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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
   บริษัท พริน้ซิเพลิ แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 
ณ ห้องออดธิอเรียม ชัน้ 5 อาคารซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก 

เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2ถนนสุขุมวิท 63 
 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

       
เร่ิมการประชุม เวลา 9.30 น. 

 นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์  วิทยากร  ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานในที่ประชุม  กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น และ
ตวัแทนผู้ ถือหุ้นท่ีได้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี  2562 ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี  2562 ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ 
หลงัจากนัน้ประธานได้มอบหมายให้นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชมุ 
 

 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบนั บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 
3,240,638,433.00 บาท (สามพันสองร้อยสี่สิบล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสามบาท) โดย ณ วันปิดสมุด
ทะเบียน วนัท่ี 12 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 3,240,087,520.00 บาท (สามพนัสองร้อยสีส่บิล้าน
แปดหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยยี่สิบบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 3,240,087,520 หุ้น (สามพนัสองร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่น
เจ็ดพนัห้าร้อยยี่สบิหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 
นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบเพิ่มเติมวา่ ในการประชมุครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นมาร่วม

ประชมุด้วยตนเองจ านวน 23 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 1,377,563,293 (หนึง่พนัสามร้อยเจ็ดสบิเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสามพนั
สองร้อยเก้าสิบสามหุ้น) และมีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชุมจ านวน 59 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 1,571,356,235    
(หนึ่งพนัห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นหกพนัสองร้อยสามสิบห้าหุ้น) รวมทัง้หมด 82 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 
2,948,919,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.0136 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด ณ วนัปิดสมดุทะเบียนจ านวน 3,240,087,520 
หุ้น (สามพนัสองร้อยสีส่บิล้านแปดหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยยี่สบิหุ้น) ซึง่เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด ตาม
มาตรา 103 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ถือได้วา่ครบเป็นองค์ประชมุ  และตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ส าหรับการประชุมสามญั ผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ระหว่างวนัที่ 1 ตลุาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นัน้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอ
วาระและรายช่ือบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถาม
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ระหว่างวนัที่ 9 เมษายน 2562 ถึง 18 เมษายน 2562 ปรากฏว่าไม่มี     
ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้าแตอ่ยา่งใด 
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 ก่อนที่จะเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ นางสาวฤติมา จิระสรุเดช  เลขานกุารบริษัท  กลา่วแนะน าคณะกรรมการ
ของบริษัท และผู้ที่เข้าร่วมประชมุในครัง้นีใ้ห้ที่ประชมุทราบ พร้อมทัง้แนะน าวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ
ให้ที่ประชมุทราบ   

 

นางสาวฤตมิา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท ได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 
  

 คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด)   
1. นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์  วิทยากร       ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์       กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ดร.สาธิต  วิทยากร                     กรรมการบริษัท   ประธานคณะกรรมการบริหาร และ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   
4. นางสาวอรัญญา เฉลมิพรวโรดม    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั              กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค    กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง 
      และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate 
7. นายแพทย์สนุทร ศรีทา               กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง         

      และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร –Health Care 
8. นายจอห์น ล ีโกะชนุ          กรรมการบริษัท 
9. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร          กรรมการบริษัท 
 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ  ผู้อ านวยการฝ่ายบริการงานบญัชีสว่นกลาง  
 
ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
1. นายชาญชยั  ชยัประสทิธ์ิ และ 
2. นางสาวจฑุาทิพ ตระการบญุชยั 
 
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จากบริษัท 24 อนิเตอร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
นางสาวกานติมา คงสมยตุิ  
 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั  
1. นางสาวณิชยา วณีสอน และ 
2. นางสาวปญุญิสา อินทรประชา 
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 ที่ปรึกษาทางการเงนิจากบริษัท หลกัทรัพย์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
1. นายธนวฒัน์ จนัทรปรรณิก และ 
2. นายภาสนิ ภาวศทุธิกลุ 
 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ดเีอน็ 36 จ ากดั  ซ่ึงจะท าหน้าที่ดูแลควบคุมการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น
ครัง้นี ้รวมถงึการตรวจนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและถกูต้อง  
1. นางนวลลดา งามธนไพศาล และ 
2. นายเนรมติร  ตรงพร้อมสขุ  
 
ล าดับถัดไป นายเนรมิตร  ตรงพร้อมสุข ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชีแ้จงถึงวิธีปฏิบัติส าหรับการประชุม และวิธีการ

ลงคะแนนเสยีงในวาระตา่งๆ ดงันี ้
- การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระนัน้ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยถือวา่หนึง่หุ้นมีหนึง่เสยีง 
- ส าหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4  วาระที่ 5 วาระที่ 7  และวาระที่ 10 จะถือคะแนนเสยีงข้างมาก

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
- ส าหรับวาระท่ี 2  เป็นวาระเพื่อทราบไมม่ีการลงมติ 
- ส าหรับการลงมติในวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่น้อยกว่าสองในสามของ 

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
- การลงมติในวาระท่ี 8 และ วาระท่ี 9 จะต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุตัิไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

นอกจากนี ้เนื่องด้วยวาระท่ี 9 และวาระท่ี 10 เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งมีความเก่ียวเนื่องกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาโดยถือวา่วาระท่ี 9 และวาระท่ี 10 เป็นเร่ืองที่เก่ียวเนื่องกนั และเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั โดยหากวาระ
ใดไมไ่ด้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  ให้ถือวา่อีกวาระหนึง่ แม้ได้รับอนมุตัิแล้วเป็นอนัยกเลกิไปด้วย 

- ในสว่นของการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแตล่ะวาระลงมติ
ในใบลงคะแนนในวาระดงักลา่วและ ให้ยกมือขึน้ เพื่อท่ีเจ้าหน้าที่ จะเดินเข้าไปเก็บบตัรลงคะแนนของทา่น กรณี
ที่ไม่มีผู้ ถือหุ้ นยกมือ จะถือว่า ผู้ ถือหุ้ นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ จะท าการ
ประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบในแตล่ะวาระ 

- กรณีมีผู้ ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะท าการซกัถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชมุให้
ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะดงักล่าวได้โปรดยกมือ และ กรุณา แจ้งช่ือ-นามสกุล ของตนเอง และฐานะของ
ตนเองวา่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะมาจากผู้ ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ท า
การชีแ้จงในประเด็นตา่งๆ ท่ีสอบถาม และบนัทกึไว้เป็นข้อมลูส าหรับการประชมุในครัง้นีไ้ด้อยา่งถกูต้อง   
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- ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะโดยระบคุวามเห็นหรือใช้สทิธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสยีง
ตามที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ และส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะ
ตรวจสอบค าสัง่ของผู้มอบฉนัทะและลงคะแนนเสยีงให้ถกูต้องตรงตามที่ผู้มอบฉนัทะก าหนดไว้ 

- ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้คืนบตัรลงคะแนนที่ระบคุวามเห็น ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงแก่
เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสยีงในวาระการประชมุนัน้ ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงเห็นด้วย 

- จ านวนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมี           
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาเพิ่มเติม 

- ในแต่ละวาระกรณีการนับคะแนนยังไม่เรียบร้อย บริษัทฯ จะขอด าเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เมื่อการ
รวบรวม คะแนนเรียบร้อย จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ทราบตอ่ไป 

 
ก่อนที่จะเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ เลขานกุารบริษัท ได้กลา่วแนะน า คณุปัทม์รวีย์ โฆสติงักรู อาสาพิทกัษ์สทิธิ

ผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยซึง่เข้าร่วมการประชมุในครัง้นี  ้ 
 
นอกจากนี ้เพื่อให้การนับคะแนนเสียงของที่ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และยุติธรรม นางสาวฤติมา จิระสุรเดช 

