รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ประชุมวันพฤหัสบดีท่ ี 25 เมษายน 2562
ณ ห้ องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2ถนนสุขุมวิท 63
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุม เวลา 9.30 น.
นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริ ษัท และประธานในที่ประชุม กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และ
ตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ได้ เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
และกล่าวเปิ ดประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) อย่างเป็ นทางการ
หลังจากนันประธานได้
้
มอบหมายให้ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ดาเนินการประชุม
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทัง้ สิ ้น
3,240,638,433.00 บาท (สามพันสองร้ อยสี่สิบล้ านหกแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสามบาท) โดย ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียน วันที่ 12 มีนาคม 2562 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 3,240,087,520.00 บาท (สามพันสองร้ อยสีส่ บิ ล้ าน
แปดหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยยี่สิบบาท) ซึ่งประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 3,240,087,520 หุ้น (สามพันสองร้ อยสี่สิบล้ านแปดหมื่น
เจ็ดพันห้ าร้ อยยี่สบิ หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครัง้ นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาร่วม
ประชุมด้ วยตนเองจานวน 23 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น 1,377,563,293 (หนึง่ พันสามร้ อยเจ็ดสิบเจ็ดล้ านห้ าแสนหกหมื่นสามพัน
สองร้ อยเก้ าสิบสามหุ้น) และมีผ้ รู ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่ วมประชุมจานวน 59 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น 1,571,356,235
(หนึ่งพันห้ าร้ อยเจ็ดสิบเอ็ดล้ านสามแสนห้ าหมื่นหกพันสองร้ อยสามสิบห้ า หุ้น) รวมทังหมด
้
82 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น
2,948,919,528 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 91.0136 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนจานวน 3,240,087,520
หุ้น (สามพันสองร้ อยสีส่ บิ ล้ านแปดหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยยี่สบิ หุ้น) ซึง่ เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ตาม
มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ถือได้ วา่ ครบเป็ นองค์ประชุม และตามที่บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ สาหรั บการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ นัน้ ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
วาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถาม
ล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2562 ถึง 18 เมษายน 2562 ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ าแต่อย่างใด
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ก่อนที่จะเริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท กล่าวแนะนาคณะกรรมการ
ของบริ ษัท และผู้ที่เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้ให้ ที่ประชุมทราบ พร้ อมทังแนะน
้
าวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ให้ ที่ประชุมทราบ
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ แนะนากรรมการ ผู้บริ หาร ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริ ษัทฯ ที่เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 9 ท่ าน (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกรรมการทัง้ หมด)
1. นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.สาธิต วิทยากร
กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริ หาร และ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
4. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมการบริษัท กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Corporate
7. นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา
กรรมการบริษัท กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร –Health Care
8. นายจอห์น ลี โกะชุน
กรรมการบริษัท
9. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร
กรรมการบริษัท
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ

ผู้อานวยการฝ่ ายบริการงานบัญชีสว่ นกลาง

ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ และ
2. นางสาวจุฑาทิพ ตระการบุญชัย
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จากบริษัท 24 อินเตอร์ เซอร์ วิสเซส จากัด
นางสาวกานติมา คงสมยุติ
ที่ปรึกษาด้ านกฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด
1. นางสาวณิชยา วณีสอน และ
2. นางสาวปุญญิสา อินทรประชา
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ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลักทรัพย์ ภทั ร จากัด (มหาชน)
1. นายธนวัฒน์ จันทรปรรณิก และ
2. นายภาสิน ภาวศุทธิกลุ
ที่ปรึกษาด้ านกฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จากัด ซึ่งจะทาหน้ าที่ดูแลควบคุมการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ครัง้ นี ้ รวมถึงการตรวจนับคะแนนเสียงให้ เป็ นไปอย่ างโปร่ งใสและถูกต้ อง
1. นางนวลลดา งามธนไพศาล และ
2. นายเนรมิตร ตรงพร้ อมสุข
ลาดับถัดไป นายเนรมิตร ตรงพร้ อมสุข ที่ปรึ กษากฎหมาย ได้ ชีแ้ จงถึงวิธีปฏิบัติสาหรั บการประชุม และวิธีการ
ลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี ้
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึง่ หุ้น มีหนึง่ เสียง
- สาหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 10 จะถือคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- สาหรับวาระที่ 2 เป็ นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
- สาหรับการลงมติในวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
- การลงมติในวาระที่ 8 และ วาระที่ 9 จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี ้ เนื่องด้ วยวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General
Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจากัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าว ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกัน โดยหากวาระ
ใดไม่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าอีกวาระหนึง่ แม้ ได้ รับอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิกไปด้ วย
-

