฯ ไมไ่ดม้รีายการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนการเขา้ท าธุรกรรม
ในครัง้นี้) ดงันัน้ ธุรกรรมการซือ้หุน้ AMA จงึเขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่2 ตามประกาศเรื่องรายการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นีัยส าคญั กล่าวคอื รายการดงักล่าวมมีลูค่าเท่ากบัหรอืสูงกว่ารอ้ยละ 15 แต่
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50  
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นอกจากนี้ เมื่อพจิารณาขนาดรายการของการเขา้ซื้อหุ้น AMA จากผู้ถอืหุ้นเดมิแต่ละรายภายใต้
ประกาศเรือ่งรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุด ณ 
วนัที่ 30 มถุินายน 2560 และงบการเงนิรวมเสมอืนของ AMA ส าหรบังวด 6 เดอืนสิ้นสุด ณ วนัที่ 30 
มถุินายน 2560 แลว้ พบว่า 

 

(ก) รายการเขา้ซือ้หุน้ AMA จากคุณสาธติา ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ และแวนเทจ พอ้ยท ์ซึง่

เป็นนิติบุคคลที่มคีรอบครวัวิทยากรเป็นผู้รบัผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial 

Owner) มขีนาดของรายการรวมคดิเป็นรอ้ยละ 26.13 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ 

และบรษิทัย่อย ซึง่มากกว่า 20 ลา้นบาท และ/หรอื รอ้ยละ 3 ของมลูค่าของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธิ

ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และ 

(ข) รายการเขา้ซื้อหุ้น AMA จากคุณศริชิยั ซึ่งเป็นผู้บรหิารของบรษิัทฯ มขีนาดของรายการคดิเป็น   

รอ้ยละ 0.14 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  
 

ซึ่งเมื่อค านวณขนาดรายการ (ก) รวมกบัรายการ (ข) จะมขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 26.27 
นอกจากนี้ เมือ่รวมพจิารณาขนาดของรายการดงักล่าวกบัขนาดรายการของ (1) การช าระดอกเบีย้ทีบ่รษิทัฯ 
อาจตอ้งช าระใหแ้ก่คุณสาธติา แวนเทจ พอ้ยท ์และคุณศริชิยัในกรณีทีบ่รษิทัฯ ช าระราคาซือ้ขายหุน้ในส่วนที่
เหลอืให้แก่บุคคลดงักล่าวภายหลงัวนัที่สิ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดอืนนับแต่วนัที่ท าสญัญาซื้อขายหุ้นดงัมี
รายละเอยีดตามทีไ่ดร้ะบุในขอ้ 5.2  ซึง่มขีนาดรายการคดิเป็นรอ้ยละ 0.28 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธิ
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (2) การช าระดอกเบีย้เงนิกู้ยมืที่ AMA จะต้องช าระใหแ้ก่ RBD ซึง่มคีุณสาธติา
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดม้าซึง่กลุ่มบรษิทั AMA แลว้ ซึง่มขีนาดรายการคดิเป็นรอ้ยละ 
0.07 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และ (3) รายการทีเ่กี่ยวโยงกนัที่เกดิขึน้
ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ อนัไดแ้ก่ รายการใหบ้รกิารระหว่าง AMA และบรษิทัย่อย
ของบรษิทัฯ ซึง่มขีนาดรายการคดิเป็นรอ้ยละ 0.10 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยแล้ว พบว่าขนาดของรายการทัง้หมดข้างต้นภายใต้ประกาศเรื่องรายการเกี่ยวโยงรวมคดิเป็นร้อยละ 
26.72 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธิของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าของ
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

 

ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีจ่ดัท าและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกบัการเขา้ท าธุรกรรมซือ้หุน้ AMA ต่อ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศเรื่องรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นีัยส าคญัและประกาศเรื่อง
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั พรอ้มทัง้แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อแสดงความเหน็เกี่ยวกบัธุรกรรม และจดั
ใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ เพื่อขออนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรม โดยบรษิทัฯ จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากที่
ประชุมผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นที่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสยีงในส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนได้ส่วนเสยีเป็นฐาน
ในการนับคะแนน  และหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุข้อมูลตามที่ประกาศเรื่องรายการได้มาหรอื
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จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นีัยส าคญัและประกาศเรื่องรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัก าหนด ซึง่รวมถงึความเหน็ของ
ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

4. รำยละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มำ 

4.1. AMA 

4.1.1. สนิทรพัยท์ีจ่ะไดม้า 

หุ้นสามญัจ านวน 267,002,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุรมิสิทธิจ านวน 
1,372,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท จ านวนหุน้รวมทัง้สิน้ 268,374,998 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วน
ประมาณรอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ AMA 

4.1.2. การประกอบธุรกจิ 

ธุรกจิหลกัของ AMA ไดแ้ก่ การลงทุนในหลกัทรพัยข์องบรษิทัอื่น (Holding Company) โดยปจัจุบนั 
AMA ถอืหุน้ทางตรงใน 2 บรษิทั และถอืหุน้ทางออ้มใน 3 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 
บรษิทัพทิกัษ์พงศก์ารแพทย ์

จ ากดั) 
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 โรงพยาบาลปากน ้าโพ 

จ ากดั (PNP) 
354,166,000 354,166,000 รอ้ยละ 90.92 

(อกีรอ้ยละ 9.08 ถอืโดยผูถ้อื
หุน้รายยอ่ยอื่นๆ) 

5) บรษิทั พ.ีเอน็.พ ีฮอส ปิทอล 
จ ากดั (PNPH) 

150,000,000 37,500,300 รอ้ยละ 99.99 โดยถอืผ่าน 
PNP 

4.1.3. ขอ้มลูทางการเงนิ 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัของ AMA ตามงบการเงนิรวมเสมอืนส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2559 และส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 มรีายละเอยีดดงันี้ 
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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 - สุทธ ิ 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  
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 25.8 24.3  

หนี้สนิอื่น 114.4 103.8  

รวมหน้ีสิน 1,228.4 1,799.4  
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบกำรเงินรำยปี งบกำรเงินงวดหกเดือน 

31 ธนัวำคม 2559 30 มิถนุำยน 2560 
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  
การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่ในบรษิทั
ยอ่ย 

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 ภายใตก้ารปรกึษากบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
 

4.1.4. ทุนจดทะเบยีน ทุนเรยีกช าระแลว้ คณะกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้ และสดัส่วนการถอืหุน้ 

ทุนและหุ้น 

ปจัจุบนั AMA มทีุนจดทะเบยีนและทุนทีเ่รยีกช าระแล้วจ านวน 2,683,750,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 267,003,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุรมิสทิธจิ านวน 1,372,000 หุ้น     
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 

คณะกรรมกำรบริษทัของ AMA ณ วนัท่ี 6 มิถนุำยน 2560 

1. นางสาวสาธติา วทิยากร กรรมการ 
2. นางสาวอตยิา อาวชันาการ กรรมการ 

 

รำยช่ือผูถ้ือหุ้นของ AMA ณ วนัท่ี 20 เมษำยน 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 ซึง่เป็นโรงพยาบาลเอกชน
แห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตัง้อยู่ ณ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ห่างจากกรุงเทพ 377 
กโิลเมตร โดยโรงพยาบาลพษิณุเวชเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ปี 2525 ดว้ยเตยีงจดทะเบยีนจ านวน 50 เตยีง ต่อมา 
ในปี 2538 โรงพยาบาลมศีกัยภาพมากขึน้จงึเพิม่จ านวนเตยีงจดทะเบยีนเป็นจ านวน 150 เตยีง ในปี 2555 
โรงพยาบาลได้รบัรองมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) จนถงึปจัจุบนั บรษิทัเปิด
ใหบ้รกิารมาแลว้เป็นระยะเวลา 35 ปี 

 

โรงพยาบาลพิษณุเวชถือเป็นสถานพยาบาลขัน้ทุติยภูมิ โดยการให้บริการทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลพษิณุเวชประกอบไปดว้ย คลนิิกอายุรกรรม คลนิิกกุมารเวช คลนิิกสูต-ินรเีวช คลนิิกศลัยกรรม 
ศูนยส์ุขภาพรกัษ์ชวีติ คลนิิกจติเวช คลนิิกส่งเสรมิพฒันาการเดก็และวยัรุ่น คลนิิกตา (จกัษุ) คลนิิก หู คอ 
จมกู ศูนยท์นัตกรรม รวมถงึการใหบ้รกิารต่างๆ เช่น การตรวจทางรงัสวีทิยา การตรวจทางหวัใจ การตรวจ
ทางหอ้งปฏบิตักิาร และศลัยกรรม 