เลขานกุารบริษัท ได้เรียนเชิญให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยจ านวน 1 ราย เพื่อท าหน้าที่เป็นอาสาสมคัร และสกัขีพยานในการตรวจนบั
คะแนน ซึง่มี นางสาวสนุี ลวีิวิธนนท์ ผู้ รับมอบฉนัทะ จากนายวศิษฏ์ กร่ิมวงษ์รัตน์ รับอาสาเป็นตวัแทนดงักลา่ว 

 
 ตอ่จากนัน้ นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท  ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
 

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2561 โดยรายละเอียดการพิจารณา ได้จัดส่งให้ท่านผู้ ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุ 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือ แก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือ ขอแก้ไขใดๆ 
 
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
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ก่อนการลงคะแนนเสยีง เลขานกุารบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระท่ี 1 มีทัง้หมด 97 ราย 
เป็นจ านวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชมุพจิารณาออก
เสยีงลงคะแนน 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ด้วยคะแนน

เสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  3,066,084,528  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
บตัรเสยี  จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
รวมทัง้สิน้ จ านวน  3,066,084,528  เสยีง 
 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
 
 ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี  2561 ธุรกิจของบริษัทฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยบริษัทฯ เน้นประกอบธุรกิจบริการด้านสขุภาพ (Health Care) เป็นหลกั จากเดิมที่ประกอบธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ดงันัน้บริษัทฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนวิสยัทศัน์ และพนัธกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจการบริการด้าน
สขุภาพ (Health Care) นอกจากนี ้ในการประกอบธุรกิจบริการด้านสขุภาพ (Health Care) บริษัทฯ ได้ก าหนดกลยทุธ์ในการ
ประกอบธุรกิจ ซึง่สอดคล้องกบัปณิธานของทา่นประธานคณะกรรมการ ซึง่มีสาระส าคญัดงันี ้

 
1. Leading Hospital Operator for Middle Income Patients in Thailand  

บริษัทฯ ต้องการผลกัดนัให้บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทลกู เป็นผู้น าด้านการบริหารโรงพยาบาล 
โดยมีกลุม่ลกูค้าเปา้หมายเป็นลกูค้าระดบักลาง 
 

2. Affordable Pricing in Untapped Markets  
เป็นโรงพยาบาลที่ก าหนดราคาค่ารักษาพยาบาลที่สามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนเน้นขยายโรงพยาบาล ไปยงัจงัหวดั
อื่นๆ ที่ยงัมีบริการสาธารสขุไมด่ีเท่าที่ควร หรือมีโรงพยาบาลเอกชนไมเ่พียงพอ  โดยบริษัทฯ ตัง้เป้าหมายที่จะขยาย
โรงพยาบาลเพิ่มขึน้ภายในปี 2562-2563 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน นอกจากนีจ้ากการที่
บริษัทฯ ก าหนดกลยทุธ์ในการก าหนดราคาที่ให้ผู้ ป่วยเข้าถึงได้ การท างานขององค์กรจึงจะต้องมีประสิทธิภาพมาก
ที่สดุ เพื่อท าให้องค์กรสามารถสร้างผลก าไรได้ 
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3. Full Range of Medical Services and Equipment   
โรงพยาบาลของพริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จะต้องจดัให้มีอปุกรณ์ และการรักษาที่ครบครัน และทนัสมยั 

 
 หลงัจากนัน้ ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมายให้นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และชีแ้จงแผนการด าเนินงานของ       
ปีปัจจบุนัให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
 

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่น
มา และชีแ้จงแผนการด าเนินงานของปีปัจจบุนัให้ผู้ ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
พัฒนาการของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
 
-  ปลายปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท อลอินัซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากดั เพื่อเร่ิมต้นธุรกิจ Health 

Care ซึง่ตอ่มาได้เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั (“พริน้ซเิพิล เฮลท์แคร์”) ซึง่เป็นบริษัทแม่
ในการขยายกิจการโรงพยาบาลทัง้หมด 

 
- เดือนกุมภาพันธ์ 2561  

• พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ รับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์  ออกานยัเซชัน่ 
จ ากดั  ซึง่เป็นบริษัทท่ีประกอบธรุกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ช่ือ “โรงพยาบาลปิยะมินทร์” ซึง่ตัง้อยูใ่น
จงัหวดัสมทุรปราการ  

• บริษัท ได้น าระบบ Hospital Information System (HIS) มาใช้ในกลุ่มโรงพยาบาลในเครือซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบฐานข้อมลูทุกอย่างให้อยู่ ในระบบคลาวด์ มีการเช่ือมข้อมูลประวตัิคนไข้ด้วยระบบ
ดิจิทลั ท าให้ การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อช่วยลดต้นทนุและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารโรงพยาบาล 

• บริษัทได้ติดตัง้ระบบการบริหารทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ (Workday Human Capital 
Management : HCM) ช่ือ Workday ซึ่งเป็นเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการบคุลากรของกลุม่ 

 
- เดือนมีนาคม 2561 

• บริษัทฯ ได้โอนที่ดินสองแปลง ไปยงับริษัทลกูที่ตัง้ใหม ่และเตรียมที่จะขายที่ดินสขุมุวิท 29 โดยบริษัทฯ
มีแผนขายที่ดินดงักล่าว ในรูปแบบของการขายบริษัท เพื่อลดค่าใช้จ่ายของการท ารายการจ าหน่าย
ทรัพย์สนินี ้
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- เดือนพฤษภาคม 2561 
• มีการจดัตัง้บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อทุยั จ ากดั  เพื่อรองรับการขยายโรงพยาบาลท่ีจงัหวดัอทุยัธานี 

โดยมีการเข้าซือ้ทรัพย์สินรอการขายจากธนาคาร ซึ่งปัจจุบนัอยู่ในระหว่างปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็น
โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัอทุยัธานี ขนาด 59 เตียงและคาดวา่จะสามารถเปิดด าเนินการโรงพยาบาล
ได้ภายในสิน้ปี 2562 

 
- เดือนตุลาคม 2561 

• จดัตัง้บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากดั  เพื่อรองรับการรับโอนกิจการของโรงพยาบาลศิริเวช
ล าพนู ซึง่บริษัทฯ ได้รับโอนโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2562 และเตรียมขยายงาน
ตอ่ไปในอนาคต 

 
- เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

• เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจบริการด้านสขุภาพ (Health Care) รวมทัง้แสดงให้เห็นความตัง้ใจใน
การมุ่งขยายธุรกิจด้าน Healthcare ตลาดหลกัทรัพย์จึงอนมุตัิให้ย้ายหมวดหุ้นของ PRINC จากหมวด
อสงัหาริมทรัพย์ไปอยู่ในหมวดของกิจการทางการแพทย์ ซึ่งตรงกบัเป้าหมายและการด าเนินงานของ
บริษัทฯ 

 
 ทัง้นี ้ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมานัน้ บริษัทฯ มี 2 ธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจบริการด้านสขุภาพ (Health 
Care) และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขายอสงัหาริมทรัพย์บางสว่นเพื่อน าเงินมาลงทนุในธุรกิจบริการด้าน
สุขภาพ (Health Care)  โดยในภาพรวม บริษัทฯ มีบริษัทย่อยรวม 19 บริษัท  ทัง้ที่บริษัทฯ ถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อม  
สามารถแบง่พิจารณาเป็น 2 สว่น โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
 1.  ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Health Care) 
 ปัจจุบนับริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั มีโรงพยาบาลทัง้สิน้ 8 แห่ง โดยมี 7 แห่งที่เปิดด าเนินการแล้ว และอีก 1 
แหง่คือที่จงัหวดัอทุยัธานี คาดวา่จะเปิดด าเนินการได้ในสิน้ปี 2562 โดยรายละเอียดของโรงพยาบาลตา่งๆ มีดงันี ้
 