-

ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงในแต่ละวาระลงมติ
ในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวและ ให้ ยกมือขึ ้น เพื่อที่เจ้ าหน้ าที่ จะเดินเข้ าไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน กรณี
ที่ ไม่มี ผ้ ูถื อ หุ้น ยกมื อ จะถื อ ว่า ผู้ถื อ หุ้น มี ม ติเห็ น ด้ วยกับ ข้ อ เสนอของคณะกรรมการ โดยบริ ษั ท ฯ จะท าการ
ประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบในแต่ละวาระ
กรณีมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทาการซักถาม หรื อมีข้อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมให้
ผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวได้ โปรดยกมือ และ กรุ ณา แจ้ งชื่อ -นามสกุล ของตนเอง และฐานะของ
ตนเองว่าเป็ นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อ บริ ษัทฯ จะได้ ทา
การชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้ เป็ นข้ อมูลสาหรับการประชุมในครัง้ นี ้ได้ อย่างถูกต้ อง
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-

สาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรื อใช้ สทิ ธิลงคะแนนมาเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทฯ จะนับคะแนนเสียง
ตามที่ผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ และสาหรั บผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุม ขอให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะ
ตรวจสอบคาสัง่ ของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ ถกู ต้ องตรงตามที่ผ้ มู อบฉันทะกาหนดไว้

-

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมิได้ คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงแก่
เจ้ าหน้ าที่ ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนัน้ ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้ วย

-

จานวนผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะและจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมี
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาเพิ่มเติม

-

ในแต่ละวาระกรณี การนับคะแนนยังไม่เรี ยบร้ อย บริ ษัทฯ จะขอดาเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เมื่อการ
รวบรวม คะแนนเรี ยบร้ อย จะแจ้ งผลการลงคะแนนให้ ทราบต่อไป

ก่อนที่จะเริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริ ษัท ได้ กล่าวแนะนา คุณปั ทม์รวีย์ โฆสิตงั กูร อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิ
ผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยซึง่ เข้ าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ เพื่อให้ การนับคะแนนเสียงของที่ประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และยุติธรรม นางสาวฤติมา จิ ระสุรเดช
เลขานุการบริ ษัท ได้ เรี ยนเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยจานวน 1 ราย เพื่อทาหน้ าที่เป็ นอาสาสมัคร และสักขีพยานในการตรวจนับ
คะแนน ซึง่ มี นางสาวสุนี ลีวิวิธนนท์ ผู้รับมอบฉันทะ จากนายวศิษฏ์ กริ่ มวงษ์ รัตน์ รับอาสาเป็ นตัวแทนดังกล่าว
ต่อจากนัน้ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561

นางสาวฤติมา จิ ระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยรายละเอียดการพิจารณา ได้ จัดส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้นแล้ ว พร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม หรื อ แก้ ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อ ขอแก้ ไขใดๆ
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
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ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริ ษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 1 มีทงหมด
ั้
97 ราย
เป็ นจานวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 94.6297 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออก
เสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ด้ วยคะแนน
เสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
3,066,084,528 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวมทังสิ
้ ้น
จานวน
3,066,084,528 เสียง
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2561