 

ข้อมลูทำงกำรเงิน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัของ PSV ตามงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 
ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 และงบการเงินที่จดัท าโดยฝ่ายบริหารส าหรบังวด 6 เดือน มี
รายละเอยีดดงันี้ 

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  
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ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกช ำระแล้ว คณะกรรมกำร ผู้ถือหุ้น และสดัส่วนกำรถือหุ้น 
 

ทุนและหุน้ 
 

ปจัจุบนั PSV มทีุนจดทะเบยีนและทุนทีเ่รยีกช าระแลว้เป็นหุน้สามญัจ านวน 125,000 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท รวมเป็นมลูค่า 125,000,000 บาท 

 

คณะกรรมการบรษิทัของ PSV ณ วนัที ่4 กรกฎาคม 2560 

1. นางนิภาพร นิ่มพทิกัษ์พงศ์ กรรมการ 
2. นางสาววรรณศริ ินิ่มพทิกัษ์พงศ์ กรรมการ 
3. นางสาวคงชนก ธรีวรากานต์ กรรมการ 
4. นายพงษ์ศกัดิ ์วทิยากร กรรมการ 
5. นางปิยรตัน์ อุกฤษฎ์ กรรมการ 
6. นายสาธติ วทิยากร กรรมการ 
7. นายอธวิฒัน์ น้อยประสทิธิ ์ กรรมการ 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ของ PSV ณ วนัที ่19 กนัยายน 2559 

 รำยช่ือผู้ถือหุ้น 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 

บรษิทั สหแพทยพ์จิติร จ ากดั (SHV) เป็นผู้ด าเนินกิจการ โรงพยาบาลสหเวช ซึ่งเป็นโรงพยาบาล
เอกชนขนาด 90 เตยีงตัง้อยูท่ีอ่ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกวนัที ่15 ตุลาคม 2533  

 

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

 

ข้อมลูทำงกำรเงิน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัของ SHV ตามงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่30 
กนัยายน 2559 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2559 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ     
งบการเงนิทีจ่ดัท 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) - 

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    
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

30 กนัยำยน 2559 31 ธนัวำคม 2559 
งบกำรเงิน 
งวดหกเดือน 

30 มิถนุำยน 2560 
หุน้บุรมิสทิธ ิ  1.5  1.5  1.5  
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 ไดม้กีารปรบัรอบระยะเวลาบญัชเีป็น 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 

 

ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกช ำระแล้ว คณะกรรมกำร ผูถื้อหุ้น และสดัส่วนกำรถือหุ้น 

ทุนและหุ้น 
 

ปจัจุบนั SHV มทีุนจดทะเบยีนและทุนที่เรยีกช าระแลว้จ านวน 1,000,000 หุน้ แบ่งเป็นหุน้สามญั
จ 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 

 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ของ 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 โรงพยาบาลพษิณุเวชอุตรดติถ์ จ ากดั (PUH) จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที่ 2 มถุินายน 
2560 เพื่อประกอบธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนและสถานพยาบาลเอกชน โดยมี PSV ถอืหุ้นรอ้ยละ 100.00  
โดยมแีผนจะสรา้งเป็นโรงพยาบาลพษิณุเวช-อุตรดติถ ์

 

ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกช ำระแล้ว คณะกรรมกำร ผูถื้อหุ้น และสดัส่วนกำรถือหุ้น 

ทุนและหุ้น 

ปจัจุบนั PUH มทีุนจดทะเบยีนและทุนที่เรยีกช าระแล้วจ านวน 1,000,000 บาท ได้แก่หุ้นสามญั
จ 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 

 

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 ินิ่มพทิกัษ์พงศ์ 1 0.00 
4. นายอธวิฒัน์ น้อยประสทิธิ ์ 1 0.00 
 รวม 100,000 100.00 

 