 1.1 โรงพยาบาลพิษณุเวช จงัหวัดพิษณุโลก 

-  เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ มีศกัยภาพที่ครอบคลมุการรักษาทกุชนดิ และมี
แนวโน้มที่จะพฒันาตอ่ไปให้เป็นศนูย์เฉพาะทางส าหรับ โรคหวัใจ หรือโรคมะเร็ง  

-  โดยในปี 2561 มีรายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.5  
-  และมี EBITDA เพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.1 ใกล้เคียงกับยอดขาย แม้จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ ตัง้เป้าไว้         

แตเ่ป็นท่ีนา่พอใจ  
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-  ก าไรสทุธิลดลงเนื่องจากมีค่าใช้จ่าย เช่น ดอกเบีย้ เพิ่มขึน้จากการขยายและลงทนุในโรงพยาบาลที่
จงัหวดัอตุรดิตถ์ 

 
 1.2 โรงพยาบาลปากน า้โพ และ โรงพยาบาลปากน า้โพ 2 จังหวดันครสวรรค์ 

-  โรงพยาบาลปากน า้โพ เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง และโรงพยาบาลปากน า้โพ 2 เป็น
โรงพยาบาลขนาด 100 เตียง การปรับปรุงโรงพยาบาลเสร็จสมบรูณ์ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561  

-  มีรายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 12 แตย่งัไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว้ 
-  EBITDA เร่ิมปรับปรุงดีขึน้จากประมาณ 20 ล้านบาท  เป็น 48 ล้านบาท คาดว่าในปีนีจ้ะได้ตามที่

คาดหวงัมากขึน้ 
-  มีผลขาดทนุสทุธิจ านวน 67 ล้านบาท ซึง่มาจากคา่เสือ่มราคาที่เพิม่ขึน้และดอกเบีย้จา่ย 
 

 1.3 โรงพยาบาลสหเวชพิจิตร  
-  เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง โดยภายหลงัจากที่ได้เข้าซือ้โรงพยาบาลมาในปี 2560 บริษัทฯ ยงั

ไม่ได้ด าเนินการปรับปรุงโรงพยาบาลมากนกั แต่ปรับปรุงเท่าที่จ าเป็นเพื่อไมใ่ห้รบกวนการด าเนินการ
ตามปกติของโรงพยาบาล โดยคาดวา่จะเร่ิมปรับปรุงเพิ่มเติมในสิน้ปี 2562 เพื่อให้มีรูปแบบมาตรฐาน
ในการบริการแบบเดียวกนักบัโรงพยาบาลอื่นๆ ในเครือ  

-  มีรายได้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 13.4  
-  เนื่องจากมีการปรับปรุงด้านบญัชีในปี 2560 และ ยงัคงส่งผลกระทบทางบญัชีในปี 2561 ท าให้ผล

ประกอบการยงัขาดทนุอยู่ 
-   ปัจจุบันได้ด าเนินการซือ้ที่ดินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมขยายโรงพยาบาล และปรับปรุงการบริการต่างๆ

เพื่อให้อยูใ่นมาตรฐานเดียวกนักบัโรงพยาบาลในเครือ 
 

 1.4 โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภมิู 
-  เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ซึ่งภายหลงัจากรับโอนกิจการมาจากโรงพยาบาลปิยะมินทร์แล้ว 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงอาคาร และ สร้างอาคารใหม่เพื่อรองรับผู้ ป่วยนอก รวมทัง้ปรับปรุง
ห้องพักส าหรับผู้ ป่วยในบางส่วน โดยอาคารดงักล่าวได้เปิดใช้บริการเมื่อต้นเดือนเมษายน 2562         
ทีผ่า่นมา  

-  เดิมผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลมากกว่า 90% เป็นผู้ที่ใช้สิทธิในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
(“โครงการบตัรทอง”) ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะปิดให้บริการส าหรับผู้ มาใช้สิทธิตามโครงการดงักล่าว
ภายในปีนี ้ 

-  โดยภาพรวม แม้ในปี 2561 จะเป็นปีแรกหลงัจากรับโอนกิจการโรงพยาบาล และอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงโรงพยาบาลแตย่งัคงมีรายได้จากผู้ใช้สทิธิในโครงการและจากแผนกฉกุเฉิน อบุตัิเหตบุางสว่น 
ประมาณ 209 ล้านบาท     
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-  เนื่องจากโรงพยาบาล อยูร่ะหวา่งการปรับระบบลกูค้าที่มาใช้บริการให้เป็นระบบเงินสด หรือ Self-pay 
ท าให้ EBITDA มีผลติดลบ แต่ยงัคงมีก าไรเพราะบริษัทฯ มีก าไรพิเศษจากการรับโอนกิจการมาใน
ราคาที่ต ่ากวา่ราคาตลาด (Negative Goodwill) 

 
 1.5 โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดติถ์ 

เป็นอาคารโรงพยาบาล 59 เตียง และมีศกัยภาพท่ีจะขยายได้ถึง 90 เตียงในอนาคต เมื่อปลายเดือนมีนาคม 
2562 ได้มีการเปิดตวัโรงพยาบาลอยา่งเป็นทางการ และมีคนไข้เข้ารับการรักษาทัง้ ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก  
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ก่อสร้างขึน้ใหม่ โดยมีระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จตัง้แต่เร่ิมตอกเสาเข็ม 12 เดือน       
ซึง่ผลการด าเนินงานภายหลงัจากการเปิดด าเนินการคอ่นข้างสงูกวา่ที่บริษัทฯ ตัง้เปา้หมายไว้ ทัง้นี ้บริษัทฯ 
จะผลกัดันให้โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เป็นต้นแบบของโรงพยาบาลส าหรับตลาดฐานกลางและ
พยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุน โดยใช้ระบบงานดิจิตอล และการบริหารงานแบบ Share 
Services เข้ามาช่วย 

  
 1.6 โรงพยาบาลพริน้ซ์ อุทัยธานี จังหวดัอุทัยธานี 

  เร่ิมด าเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง โดยคาดวา่ภายในสิน้ปี 2562 จะสามารถเปิดด าเนินการโรงพยาบาล
ได้ 

 
 1.7 โรงพยาบาลศิริเวชล าพนู 

รับโอนกิจการเมื่อเดือนมีนาคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการซือ้ที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติม ออกแบบและ
ก่อสร้างโรงพยาบาลอาคารใหม่ เพื่อเช่ือมกบัอาคารเดิม โดยจะเร่ิมก่อสร้างภายในสิน้ปีนี ้และมีแผนที่จะ
ขยายอีก 2 อาคารเพิ่มเติมในอนาคต หากธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่บริษัทฯ วางแผนไว้ 

 
 ทัง้นี  ้ในภาพรวมธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Health Care) มีรายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 23.3จาก 1,690.4 ล้านบาท            
ในปี 2560 เป็น 2,084.6 ล้านบาท ในปี 2561 และมี EBITDA เติบโตดีขึน้ร้อยละ 13.5 จาก 154.7 ล้านบาทในปี 2560          
เป็น 175.7 ล้านบาทในปี 2561 
 
 2.  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 ภาพรวมของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2561 เป็นไปในทศิทางที่ดี โดยมีการเติบโตของยอดขายที่ ร้อยละ18.5 
และ EBITDA สงูขึน้ร้อยละ 35.5 จาก 198 ล้านบาท เป็น 268.8 ล้านบาท โดยมีรายละเอยีด ดงันี ้
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 -  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ (“BBC”) เป็นอาคารส านกังานให้เช่า 30 ชัน้  พืน้ที่รวมกว่า 30,000 
ตารางเมตร มีพืน้ท่ีให้เช่าประมาณ 16,000 ตารางเมตร ใน 2-3 ปีที่ผา่นมา แม้จะมีการเพิ่มอตัราคา่เชา่ตอ่ตารางเมตร แตย่งัคง
มีอตัราการเช่าในระดบัที่สงู โดยมีรายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 11 จาก 118 ล้านบาท เป็น 131 ล้านบาท EBITDA สงูขึน้ประมาณ   
ร้อยละ 13 และเร่ิมท าก าไรให้บริษัทฯ ติดตอ่กนัมา โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 73.3 
 