ดร.สาธิ ต วิ ท ยากร ประธานคณะกรรมการบริ ห าร แถลงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่า ในปี 2561 ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยบริ ษัทฯ เน้ นประกอบธุรกิจบริ การด้ านสุขภาพ (Health Care) เป็ นหลัก จากเดิมที่ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนวิสยั ทัศน์ และพันธกิจ เพื่อให้ สอดคล้ องกับธุรกิจการบริ การด้ าน
สุขภาพ (Health Care) นอกจากนี ้ ในการประกอบธุรกิจ บริ การด้ านสุขภาพ (Health Care) บริ ษัทฯ ได้ กาหนดกลยุทธ์ ในการ
ประกอบธุรกิจ ซึง่ สอดคล้ องกับปณิธานของท่านประธานคณะกรรมการ ซึง่ มีสาระสาคัญดังนี ้
1. Leading Hospital Operator for Middle Income Patients in Thailand
บริ ษัทฯ ต้ องการผลักดันให้ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทลูก เป็ นผู้นาด้ านการบริ หารโรงพยาบาล
โดยมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเป็ นลูกค้ าระดับกลาง
2. Affordable Pricing in Untapped Markets
เป็ นโรงพยาบาลที่กาหนดราคาค่ารักษาพยาบาลที่สามารถเข้ าถึงได้ ตลอดจนเน้ นขยายโรงพยาบาล ไปยังจังหวัด
อื่นๆ ที่ยงั มีบริ การสาธารสุขไม่ดีเท่าที่ควร หรื อมีโรงพยาบาลเอกชนไม่เพียงพอ โดยบริ ษัทฯ ตังเป้
้ าหมายที่จะขยาย
โรงพยาบาลเพิ่มขึ ้นภายในปี 2562-2563 ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภาคใต้ ตอนบน นอกจากนี ้จากการที่
บริ ษัทฯ กาหนดกลยุทธ์ ในการกาหนดราคาที่ให้ ผ้ ปู ่ วยเข้ าถึงได้ การทางานขององค์กรจึงจะต้ องมีประสิทธิภาพมาก
ที่สดุ เพื่อทาให้ องค์กรสามารถสร้ างผลกาไรได้
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3. Full Range of Medical Services and Equipment
โรงพยาบาลของพริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จะต้ องจัดให้ มีอปุ กรณ์ และการรักษาที่ครบครัน และทันสมัย
หลังจากนัน้ ดร.สาธิ ต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริ หาร ได้ มอบหมายให้ นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Corporate รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา และชีแ้ จงแผนการดาเนินงานของ
ปี ปัจจุบนั ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Corporate รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ น
มา และชี ้แจงแผนการดาเนินงานของปี ปัจจุบนั ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
พัฒนาการของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
-

ปลายปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อกิจการของกลุม่ บริ ษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จากัด เพื่อเริ่ มต้ นธุรกิจ Health
Care ซึง่ ต่อมาได้ เปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด (“พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ ”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทแม่
ในการขยายกิจการโรงพยาบาลทังหมด
้

-

เดือนกุมภาพันธ์ 2561
•
พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ รับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริ ษัท ไทย เฮ้ ลท์ เมนเท็นเน้ นซ์ ออกานัยเซชัน่
จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ ชื่อ “โรงพยาบาลปิ ยะมินทร์ ” ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ น
จังหวัดสมุทรปราการ
•
บริ ษั ท ได้ น าระบบ Hospital Information System (HIS) มาใช้ ใ นกลุ่ม โรงพยาบาลในเครื อ ซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบฐานข้ อมูลทุกอย่างให้ อยู่ ในระบบคลาวด์ มีการเชื่อมข้ อมูลประวัติคนไข้ ด้วยระบบ
ดิจิทลั ทาให้ การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เพื่อช่วยลดต้ นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริ หารโรงพยาบาล
•
บริ ษั ท ได้ ติ ด ตัง้ ระบบการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ (Workday Human Capital
Management : HCM) ชื่ อ Workday ซึ่ง เป็ น เทคโนโลยี ค ลาวด์ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพในการบริ หาร
จัดการบุคลากรของกลุม่

-

เดือนมีนาคม 2561
•
บริ ษัทฯ ได้ โอนที่ดินสองแปลง ไปยังบริ ษัทลูกที่ตงใหม่
ั้
และเตรี ยมที่จะขายที่ดินสุขมุ วิท 29 โดยบริ ษัทฯ
มีแผนขายที่ดินดังกล่าว ในรู ปแบบของการขายบริ ษัท เพื่อลดค่าใช้ จ่ายของการทารายการจาหน่าย
ทรัพย์สนิ นี ้
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-

เดือนพฤษภาคม 2561
•
มีการจัดตังบริ
้ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จากัด เพื่อรองรับการขยายโรงพยาบาลที่จงั หวัดอุทยั ธานี
โดยมีการเข้ าซื ้อทรัพย์สินรอการขายจากธนาคาร ซึ่งปั จจุบนั อยู่ในระหว่างปรับปรุ ง อาคารเดิมให้ เป็ น
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุทยั ธานี ขนาด 59 เตียงและคาดว่าจะสามารถเปิ ดดาเนินการโรงพยาบาล
ได้ ภายในสิ ้นปี 2562