4. PNP 

บรษิทั โรงพยาบาลปากน ้าโพ จ ากดั (PNP) (ชื่อเดมิว่าบรษิทั เทน็ เอม็. ด.ี นครสวรรค ์จ ากดั) ก่อตัง้
เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2530 และไดจ้ดทะเบยีนเพื่อประกอบธุรกจิโรงพยาบาล ปจัจุบนั PNP ประกอบกจิการ
โรงพยาบาลภายใต้โรงพยาบาล 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลปากน ้าโพ ซึง่เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตยีง 
และโรงพยาบาลปากน ้าโพ 2   ซึง่เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตยีง    โดยโรงพยาบาลทัง้  2  แห่งนี้ตัง้อยูใ่น 

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์นอกจากนี้  โรงพยาบาลทัง้ 2 แห่งยงัเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่
ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 
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โรงพยาบาลปากน ้าโพ และโรงพยาบาลปากน ้าโพ 2 ใหบ้รกิารเฉพาะผูป้่วยทีเ่ป็นลูกคา้เงนิสดและ
ประกนัสุขภาพ การให้บรกิารจะเป็นการให้บรกิารระดบัทุตยิภูมริะดบัสูง โดยศูนยก์ารให้บรกิารและคลนิิก
รกัษาประกอบไปดว้ยศูนยอุ์บตัเิหตุและฉุกเฉิน คลนิิกกุมารเวชกรรม คลนิิกทนัตกรรม ศูนยร์งัสวีนิิจฉัย 
คลนิิกโรคระบบทางเดนิอาหารและตบั คลนิิกโรคหวัใจและหลอดเลอืด  หอผูป้่วยวกิฤต คลนิิกโรคตดิเชื้อ 
คลนิิกอายุรกรรม หอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย์ คลนิิกโรคสมองและระบบประสาท คลนิิกกระดูกและขอ้ 
แผนกกายภาพบ าบดั คลนิิกศลัยกรรมทัว่ไป ศูนยโ์รคทางเดนิปสัสาวะศูนยต์รวจสุขภาพ คลนิิกสุภาพสตร ี
และคลนิิกห ูคอ จมกู 

 

 

ข้อมลูทำงกำรเงิน 
 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัของ PNP ตามงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 และงบการเงนิที่จดัท าโดยฝ่ายบรหิารส าหรบังวด 6 เดือน มี
รายละเอยีดดงันี้ 

 
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)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน

และภำษี 
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) 

 
 
 
 
 

http://www.paknampohospitalgroup.com/web2/page.php?id=8
http://www.paknampohospitalgroup.com/web2/page.php?id=4
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งบกำรเงินรำยปี 

 
งบกำรเงิน  
งวดหกเดือน 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (หน่วย: ลา้นบาท) 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  
 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 

   

เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิ 0.0 0.0 0.0 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  36.2  63.6 37.7  
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลหรอืกจิการที่
เกีย่วขอ้งกนั 

 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  
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 ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกช ำระแล้ว คณะกรรมกำร ผู้ถือหุ้น และสดัส่วนกำรถือหุ้น 
 

ทุนและหุ้น 
 

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

 

คณะกรรมกำรบริษทัของ PNP ณ วนัท่ี 8 สิงหำคม 2560 
1. นายพงษ์ศกัดิ ์วทิยากร กรรมการ 
2. นายสะพรัง่ สุขเวชชวรกจิ กรรมการ 
3. นายสทิธชิยั วงศณ์ชิชากุล กรรมการ 
4. นายอธวิฒัน์ น้อยประสทิธิ ์ กรรมการ 
5. นายสาธติ วทิยากร กรรมการ 
6. นายก่อพงศ ์รกุขพนัธ์ กรรมการ 

 

รำยช่ือผู้ถือหุ้นของ PNP ณ วนัท่ี 15 สิงหำคม 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 

 

5. PNPH 

บรษิทั พ.ีเอ็น.พ ีฮอส ปิทอล จ ากดั (PNPH) จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทั ณ วนัที ่9 เมษายน 2557 
เพื่อประกอบธุรกจิรกัษาพยาบาล ปจัจบุนัมทุีนจดทะเบยีน 150,000,000 บาท อย่างไรกต็าม ขณะนี้บรษิทัยงั
ไมม่กีารประกอบธุรกจิแต่อยา่งใด 

 

 
 



 

 29/34 

ข้อมลูทำงกำรเงิน 
 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัของ PNPH ตามงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 และงบการเงนิที่จดัท าโดยฝ่ายบรหิารส าหรบังวด 6 เดอืน มี
รายละเอยีดดงันี้ 

 