 -  โรงแรมแมริออท เอ็คเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ (“MEA”) เป็น Service 
Apartment ที่ด าเนินการแบบโรงแรม มีห้องที่เปิดให้บริการทัง้สิน้ 185 ห้อง มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครันเช่นเดียวกับ
โรงแรมทัว่ไป ในปี 2561 ที่ผา่นมามีปัญหาเก่ียวกบันกัทอ่งเที่ยวบางกลุม่ ท าให้ในช่วงต้นปี ผลประกอบการของบริษัทฯ ไมด่ีนกั 
แต่เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 และ 4 เ ร่ิมแก้ไขปัญหาได้ดีขึน้ MEA จึงมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องจนถึงต้นปี 2562               
แต่เนื่องจาก Occupancy Rate และ Revpar ลดลงในปี 2561 ท าให้รายได้ไม่เพิ่มขึน้ แต่ EBITDA ยงัคงใกล้เคียงกบัปี 2560 
และคาดวา่ ปี 2562 จะมีผลประกอบการท่ีสงูขึน้กวา่ในปีที่ผา่นมา 
 
 -  โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก (“SEB”) ปี 2561 เป็นปีแรกที่เปิดด าเนินการครบทัง้ 3 อาคารเมือ่
ปี 2560 รวม 262 ห้อง โดย อาคาร A เป็น Full-Service บริหารแบบโรงแรม มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครัน และมี 
Automatic Car Park สามารถจอดรถได้ 250 คนั อาคาร B และ C เป็น Non-Service Apartment โดย Occupancy Rate และ 
Revpar เร่ิมปรับปรุงดีขึน้ ท าให้รายได้เพิ่มขึน้จาก 130 ล้านบาท เป็น 209 ล้านบาท และ EBITDA เพิ่มขึน้จาก 37 ล้านบาท 
เป็น 93 ล้านบาท เนื่องจากเปิดด าเนินการครบทัง้ 3 อาคาร และคาดวา่ในปี 2562 บริษัทฯ นา่จะมีก าไรสทุธิจากการด าเนินการ 
 
 นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate รายงานต่อที่ประชมุเพิ่มเติมวา่ โดยรวมกลุม่บริษัทฯ 
มีรายได้เพิ่มขึน้จาก 2,237 ล้านบาท เป็น 2,723 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ที่เพิ่มจากทัง้ธุรกิจบริการด้านสขุภาพ และธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยรายได้จากธุรกิจบริการด้านสขุภาพคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 80 ของรายได้ทัง้หมด  ในส่วนของ
EBITDA เพิ่มขึน้จาก 257 ล้านบาท เป็น 368 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดี แต่ยงัคงต ่าว่าเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ ทัง้นี ้
บริษัทฯ ยงัคงมีผลประกอบการขาดทนุสทุธิ แตล่ดลงจากเดิม 362 ล้านบาท เหลอืเพียง 148 ล้านบาท  
 
 นอกจากการด าเนินการตามปกติของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัในการพฒันาอย่างยัง่ยืนและการสร้าง
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม โดยในธุรกิจด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ยงัคงมีการให้ทนุการศึกษาและเปิดสถานที่ให้
ศกึษาดงูาน เรียนรู้ของนกัเรียน สว่นโรงพยาบาลมีการจดักิจกรรมเพิ่มเติม เช่น  

-  โครงการมอบดวงตา ผา่ตดัรักษาตาฟรีให้แก่คนในชมุชน  
-  เปิดศนูย์ตรวจสขุภาพในสวนสาธารณะที่ใกล้เคียงกบัโรงพยาบาล  
-  มอบเคร่ืองกระตุ้นหวัใจอตัโนมตัใิห้ทีมแพทย์ฉกุเฉินและชมุชนตา่งๆ ที่มีความจ าเป็น  
-  ตรวจสขุภาพและฉีดวคัซีนให้นกัเรียนในโรงเรียน   
-  แสดงและสาธิตวิธีการชว่ยเหลอืผู้ ป่วยฉกุเฉิน 
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-  โครงการ “เคล็ดลบับริหารโรงพยาบาลแบบมืออาชีพ” ถ่ายทอดประสบการณ์โดย นายแพทย์ พงษ์ศกัดิ์ 
วิทยากร ผู้บกุเบิกโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย โดยเปิดให้ศกึษาฟรีผา่นทางออนไลน์   

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 
 

 นายธีรพล  วีรพนัธุ์ชยั ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเก่ียวกบั งบลงทนุด้านเทคโนโลยีในปี 2561 เป็นจ านวน
เงินเทา่ไร และคิดเป็นสดัสว่นเทา่ไรตอ่งบลงทนุทัง้หมด และโรงพยาบาลอื่นสามารถใช้ Software เดียวกนัได้หรือไม่ 
 
 ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นว่า งบประมาณที่ใช้ในการลงทนุด้าน 
Software ของโรงพยาบาลในเครือ รวมทัง้หมดประมาณ 20 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้ ซึ่งโรงพยาบาลอื่นจะอยูท่ี่
ร้อยละ 3 ของรายได้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ใช้ความรู้ความสามารถของกรรมการ และทีมงาน เพื่อช่วยพฒันาระบบต่างๆ ของ
โรงพยาบาล นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัเป็นผู้ ร่วมพฒันาระบบ Software ดงักลา่ว จึงเป็นการลดต้นทนุด้าน Software เนื่องจากได้
สทิธิพิเศษ 
 
 นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ  ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ ด าเนินการให้โรงพยาบาลต่างๆ 
ออกบูธให้บริการตรวจสขุภาพแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ต่างๆ ในวนัที่มีการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อที่
บริษัทฯ จะได้ขยายฐานลกูค้าที่เป็นนกัลงทุนเพิ่มเติม และสอบถามว่า ในปี 2562 จะเติบโตของรายได้เพิ่มขึน้จากปี 2561     
คิดเป็นร้อยละเทา่ไร  
 
 นายแพทย์สนุทร ศรีทา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -  Health Care ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นว่า คาดว่าบริษัทฯ      
จะสามารถเติบโตได้จากโรงพยาบาลที่เปิดด าเนินการอยู่แล้ว ประมาณ ร้อยละ 12-15 ต่อปี และ จากการเข้าซือ้กิจการ
โรงพยาบาลเพิ่มอีกในอนาคต ท าให้ภาพรวมการเติบโตของรายได้บริษัทฯ น่าจะอยู่ที่ร้อยละ 20ต่อปี ทัง้นี ้บริษัทฯ พยายาม
บริหารโรงพยาบาลเดิมที่ยงัมีภาวะขาดทนุ ให้กลบัมามีผลประกอบการท่ีดีขึน้ ภายหลงัจากการรับโอนกิจการโรงพยาบาลกลุม่
แรกและปรับปรุงระบบตา่งๆ ของโรงพยาบาลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ท าให้คร่ึงปีหลงั บริษัทฯ มีทิศทางการด าเนินงานทีด่ี
ขึน้ คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ลดลง และคาดวา่ผลประกอบการในปี 2562 ดีกวา่ปี 2561 
 
 นายปรีชา ไชยวรรณ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  สอบถามเก่ียวกับ 1) การบริหารจัดการหนีส้ินของบริษัทฯ 
เนื่องจาก ในงบแสดงฐานะทางการเงิน เงินกู้ ระยะสัน้และเงินกู้ ระยะยาวเพิ่มขึน้คอ่นข้างสงูจากปี 2561 และ 2) ผลกระทบตอ่
บริษัทฯ จากการควบคมุคา่ยาและคา่รักษาพยาบาลของรัฐบาล 
 