-

เดือนตุลาคม 2561
•
จัดตังบริ
้ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลาพูน จากัด เพื่อรองรับการรับโอนกิจการของโรงพยาบาลศิริเวช
ลาพูน ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ รับโอนโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง เมื่อต้ นเดือนมีนาคม 2562 และเตรี ยมขยายงาน
ต่อไปในอนาคต

-

เดือนกุมภาพันธ์ 2562
•
เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ขยายธุรกิจบริ การด้ านสุขภาพ (Health Care) รวมทังแสดงให้
้
เห็นความตังใจใน
้
การมุ่งขยายธุรกิจด้ าน Healthcare ตลาดหลักทรัพย์จึงอนุมตั ิให้ ย้ายหมวดหุ้นของ PRINC จากหมวด
อสังหาริ มทรัพย์ไปอยู่ในหมวดของกิจการทางการแพทย์ ซึ่งตรงกับเป้าหมายและการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ

ทังนี
้ ้ สาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมานัน้ บริ ษัทฯ มี 2 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจบริ การด้ านสุขภาพ (Health
Care) และธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ โดยบริ ษัทฯ มีแผนที่จะขายอสังหาริ มทรัพย์บางส่วนเพื่อนาเงินมาลงทุนในธุรกิจบริ การด้ าน
สุขภาพ (Health Care) โดยในภาพรวม บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อยรวม 19 บริ ษัท ทัง้ ที่บริ ษัทฯ ถื อหุ้นทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม
สามารถแบ่งพิจารณาเป็ น 2 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.
ธุรกิจบริการด้ านสุขภาพ (Health Care)
ปั จจุบนั บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด มีโรงพยาบาลทังสิ
้ ้น 8 แห่ง โดยมี 7 แห่งที่เปิ ดดาเนินการแล้ ว และอีก 1
แห่งคือที่จงั หวัดอุทยั ธานี คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการได้ ในสิ ้นปี 2562 โดยรายละเอียดของโรงพยาบาลต่างๆ มีดงั นี ้
1.1

โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก
- เป็ นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีศกั ยภาพที่ครอบคลุมการรักษาทุกชนิด และมี
แนวโน้ มที่จะพัฒนาต่อไปให้ เป็ นศูนย์เฉพาะทางสาหรับ โรคหัวใจ หรื อโรคมะเร็ ง
- โดยในปี 2561 มีรายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.5
- และมี EBITDA เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 8.1 ใกล้ เคียงกับยอดขาย แม้ จะไม่ เป็ นไปตามที่บริ ษัทฯ ตัง้ เป้าไว้
แต่เป็ นที่นา่ พอใจ
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-

กาไรสุทธิลดลงเนื่องจากมีค่าใช้ จ่าย เช่น ดอกเบี ้ย เพิ่มขึ ้นจากการขยายและลงทุนในโรงพยาบาลที่
จังหวัดอุตรดิตถ์

1.2

โรงพยาบาลปากนา้ โพ และ โรงพยาบาลปากนา้ โพ 2 จังหวัดนครสวรรค์
- โรงพยาบาลปากน า้ โพ เป็ นโรงพยาบาลขนาด 100 เตี ย ง และโรงพยาบาลปากน า้ โพ 2 เป็ น
โรงพยาบาลขนาด 100 เตียง การปรับปรุงโรงพยาบาลเสร็ จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561
- มีรายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12 แต่ยงั ไม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้
- EBITDA เริ่ มปรับปรุ งดีขึ ้นจากประมาณ 20 ล้ านบาท เป็ น 48 ล้ านบาท คาดว่าในปี นี ้จะได้ ตามที่
คาดหวังมากขึ ้น
- มีผลขาดทุนสุทธิจานวน 67 ล้ านบาท ซึง่ มาจากค่าเสือ่ มราคาที่เพิม่ ขึ ้นและดอกเบีย้ จ่าย