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  

 
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกำรเงินรำยปี 
 

งบกำรเงิน 
งวดหกเดือน 

31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2559 30 มิถนุำยน 2560 
สินทรพัย ์

 
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  2.1   2.1   2.5  
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กนั 

 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  
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ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกช ำระแล้ว คณะกรรมกำร ผูถ้ือหุ้น และสดัส่วนกำรถือหุ้น 

ทุนและหุ้น 

ปจัจุบนั PNPH มทีุนจดทะเบยีนจ 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 

 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ของ PNPH ณ วนัที ่25 เมษายน 2560 
 รำยช่ือผู้ถือหุ้น 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 

5. มลูค่ำรวมของส่ิงตอบแทนและกำรช ำระมลูค่ำ 

5.1 มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 

มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนทัง้หมดส าหรบัธุรกรรมการเขา้ซื้อหุ้น AMA คดิเป็นจ านวนทัง้สิ้นไม่เกิน 
2,000,000,000.00 บาท ซึง่เป็นมลูค่าสิง่ตอบแทนส าหรบัหุน้สามญัของ AMA จ านวน 267,002,998 หุน้ และ
หุน้บุรมิสทิธขิอง AMA จ านวน 1,372,000 หุน้ ทีร่าคาหุน้ละประมาณ 7.4523 บาท โดยบรษิทัฯ จะช าระค่า
หุน้ดงักล่าวดว้ยเงนิสดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ AMA  

5.2 การช าระเงนิและเงือ่นไขของการช าระเงนิ 

บรษิทัฯ จะช าระมลูค่าสิง่ตอบแทนเป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ AMA อนัไดแ้ก่ คุณสาธติา แวนเทจ 

พอ้ยท ์และคุณศริชิยั เมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาซือ้ขายหุน้ AMA ส าเรจ็ลุล่วง และภายใต้ขอ้ก าหนด

และเงื่อนไขของสญัญาซื้อขายหุ้น AMA โดยจะช าระราคาซื้อขายจ านวนกึ่งหนึ่งในวนัที่ซื้อขายหุน้ และจะ

ช าระราคาซือ้ขายในส่วนทีเ่หลอือกีกึง่หนึ่งภายในระยะเวลาไม่เกนิ 12 เดอืนนับจากวนัทีท่ าสญัญาซือ้ขายหุน้ 

โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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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 าระราคาซื้อขายหุ้นในส่วนที่เหลอืให้แก่คุณสาธติา แวนเทจ พ้อยท์ หรอื   
คุณศริชิยัภายหลงัวนัที่สิ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดอืนนับแต่วนัที่ท าสญัญาซื้อขายหุ้น บรษิทัฯ จะต้องช าระ
ดอกเบีย้เป็นรายเดอืนใหแ้ก่คุณสาธติา แวนเทจ พอ้ยท ์และ/หรอื คุณศริชิยัส าหรบัราคาซือ้ขายในส่วนทีผู่ซ้ ือ้
ยงัไม่ไดช้ าระในอตัราเท่ากบั อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ประเภท MLR ลบ 2 
เปอร์เซ็นต์ (MLR–2%) ณ วนัที่ถัดจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแต่วนัที่ท าสญัญาซื้อขายหุ้น   
(“วนัเร่ิมต้นดอกเบี้ย”) โดยเริม่ค านวณตัง้แต่วนัเริม่ต้นดอกเบี้ย จนถึงวนัที่บรษิัทฯ ช าระราคาซื้อขาย
ครบถว้น (โดยไมม่กีารคดิดอกเบีย้ทบตน้)  

 

6. มลูค่ำของสินทรพัยท่ี์ได้มำหรือจ ำหน่ำยไป 

มลูค่ารวมของสนิทรพัยจ์ากธุรกรรมการซื้อหุน้ AMA ทีบ่รษิทัฯ จะไดม้าจะคดิเป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น
ไม่เกิน 2,000,000,000.00 บาท ทัง้นี้บรษิัทฯ ได้แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท 
แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั เพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า 