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate  ชีแ้จงค าถามของผู้ ถือหุ้นในข้อที่ 1) วา่ ปลายปี 2560 
ทีบ่ริษัทฯ เข้าซือ้กิจการของ AMA มลูคา่รวม 2,000 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ช าระราคาด้วยเงินสด 1,000 ล้านบาท สว่นอีก 1,000 
ล้านบาท เป็นตัว๋เงินระยะสัน้ จากธนาคารพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) โดยบริษัทฯ คาดหวงัวา่จะสามารถจดัการหนีส้ินในสว่นนี ้
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ได้ภายในปี 2562 หากด าเนินการขายที่ดิน สุขุมวิท 29 ได้ จะสามารถน าเงินจากการขายที่ดินมาช าระหนีไ้ด้ครบถ้วน          
ส่วน Project Loan ที่ใช้ในการขยายธุรกิจโรงพยาบาล ยงัคงต้องเป็นเงินกู้ จากสถาบนัการเงินไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของการ
ลงทนุในแตล่ะโครงการ  

 
 นายแพทย์สนุทร ศรีทา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -  Health Care ชีแ้จงค าถามของผู้ ถือหุ้นในข้อที่ 2) ว่า เนื่องจาก
ยงัไมม่ีข้อสรุปท่ีชดัเจนจากรัฐบาล หรือ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ดงันัน้ บริษัทฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจไปตามปกติ 
 

นายชยัวฒัน์ ศรีพวาทกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ คา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงโรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ 
ทัง้อาคารและเคร่ืองมือ เป็นจ านวนเทา่ไหร่ และสามารถเปิดด าเนนิการแบบเต็มรูปแบบได้เมื่อไร  

 
นายแพทย์สนุทร ศรีทา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -  Health Care ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นวา่ บริษัทฯ ซือ้ทรัพย์สนิ

ในราคา 950 ล้านบาท และวางแผนค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และเคร่ืองมือต่างๆ ประมาณ 550 - 600 
ล้านบาท รวมมูลค่าโครงการทัง้สิน้ประมาณ 1,500 - 1,600 ล้านบาท ทัง้นี ้เนื่องจากโครงสร้าง และระบบของอาคาร เช่น 
ระบบความเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบน า้ประปา ค่อนข้างเก่า และใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว จึงต้องมีการปรับปรุงทัง้ระบบ 
ปัจจบุนัโรงพยาบาลปรับปรุงส าเร็จแล้วร้อยละ 70 จะแล้วเสร็จและสามารถเปิดด าเนินการครบทกุอาคารได้ภายในไตรมาสที่ 4        
ของปี 2562 

 
นายไพบลูย์ ภาสพานทอง ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงความแตกต่างระหว่างการซือ้โรงพยาบาลและน ามา

พัฒนา และการสร้างโรงพยาบาลใหม่ในจังหวัดนัน้ๆ และมีแนวทางในการเลือกจังหวัดอย่างไรหากในจังหวัดนัน้ๆ                      
มีโรงพยาบาลท่ีเปิดด าเนินการอยูแ่ล้ว  

 
นายแพทย์สนุทร ศรีทา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -  Health Care ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่า โรงพยาบาลในแต่ละแห่ง        

มีสถานการณ์ที่แตกตา่งกนั บางโรงพยาบาลที่ไม่สามารถด าเนินการตอ่ได้ จึงขายให้แก่บริษัทฯ หรือร่วมทนุกบับริษัทฯ ท าให้
โรงพยาบาลมีก าไรมากขึน้ แต่โรงพยาบาลบางแห่ง ไม่มีการบริหารที่ถูกต้อง หรือไม่มีการปรับปรุงอุปกรณ์ หรือการบริการ     
ท าให้ก าไรลดลงจากเดิม หรือขาดทนุ ซึ่งโรงพยาบาลประเภทนี ้บริษัทฯ จะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขค่อนข้างมาก อาจใช้
เวลา 3-5 ปี สว่นโรงพยาบาลท่ีสร้างใหม ่ตามแผนของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาประมาณ 3 ปี ผลประกอบการจะต้องเป็นบวก 
ส่วนการเลือกซือ้โรงพยาบาล ในจังหวดัที่ไม่มีโรงพยาบาลก็จะต้องสร้างโรงพยาบาลขึน้ใหม่ ส่วนในจังหวดัที่มีโรงพยาบาล     
อยู่แล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาสดัสว่นประชากร และเศรษฐกิจภายในจงัหวดั หากมีการแขง่ขนัสงูเนื่องจากมีโรงพยาบาลหลาย
แหง่ที่ด าเนินการอยู ่อาจเป็นการเจรจาขอซือ้โดยไมต้่องสร้างโรงพยาบาลใหม ่ตลอดจนพิจารณาถึงความสมดลุในการเลอืกซือ้
โรงพยาบาลเพื่อพฒันา และให้ผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัทฯ 
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คุณปัทม์รวีย์ โฆสิตงักูร อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ตามเอกสารชีแ้จงว่าบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง Anti-Corruption   
ในโครงการ CAC เมื่อปี 2561 ก่อนจะเปลี่ยนหมวดธุรกิจเป็นการแพทย์ ในส่วนของนโยบายดังกล่าว จะขยายไปถึง
โรงพยาบาลทุกแห่งที่บริษัทฯ เข้าไปด าเนินการ รวมถึงคู่ค้าอย่างไรบ้าง และสอบถามถึง share service การบริหารยา หรือ
ออกผลิตภัณฑ์ยา เพื่อลดต้นทุนในอนาคตหรือไม่ รวมถึงเสนอแนะให้มีการเปิดคลินิกในสนามบินที่ตัง้อยู่ใกล้เคียงกับ
โรงพยาบาล 

 
นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate  ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นวา่ การต่อต้านคอร์รัปชัน่

จะขยายไปถึงทกุบริษัทในเครือของบริษัทฯ และใช้นโยบายเดียวกนั เพื่อให้อยูบ่นมาตรฐานของการท าธุรกิจที่เหมือนนกนั สว่น
เร่ือง Share Services หรือการออกผลิตภณัฑ์ยา บริษัทฯ ยงัไม่มีแผนด าเนินการดงักลา่ว เพราะยงัคงมุง่ขยายโรงพยาบาลไป
ยงัจงัหวดัตา่งๆ ตามแผนธุรกิจปัจจบุนั 

 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 
 
เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามในวาระนีเ้พิ่มเติมอีก เลขานกุารบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา และ รายงานประจ าปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้น าเสนอ และเนื่องจาก
วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมต้่องมีการลงมติ  

 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 และรายงานประจ าปี 2561 ของ
คณะกรรมการบริษัท 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 สิน้สุด ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2561 
 
 นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อ านวยการฝ่ายบริการงานบญัชีส่วนกลาง  ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้
จดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้วเสร็จตามรายละเอียด
ตามรายงานประจ าปี ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจาก PWC ซึง่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้แสดงความเห็นแบบไม่มี
เง่ือนไข และได้รายงานให้ที่ประชมุทราบ ดงันี ้
 

1. งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ปี 2561 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
- รายได้รวม 494 ล้านบาท สงูขึน้กว่าปี 2560 ร้อยละ 76 จากรายได้ของโรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ ที่เพิ่มเข้า

มาในปี ในสว่นธุรกิจพฒันาและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายได้ใกล้เคียงกบัปีที่ผา่นมา 
- รายได้อื่นๆ จ านวน 106 ล้านบาท 
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- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภูมิ 
ต้นทนุอื่นๆ ที่เพิ่มขึน้จากการท่ีบริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้รองรับการเติบโตของธุรกิจใน
อนาคต  

- ต้นทนุทางการเงินสงูขึน้จากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน จากการที่บริษัทฯ มีการขยายตวั สง่ผลให้งบการเงิน
เฉพาะกิจการในปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทนุ 35 ล้านบาท  

 
งบการเงนิรวม  
- รายได้รวม 2,723 ล้านบาท สงูขึน้กวา่ปีที่ผา่นมาร้อยละ 23 จากธุรกิจโรงพยาบาล ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 

จากรายได้ของทกุโรงพยาบาลที่เติบโตขึน้ และรายได้ของโรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ ที่เพิ่มเข้ามาในระหวา่ง
ปี 

- ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ เติบโตขึน้ ร้อยละ 21 จากรายได้ของโครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย          
แบงค็อก และรายได้ของอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  

- ธุรกิจอื่นๆ รายได้ลดลงจากปีที่แล้วเลก็น้อย 
- รายได้อื่นๆ จ านวน 134 ล้านบาท  
- ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย เพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมาประมาณร้อยละ 12 
- ต้นทนุทางการเงินเพิ่มขึน้เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมเพิ่มขึน้จากการขยายตวัของธุรกิจโรงพยาบาลท่ีเกิดขึน้ในปี 

สง่ผลให้งบการเงินรวม มีผลขาดทนุสทุธิ 153 ล้านบาท 
 

แม้ผลประกอบการของปี 2561 บริษัทฯ จะมีผลขาดทนุสทุธิส าหรับปีจ านวน 152.6 ล้านบาท แต่เนื่องจาก EBITDA 
ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมาจาก 257.5 ล้านบาท เป็น 426.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65  หรือ มี %EBITDA 15.6        
ในส่วนของต้นทุนทางการเงินและค่าเสื่อมราคา เกิดจากการขยายตวัของบริษัทฯ ในธุรกิจและโรงพยาบาลต่างๆ ส่งผลให้
บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิ ลดลงถึงร้อยละ 59 จากปีที่ผา่นมา 

 
2. งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
- สนิทรัพย์หมนุเวียน เพิม่ขึน้จากปีที่ผา่นมา จากเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทยอ่ย และลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 
- สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน สว่นท่ีเพิ่มขึน้เกิดจาก ทีด่ิน อาคาร และ อปุกรณ์ ของโรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ  
- บริษัทฯ สนิทรัพย์ รวม 11,392 ล้านบาท 
- หนีส้นิหมนุเวียนและหนีส้นิไมห่มนุเวียน เพิม่ขึน้จากเงินกู้ยืมของสถาบนัการเงิน  
- สว่นของเจ้าของ ใกล้เคียงกบัปี 2560 
- งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีหนีส้นิและสว่นของเจ้าของ รวม 11,392 ล้านบาท 
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งบการเงนิรวม   
- สนิทรัพย์หมนุเวียนลดลงจากเงินลงทนุระยะสัน้ของบริษัทยอ่ย 
- สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้จากรายการ ที่ดิน อาคาร และ อปุกรณ์ ของโรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ 
- บริษัทฯ มีสิน้ทรัพย์รวม 14,318 ล้านบาท 
- หนีส้ินหมนุเวียนและไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้จากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินและหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

ที่เพิ่มขึน้ 
- งบการเงินรวม บริษัทฯ มีสว่นของหนีส้นิและสว่นของเจ้าของ รวม 14,318 ล้านบาท 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม 
 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 
 
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 
ก่อนการลงคะแนนเสยีง เลขานกุารบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระท่ี 3 มีทัง้หมด 97 ราย 

เป็นจ านวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชมุพจิารณาออก
เสยีงลงคะแนน 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุแบบเบ็ดเสร็จของ

บริษัทฯ ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  3,066,084,528  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
บตัรเสยี  จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
รวมทัง้สิน้ จ านวน  3,066,084,528  เสยีง 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 
 

นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี
บญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุจ านวน 33,412,986 บาท  ตามมาตรา 115 ของ
พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ก าหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้
ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วย
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ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ            
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงิน
ส ารองอื่นๆ ทัง้นี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และความเหมาะสมอื่นๆ        
ในอนาคต 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 
 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 
 
ก่อนการลงคะแนนเสยีง เลขานกุารบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระท่ี 4 มีทัง้หมด 97 ราย 

เป็นจ านวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชมุพจิารณาออก
เสยีงลงคะแนน 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงดการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงด

การจ่ายเงินปันผลส าหรับส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  3,066,084,528  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
บตัรเสยี  จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
รวมทัง้สิน้ จ านวน  3,066,084,528  เสยีง 
 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
 

นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ กรรมการบริษัทคิดเป็นจ านวนหนึง่ในสาม หรือจ านวน
ใกล้ที่สดุกบัหนึง่ในสามจะต้องออกจากต าแหนง่ ในครัง้นี ้กรรมการบริษัทท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 3 ทา่น มีดงัตอ่ไปนี ้

 
1. นางสาวอรัญญา เฉลมิพรวโรดม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
2. ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวีระ  ศรีชนะชยัโชค กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง และ 

    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate  
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ซึ่งคณะกรรมการบริษัทผู้ที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทัง้ 3 ท่านแล้ว ขอเสนอให้
กรรมการทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ โดยวาระนี ้จะลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 
 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม 
 

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 
เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงวา่ ในวาระที่ 5 นี ้จะแบง่เป็นวาระยอ่ย 5.1 – 5.3 โดยให้ลงคะแนนเลอืกตัง้เป็นรายบคุคลทีละ

วาระ โดยก่อนการลงคะแนนเสยีง เลขานกุารบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าประชมุวาระท่ี 5 มีทัง้หมด 97 ราย 
เป็นจ านวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชมุพจิารณาออก
เสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5.1  การลงคะแนนเลือกตัง้ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมตัิเลือกตัง้ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม กลบัเข้าเป็น
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 
เห็นด้วย  จ านวน  3,066,084,528  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
บตัรเสยี  จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
รวมทัง้สิน้ จ านวน  3,066,084,528  เสยีง 

 
วาระที่ 5.2  การลงคะแนนเลือกตัง้ ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมตัิเลือกตัง้ ดร. จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย กลบัเข้าเป็นกรรมการ

บริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  3,066,084,528  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
บตัรเสยี  จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
รวมทัง้สิน้ จ านวน  3,066,084,528  เสยีง 
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วาระที่ 5.3  การลงคะแนนเลือกตัง้ นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ
เสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมตัิเลือกตัง้ นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กลบัเข้าเป็นกรรมการ

บริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  3,056,041,428  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     99.9985 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน              43,100  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0014 
งดออกเสยีง จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
บตัรเสยี  จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
รวมทัง้สิน้ จ านวน  3,066,084,528  เสยีง 

 
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 
  
 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้น าเสนอตอ่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. วงเงินค่าบ าเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ส าหรับผลประกอบการปี 2561 โดยบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย      
ปี 2562(คงเดิมเทา่กบัปี 2560 ซึง่บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่าย ปี 2561)  

2. ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และการชดใช้คืนให้กับบริษัทฯ (Directors and Officers 
Liability and Company Reimbursement Policy, D&O)  ส าหรับปี 2562 ค่าเบี ย้ประกันภัย 360,000 บาท ทุน
ประกัน 400,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จาก ปี 2561 (กล่าวคือ ค่าเบีย้ประกันภยัปี 2561 เท่ากับ 230,000 บาท ทุน
ประกนั 300,000,000 บาท) เนื่องจากเพิ่มทนุประกนัให้ครอบคลมุกิจการและบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้จาก
การขยายกิจการ 

3. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562 เทา่กบัปี 2561  
4. คณะกรรมการบริหารไมข่อรับคา่เบีย้ประชมุ 
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ขอรับค่าเบีย้ประชุม ยกเว้นกรรมการจากภายนอก (ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มี

กรรมการบริหารความเสีย่งจากภายนอก) 
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ก าหนดคา่เบีย้ประชมุ ดงันี ้ 

ต าแหน่ง 
ประธาน
คณะ 

กรรมการ 
กรรมการ 

ประธาน
คณะ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธาน
คณะ 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
บริหาร 

ประธานคณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 

ประชมุ
คณะกรรมการ 

15,000 10,000 15,000 10,000 - - - - 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000 - - - - 