7. เกณฑท่ี์ใช้ก ำหนดมลูค่ำส่ิงตอบแทน 

เกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดมลูค่าสิง่ตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการซือ้หุน้ AMA นัน้ พจิารณาจากหลาย
วธิตีามสถานะการเตบิโตและลกัษณะของธุรกจิประกอบกนั เช่น ประมาณการรายไดใ้นอนาคตและการคดิลด
กระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (Discounted Cash Flow) การเปรยีบเทยีบกบัอตัราส่วนมลูค่ากจิการของ
บรษิทัฯ ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัหรอืธุรกรรมทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัในอดตี (Trading Multiples และ 
Transaction Multiples) ซึง่เป็นมาตรฐานทีใ่ชท้ัว่ไปในการตดัสนิใจการลงทุน ทัง้นี้ ในการพจิารณาราคาซือ้
ขายดงักล่าว บรษิทัฯ ไมไ่ดพ้จิารณามลูค่าของ AMA เพยีงอยา่งเดยีว แต่พจิารณาถงึประโยชน์ทีบ่รษิทัฯ จะ
ไดร้บัในอนาคตจากการขยายขอบเขตการประกอบธุรกจิโดยการเขา้ลงทุนใน AMA อกีดว้ย 
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8. ผลประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นกบับริษทัฯ 

การเข้าซื้อหุ้นใน AMA ในครัง้นี้จะช่วยให้บรษิัทฯ สามารถขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจของ 
บรษิทัฯ ไปยงัธุรกจิประเภทใหม่ อนัไดแ้ก่ ธุรกจิโรงพยาบาล ซึง่เป็นธุรกจิทีน่่าสนใจ มศีกัยภาพ และน่าทีจ่ะ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี้ 

 

8.1 การขยายขอบเขตการประกอบธุรกจิ 

ธุรกจิโรงพยาบาลเป็นธุรกจิที่น่าจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่เสรมิสรา้งศกัยภาพและการเตบิโตให้กบั
ธุรกจิของบรษิทัฯ ไดใ้นอนาคต  

 

เน่ืองดว้ย ณ ปจัจุบนั ธุรกจิโรงพยาบาลถอืเป็นธุรกจิทีม่แีนวโน้มการเตบิโตทีด่ ีโดยเฉพาะอย่างยิง่
เมื่อพจิารณาจากกระแสความนิยมในการดูแลสุขภาพที่เพิม่มากขึน้ จ านวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิม่สูงขึ้น 
การสนับสนุนของภาครฐัที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทย ์(Medical Hub) และการ
เพิม่ขึน้ของกลุ่มนักท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ ดงันัน้ การที่บรษิทัฯ เขา้ไปลงทุนในธุรกจิโรงพยาบาลอนัเป็นการ
ขยายขอบเขตการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ จะท าให้บรษิทัฯ มโีอกาสที่จะเติบโตไปพรอ้มกบัแนวโน้มการ
เตบิโตทีด่ขีองธุรกจิโรงพยาบาลได ้

 

ทัง้นี้  แม้ว่าธุรกิจโรงพยาบาลจะเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าจะช่วย
เสรมิสรา้งศกัยภาพและการเตบิโตของบรษิทัฯ ในอนาคต บรษิทัฯ จะยงัคงด าเนินธุรกจิดา้นอสงัหารมิทรพัย์
ดว้ยต่อไปภายใต้การบรหิารจดัการโดยผูบ้รหิารชุดเดมิ ในขณะที่การด าเนินธุรกจิโรงพยาบาลจะอยู่ภายใต้
การบรหิารจดัการโดยทมีผู้บรหิารส่วนใหญ่ในปจัจุบนัของโรงพยาบาลต่างๆ ในเครอื AMA ซึ่งมคีวามรู ้
ประสบการณ์ และความเชื่ยวชาญในการด าเนินธุรกจิโรงพยาบาลและพรอ้มที่จะร่วมด าเนินการกบับรษิทัฯ
ต่อไป ซึง่จะไมก่ระทบต่อการบรหิารจดัการดา้นธุรกจิอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ ในปจัจุบนั ดงันัน้ นอกจาก
การเขา้ซือ้หุน้ใน AMA ในครัง้นี้จะส่งผลดต่ีอการบรหิารจดัการและการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ในระยะยาว
แล้ว การด าเนินการดงักล่าวจะยงัเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อีกด้วย 
อย่างไรก็ด ีในอนาคตและเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ และผู้ถอืหุ้น บรษิทัฯ อาจพจิารณาจ าหน่ายสนิทรพัย์
บางรายการของธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์เพื่อน าเงนิมาลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจโรงพยาบาล โดยบรษิัทฯ จะ
ด าเนินการแจง้และเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถอืหุ้นทราบเป็นระยะๆ ต่อไปตามประกาศและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