ประชมุคณะกรรมการบริหาร - - - - 

ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร - - 5,000 5,000 
 
ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 
 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม 
 
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

 
ก่อนการลงคะแนนเสยีง เลขานกุารบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระท่ี 6 มีทัง้หมด 97 ราย 

เป็นจ านวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชมุพจิารณาออก
เสยีงลงคะแนน 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมทัง้หมดอนมุตัิให้ก าหนด

คา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  3,066,084,528  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
บตัรเสยี  จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
รวมทัง้สิน้ จ านวน  3,066,084,528  เสยีง 
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วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2562 
 
 นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกส านกังานสอบบญัชีประจ าปี 2562   และมีความเห็นให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบี
เอเอส จ ากดั ที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นส านกังานสอบบญัชีประจ าปี 2561  เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท  และบริษัทยอ่ยอีก 
19 แห่ง ประจ าปี 2562   เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี  มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะท าให้
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัทฯ นอกจากนี ้เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชี ของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นวา่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั มีคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีอยูใ่นระดบัที่เหมาะสม 
 

ดงันัน้จงึน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 แตง่ตัง้ให้  
1. นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่ 3760 หรือ   
2. นายพิสฐิ ทางธนกลุ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  4095      หรือ   
3. นายไพบลู ตนักลู    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  4298 

 
ในนามบริษัท   ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส  จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัประกาศ

คณะกรรมการ  ก.ล.ต. เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยให้ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  และ ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฎิบตัิงานได้  ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส  จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้  

 
ในส่วนของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 ได้เสนอค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,350,000 บาท 

ส าหรับบริษัทฯ (ทัง้นี ้ในปี 2561 ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คิดเป็นเงินจ านวน 3,500,000 บาท)   ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและ
ก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2562 ดงันี ้

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี รอบปีบัญชี 2562  

(ปีที่เสนอ) 
รอบปีบัญชี 2561 เปลี่ยนแปลง  

(คิดเป็นร้อยละ) 
คา่สอบบญัชีเฉพาะของบริษัทฯ 3,350,000 3,500,000 150,000 (ลดลงร้อยละ 4.29) 

 
นอกจากนี ้นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.75/2561 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบั
ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ ได้ก าหนดให้บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์    
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จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชี ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรายใดปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีรายนัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบญัชีติดต่อกัน   ซึ่งมีเพียงนายชาญชยั    
ชยัประสิทธ์ิ เคยได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็น
ระยะเวลา 5 ปี  

 
ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 
 
นายปรีชา ไชยวรรณ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงเหตุผลที่ส านกังานสอบบญัชีก าหนดค่าสอบบญัชี

ลดลงจากปี 2561  
 
นายญาณศกัดิ ์มโนมยัพิบลูย์ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่ เนื่องจากปีก่อน คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีได้เพิ่มขึน้ในอตัราคอ่นข้าง

สงูตามการขยายธุรกิจ แต่ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้ปรับระบบงาน รวมถึงการท าบญัชีของบริษัทยอ่ยต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ท าให้งานของผู้สอบบญัชีลดลง ซึง่ท าให้คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีก็ลดลงเช่นกนั  

 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 
 
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

 

ก่อนการลงคะแนนเสยีง เลขานกุารบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระท่ี 7 มีทัง้หมด 97 ราย 
เป็นจ านวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชมุพจิารณาออก
เสยีงลงคะแนน 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิให้แต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2562 
ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 

เห็นด้วย  จ านวน  3,066,084,528  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
บตัรเสยี  จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
รวมทัง้สิน้ จ านวน  3,066,084,528  เสยีง 

 
 



 

 

หน้าท่ี 22 จาก 28 

 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 550,913 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 3,240,638,433 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,240,087,520 บาท โดยการตัดหุ้นสามญั
ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 550,913 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 
 นายวีระ ศรีชนะชยัโชค  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate ได้แถลงให้ที่ประชมุทราบวา่ ตามที่บริษัทฯ มีแผนการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามที่จะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไปในวาระที่ 9 นัน้ เนื่อง
ด้วยมาตรา 136  แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ได้ก าหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้โดยการออกหุ้นใหม่
เพิ่มทุนได้ต่อเมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่
เหลอืต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น โดยปัจจบุนั บริษัทฯ มีหุ้นสามญัที่ได้จด
ทะเบียนไว้แล้วแตย่งัมิได้ออกจ าหนา่ยจ านวน 550,913 หุ้น ซึง่เป็นหุ้นรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทฯ (PRINC-W1) ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไม่ได้ใช้สิทธิและหมดอายลุงแล้วจ านวน 550,913 หนว่ย บริษัท
ฯ จึงจ าเป็นต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 550,913  บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,240,638,433 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,240,087,520 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจ าหน่ายของ    
บริษัทฯ จ านวน 550,913 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึง่เป็นหุ้นรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 
พร้อมทัง้พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ โดยแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดงันี ้
 

"ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 3,240,087,520 บาท (สามพนัสองร้อยสีส่บิล้านแปดหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยยี่สบิบาท) 

  แบง่ออกเป็น 3,240,087,520 หุ้น   (สามพนัสองร้อยสีส่บิล้านแปดหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยยี่สบิหุ้น) 

  มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) 

  โดยแบง่ออกเป็น     

  หุ้นสามญั 3,240,087,520 หุ้น   (สามพนัสองร้อยสีส่บิล้านแปดหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยยี่สบิหุ้น) 

  หุ้นบริุมสทิธิ ไมม่ี”   

 
ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 
 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม 
 
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
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ก่อนการลงคะแนน เลขานกุารบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าประชมุวาระท่ี 8 มีทัง้หมด 97 ราย เป็น
จ านวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุทัง้หมดอนมุตัิการลดทนุจด

ทะเบียนของบริษัท พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  3,066,084,528  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
บตัรเสยี  จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
รวมทัง้สิน้ จ านวน  3,066,084,528  เสยีง 
 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) 
จ านวน 324,008,752 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,240,087,520 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียน
ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่ ระบุในวาระที่  8 ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
3,564,096,272 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 324,008,752 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด พร้อมทัง้การ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ  

  
 นายวีระ ศรีชนะชัยโชค  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ มี
แผนการลงทนุและขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทนุโดยการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทฯ 
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหลง่เงินทนุส าหรับรองรับแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตได้
อย่างทนักาล และความคลอ่งตวัในการหา Strategic Partners เพื่อมาเสริมสร้าง Synergies ให้กบับริษัทฯ ในอนาคตโดยการ
เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในครัง้นีจ้ะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทนุได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้และ
พร้อมส าหรับการด าเนินการตามแผนการลงทนุและขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตได้อยา่งทนักาล และยงัช่วยให้สามารถ
สรรหานกัลงทนุท่ีเป็นพนัธมิตรมาร่วมลงทนุในบริษัทฯ ซึง่จะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และก าไรให้แก่บริษัทฯ อนั
จะสง่ผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว อีกทัง้ยงัเป็นการรักษาระดบัอตัราสว่นหนีส้นิต่อทนุ 
(Debt-to-Equity) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดบัที่ต ่าอีกด้วย โดยบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยให้เสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 324,008,752 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 3,240,087,520 บาท (ซึง่เป็นทนุจดทะเบียนภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบใุนวาระท่ี 8 ข้างต้น) 
เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,564,096,272 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 324,008,752 หุ้น  มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) พร้อมทัง้
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แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ไขหนงัสอื
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดงันี ้

"ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 3,564,096,272 บาท (สามพนัห้าร้อยหกสบิสีล้่านเก้าหมื่นหกพนัสองร้อยเจ็ดสบิสองบาท) 

  แบง่ออกเป็น 3,564,096,272 หุ้น   (สามพนัห้าร้อยหกสบิสีล้่านเก้าหมื่นหกพนัสองร้อยเจ็ดสบิสองหุ้น) 

  มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) 

  โดยแบง่ออกเป็น     

  หุ้นสามญั 3,564,096,272 หุ้น   (สามพนัห้าร้อยหกสบิสีล้่านเก้าหมื่นหกพนัสองร้อยเจ็ดสบิสองหุ้น) 

  หุ้นบริุมสทิธิ ไมม่ี”   
 
ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 
 

 นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ  ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง  สอบถามเพิ่มเติมวา่ การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่นกั
ลงทนุเฉพาะเจาะจงนี ้เป็นการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าซือ้กิจการ โดยช าระคา่ตอบแทนเป็นหุ้น (Share Swap) หรือจะเป็น
การจดัสรรให้แก่ผู้ลงทนุระยะยาว ภายในประเทศ หรือตา่งประเทศ  

 
 นายวีระ ศรีชนะชัยโชค  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท หลกัทรัพย์ ภัทร จ ากัด 

(มหาชน) เพื่อจดัหาสถาบนัการเงินเป็นผู้ ร่วมลงทนุระยะยาว ทัง้ในและตา่งประเทศ ในลกัษณะที่เป็น Strategic Partner ดงันัน้ 
ผู้ ถือหุ้นกลุม่ใหม่จะต้องสนบัสนนุบริษัทฯ ในเร่ืององค์ความรู้ตา่งๆ ที่มีความส าคญัแก่บริษัทฯ ด้วย นอกเหนือจากเงินทนุท่ีจะ
ใสเ่ข้ามา นอกจากนีหุ้้นเพิ่มทนุนีย้งัเตรียมไว้รองรับรองรับการเข้าซือ้กิจการ โดยช าระค่าตอบแทนเป็นหุ้น (Share Swap) (ถ้า
มี) ด้วย  

 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 
 
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

 
ก่อนการลงคะแนนเสยีง เลขานกุารบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระท่ี 9 มีทัง้หมด 97 ราย 

เป็นจ านวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชมุพจิารณาออก
เสยีงลงคะแนน 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมทัง้หมดอนมุตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ  ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  3,066,041,228  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    99.9985 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน              43,300  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0014 
งดออกเสยีง จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
บตัรเสยี  จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
รวมทัง้สิน้ จ านวน  3,066,084,528  เสยีง 

 
วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จ านวนไม่เกิน 324,008,752 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
  
 นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า  สืบเนื่องจากการ
พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตามที่ระบใุนวาระที่ 9 ข้างต้น 
บริษัทฯ ประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 
324,008,752 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นจ านวนไมเ่กินร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ณ 
วนัที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมตัิในวาระนี ้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด พร้อมทัง้มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาด าเนินการ หรือก่อให้เกิดการด าเนินการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่วของบริษัทฯ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทัง้จ านวนหรือแต่บางสว่น และในคราว
เดียวกนัหรือหลายคราวก็ได้ 

2. ก าหนดวตัถปุระสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บคุคลที่จะได้รับการเสนอขาย วิธีการจองซือ้และช าระ
เงิน ตลอดจนเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

3. เจรจา ตกลง เข้าท า และลงนามในสญัญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุดงักลา่ว รวมถึงการแก้ไขสญัญาและเอกสารดงักลา่ว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
พิจารณาแตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมี
หรือจ าเป็น) 

4. ลงนามในแบบค าขออนญุาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกลา่ว และเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว รวมถึงการจดทะเบียนที่เก่ียวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนติดตอ่ ประสานงาน และยื่นเอกสารตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานอื่น
ใดที่เก่ียวข้อง (ไมว่า่ในประเทศหรือตา่งประเทศ) และ 
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5. ด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วประสบผลส าเร็จ รวมถึงมอบหมาย
ให้บคุคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระท าการตามข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น 

  
 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั โดย (ก) เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ     
ผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจงซึง่มีจ านวนไมเ่กิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทนุจะต้องไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2561 เ ร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 และ (ข) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลใน
วงจ ากดัดงักลา่วจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นตอ่ผู้ลงทนุและเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
บริษัท และผู้ ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดงักล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั ซึ่งค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการ
ติดตอ่กนั แตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัท มีมติก าหนดราคาเสนอขายหุ้น 

 
ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 
 
นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ  ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง  สอบถามเพิ่มเติมวา่ มีโอกาสที่จะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุของบริษัท ให้แก่โรงพยาบาลอื่นๆ ภายในประเทศ หรือตา่งประเทศ หรือไม่ 
 
นายธนวฒัน์ จนัทรปรรณิก ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลกัทรัพย์ภทัร จ ากดั (มหาชน)   ชีแ้จงวา่บริษัทมีแผนท่ี

จะหา Strategic Partner ที่มีความเช่ียวชาญทางด้าน Health Care นอกเหนือจากเงินลงทุนเพียงอย่างเดียว ทัง้นี ้จะต้อง
พิจารณาถึงข้อดี-ข้อเสยี และความสามารถของผู้ลงทนุ และน าเสนอแก่กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตอ่ไป 

 
นายวีระ ศรีชนะชยัโชค  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า นอกจากผู้ลงทนุที่มีความสามารถ

และความเช่ียวชาญทางด้าน Health Care แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสนใจกับ Health Care สาขาอื่นๆ โดยเฉพาะ Elderly 
Care หรือการดแูลผู้สงูอายอุีกด้วย                                

 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 
 
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
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ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 10 มีทัง้หมด 97 
ราย เป็นจ านวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชมุพิจารณา
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจ

ทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 324,008,752 หุ้ น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ตามที่เสนอข้างต้นด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  3,066,084,328  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                   200  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
บตัรเสยี  จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
รวมทัง้สิน้ จ านวน  3,066,084,328  เสยีง 

 
วาระที่ 11  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นซึ่งนอกเหนือจากวาระที่ก าหนด รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น สอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 
นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ  ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง  สอบถามเพิ่มเติมถึงกรณีการลงทนุในด้าน Elderly Care 

ของบริษัทฯ  
 
นายจอห์น ลี โกะชุน กรรมการบริษัท ตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้นว่าในอนาคต ประเทศไทยจะมีผู้ สูงวัยคิดเป็น

ประมาณร้อยละ 20 ของจ านวนประชากร และผู้สงูอายุมีแนวโน้มที่จะใช้บริการโรงพยาบาลเพิ่มขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้วิธีการ
ให้บริการ อาจไมใ่ช่โรงพยาลบาลอยา่งเดียว อาจเป็นในรูปแบบของบ้านพกัถาวร หรือชัว่คราว  

 
ไมม่ีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานกุารบริษัทได้แจ้งตอ่ที่ประชมุว่าขณะนีว้าระ
ต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้แล้วเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และระเบียบ
บริษัทฯ บริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี  2562 ภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุ ผ่านระบบขา่วของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในวนัท าการถดัไปและบริษัท จะจดัท ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม
ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 รวมทัง้น าส่งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทที่  www.principalcapital.co.th อันจะท าให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถ
ตรวจสอบความถกูต้องได้  

 
 ประธานฯ ได้กลา่วในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหุ้น ตวัแทนผู้ ถือหุ้นทกุทา่น ตลอดจนผู้มีสว่นท่ีเก่ียวข้องทกุทา่น ที่เข้าร่วมการประชมุในครัง้นี ้ ขณะนี ้
การประชมุได้ด าเนินการครบถ้วนทกุวาระแล้ว จึงขอปิดการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2562 

 
ปิดประชมุเวลา 12.25 น. 
  
 
 
 
 ลงช่ือ                       ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานที่ประชมุ 

  (นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร) 
 
 
 
 

 ลงช่ือ                 เลขานกุารบริษัท และ ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
       (นางสาวฤตมิา จิระสรุเดช) 
 

http://www.principalcapital.co.th/