8.2 การไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีม่คีวามพรอ้มและศกัยภาพในการเตบิโต 

การเขา้ซือ้หุน้ใน AMA จะท าใหบ้รษิทัฯ ไดม้าซึง่ธุรกจิโรงพยาบาลทีเ่ปิดด าเนินการอยู่แลว้จ านวน 4 
แห่งประกอบด้วย (1) โรงพยาบาลพิษณุเวช (จงัหวัดพิษณุโลก) (2) โรงพยาบาลปากน ้ าโพ (จงัหวัด
นครสวรรค์) (3) โรงพยาบาลปากน ้าโพ 2 (จงัหวดันครสวรรค์) และ (4) โรงพยาบาลสหเวช (จงัหวดัพจิติร) 
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โดยทัง้ 4 โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่ตัง้อยู่ในบรเิวณใจกลางของจงัหวดัและเป็นโรงพยาบาลชัน้น าใน
จงัหวดัทีแ่ต่ละโรงพยาบาลด าเนินการอยู่ 

 

โรงพยาบาลในเครอื AMA นัน้เปิดให้บรกิารแก่ประชาชนในพื้นที่และโดยรอบมายาวนาน เป็นที่
ยอมรบัและมฐีานคนไขอ้ยู่แล้ว อกีทัง้ยงัมทีมีแพทยแ์ละพยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่มคีุณภาพ เช่น โรงพยาบาล
พษิณุเวชซึง่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ในปี พ.ศ. 2555 มเีทคโนโลยี
การรกัษาและอุปกรณ์ที่ทนัสมยัซึ่งสามารถให้บรกิารทางด้านการรกัษาที่ปลอดภยัและดทีี่สุด โรงพยาบาล
ปากน ้ าโพและโรงพยาบาลปากน ้ าโพ 2 ซึ่งได้ร ับการรับรองมาตรฐาน จากสถาบันรับรอบคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) มศีกัยภาพในการดูแลผูป้่วยเฉพาะโรค และโรคทีม่คีวามซบัซอ้นใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานทางการแพทย์ด้วยความเป็นมอือาชพี จงึได้มกีารพฒันาคุณภาพการบรกิารอย่างต่อเนื่อง   
โรงพยาบาลสหเวชซึง่ไดม้ฝี่ายพฒันาคุณภาพไวค้อยตรวจสอบศกัยภาพในการปฏบิตังิาน ของโรงพยาบาล
ในทุกแผนก เพื่อพฒันาการท างานในระบบของโรงพยาบาลใหเ้ป็นมาตรฐานตัง้แต่ผูป้ฏบิตังิานเบือ้งหลงัและ
เบื้องหน้าให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานงานบรกิารให้เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล  เป็นต้น 
โรงพยาบาลในเครอื AMA จงึเป็นสนิทรพัยท์ีม่ศีกัยภาพทีเ่หมาะสมแก่การพฒันาต่อไปในอนาคต 

 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลพษิณุเวชยงัมทีี่ดนิในอ าเภอเมอืงอุตรดติถ์ จงัหวดัอุตรดติถ์ โดยมแีผนจะ
สรา้งโรงพยาบาลแห่งใหม่บนทีด่นิผนืนี้ โดยจงัหวดัอุตรดติถ์เป็นท าเลกลยุทธ์ทีส่ าคญัเนื่องจากอยู่ใกลเ้คยีง
กบัจงัหวดัพษิณุโลกอนัจะเป็นการเพิม่ช่องทางและเครอืข่ายใหก้บัโรงพยาบาลในเครอื AMA ในอนาคต อกี
ทัง้การไดม้าซึง่สนิทรพัยข์อง AMA จะช่วยลดความเสีย่งและระยะเวลาทีบ่รษิทัฯ จะต้องใชใ้นกรณีทีบ่รษิทัฯ 
ตอ้งสรา้งธุรกจิโรงพยาบาลแห่งใหมด่ว้ย 

 

9. แหล่งเงินทุนท่ีใช้  

บรษิทัฯ จะใช้กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน และ/หรอื แหล่งเงนิทุนจากสถาบนัการเงนิ ส าหรบั
การเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้ AMA 

 

10. กรรมกำรบริษัทท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือ เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงไม่ได้เข้ำร่วม

พิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 

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

 

ทัง้นี้ ในวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2560 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่25 กนัยายน 2560 
เพื่อพจิารณาการเขา้ท ารายการเขา้ซื้อกจิการของกลุ่มบรษิทั AMA ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัในครัง้นี้ 
กรรมการบรษิทัทีม่สี่วนไดส้่วนเสยีขา้งตน้ไมไ่ดร้ว่มประชุมเพื่อพจิารณาออกเสยีงลงคะแนนในวาระดงักล่าว 
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11. ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทั โดยกรรมการบรษิทัที่ไม่มสี่วนได้ส่วนเสยีกบัการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ ได้
พจิารณาการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้ AMA แลว้ เหน็ว่าเป็นรายการทีส่มเหตุสมผลและน่าจะเป็นประโยชน์
สงูสุดต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี้ 

 

(ก) การเขา้ซือ้หุน้ AMA จะช่วยสนบัสนุนใหบ้รษิทัฯ สามารถขยายขอบเขตการประกอบธุรกจิไปยงัธุรกจิ

โรงพยาบาล ซึง่ธุรกจิโรงพยาบาลซึง่เป็นธุรกจิมแีนวโน้มการเตบิโตทีด่จีากกระแสความนิยมการดูแล

สุขภาพที่เพิม่มากขึน้ จ านวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิม่สูงขึน้ การสนับสนุนของภาครฐัที่ต้องการจะ

เป็นศูนยก์ลางทางการแพทย ์(Medical Hub) และการเพิม่ขึน้ของกลุ่มนักท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ และ

ธุรกจิโรงพยาบาลจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ทีเ่สรมิสรา้งการเตบิโตให้กบัธุรกจิของบรษิทัฯ ในอนาคต 

อกีทัง้จะเป็นการช่วยกระจายความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิจากเดมิทีป่ระกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์

เพยีงธุรกจิเดยีว 

(ข) การเข้าซื้อหุ้นใน AMA เป็นการได้มาซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลที่มีการเปิดด าเนินการอยู่แล้ว ซึ่ง

โรงพยาบาลภายใต้ AMA ทุกโรงพยาบาลล้วนมที าเลที่ดีและเป็นผู้น าตลาดในแต่ละจงัหวดัที่

โรงพยาบาลเปิดด าเนินการอยู่ อีกทัง้ AMA ยงัมทีมีแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่มคีุณภาพ

ประกอบกบัมาตรฐานการบรกิารดา้นการแพทยท์ี่มคีวามเป็นมอือาชพีและมศีกัยภาพที่เหมาะสมแก่

การพฒันาต่อไปในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและระยะเวลาที่บรษิัทฯ จะต้องใช้ในกรณีที่ 

บรษิทัฯ ต้องสรา้งโรงพยาบาลแห่งใหม่เอง นอกจากนี้โรงพยาบาลพษิณุเวชยงัมทีีด่นิเปล่าในอ าเภอ

เมอืงอุตรดิตถ์ จงัหวดัอุตรดิตถ์ เป็นที่ดนิที่มแีผนจะพฒันาเป็นโรงพยาบาลในอนาคตซึ่งจะเป็น

โอกาสในการสรา้งผลตอบแทนและอตัราการเตบิโตใหก้บั AMA และบรษิทัฯ อกีในอนาคต 

(ค) มลูค่าการเขา้ท ารายการในครัง้นี้มคีวามสมเหตุสมผล และเงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขายหุน้ AMA ซึง่

ก าหนดใหม้กีารช าระราคาซือ้ขายแบ่งเป็นสองคราวช่วยให้บรษิทัฯ ลดภาระในการจดัหาเงนิทุนทัง้

จ านวนส าหรบัการช าระราคาค่าซือ้ขายหุ้น AMA ในคราวเดยีว ณ วนัทีซ่ือ้ขายหุน้ ซึง่ท าใหส้ามารถ

ลดภาระตน้ทุนทางการเงนิอนัอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ ได้ 
 

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

 

11.2 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ มคีวามเหน็ไมแ่ตกต่างจากคณะกรรมการบรษิทั 