1.3

โรงพยาบาลสหเวชพิจิตร
- เป็ นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง โดยภายหลังจากที่ได้ เข้ าซื ้อโรงพยาบาลมาในปี 2560 บริ ษัทฯ ยัง
ไม่ได้ ดาเนินการปรับปรุ งโรงพยาบาลมากนัก แต่ปรับปรุ งเท่าที่จาเป็ นเพื่อไม่ให้ รบกวนการดาเนินการ
ตามปกติของโรงพยาบาล โดยคาดว่าจะเริ่ มปรับปรุงเพิ่มเติมในสิ ้นปี 2562 เพื่อให้ มีรูปแบบมาตรฐาน
ในการบริ การแบบเดียวกันกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในเครื อ
- มีรายได้ เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 13.4
- เนื่องจากมีการปรับปรุ งด้ านบัญชีในปี 2560 และ ยังคงส่งผลกระทบทางบัญชีในปี 2561 ทาให้ ผล
ประกอบการยังขาดทุนอยู่
- ปั จจุบันได้ ดาเนินการซื ้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อเตรี ยมขยายโรงพยาบาล และปรั บปรุ งการบริ การต่างๆ
เพื่อให้ อยูใ่ นมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลในเครื อ

1.4

โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
- เป็ นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ซึ่งภายหลังจากรับโอนกิจการมาจากโรงพยาบาลปิ ยะมินทร์ แล้ ว
บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการปรับปรุ งอาคาร และ สร้ างอาคารใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยนอก รวมทังปรั
้ บปรุ ง
ห้ องพักสาหรั บผู้ป่วยในบางส่วน โดยอาคารดังกล่าวได้ เปิ ดใช้ บริ การเมื่อต้ นเดือนเมษายน 2562
ทีผ่ า่ นมา
- เดิมผู้มาใช้ บริ การโรงพยาบาลมากกว่า 90% เป็ นผู้ที่ใช้ สิทธิ ในโครงการประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
(“โครงการบัตรทอง”) ซึ่งบริ ษัทฯ คาดว่าจะปิ ดให้ บริ การสาหรับผู้ มาใช้ สิทธิ ตามโครงการดังกล่าว
ภายในปี นี ้
- โดยภาพรวม แม้ ในปี 2561 จะเป็ นปี แรกหลังจากรั บโอนกิ จการโรงพยาบาล และอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงโรงพยาบาลแต่ยงั คงมีรายได้ จากผู้ใช้ สทิ ธิในโครงการและจากแผนกฉุกเฉิน อุบตั ิเหตุบางส่วน
ประมาณ 209 ล้ านบาท
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เนื่องจากโรงพยาบาล อยูร่ ะหว่างการปรับระบบลูกค้ าที่มาใช้ บริ การให้ เป็ นระบบเงินสด หรื อ Self-pay
ทาให้ EBITDA มีผลติดลบ แต่ยงั คงมีกาไรเพราะบริ ษัทฯ มีกาไรพิเศษจากการรับโอนกิจการมาใน
ราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด (Negative Goodwill)

1.5

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
เป็ นอาคารโรงพยาบาล 59 เตียง และมีศกั ยภาพที่จะขยายได้ ถึง 90 เตียงในอนาคต เมื่อปลายเดือนมีนาคม
2562 ได้ มีการเปิ ดตัวโรงพยาบาลอย่างเป็ นทางการ และมีคนไข้ เข้ ารับการรักษาทัง้ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
ซึ่ง เป็ นโรงพยาบาลที่ก่อสร้ างขึ ้นใหม่ โดยมีระยะเวลาก่อสร้ างแล้ วเสร็ จตัง้ แต่เริ่ มตอกเสาเข็ม 12 เดือน
ซึง่ ผลการดาเนินงานภายหลังจากการเปิ ดดาเนินการค่อนข้ างสูงกว่าที่บริ ษัทฯ ตังเป้
้ าหมายไว้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ
จะผลักดันให้ โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เป็ น ต้ นแบบของโรงพยาบาลสาหรั บตลาดฐานกลางและ
พยายามเพิ่ม ประสิท ธิ ภาพในการลดต้ น ทุน โดยใช้ ระบบงานดิจิ ตอล และการบริ ห ารงานแบบ Share
Services เข้ ามาช่วย

1.6

โรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เริ่ มดาเนินการซ่อมแซมและปรับปรุ ง โดยคาดว่าภายในสิ ้นปี 2562 จะสามารถเปิ ดดาเนินการโรงพยาบาล
ได้

1.7

โรงพยาบาลศิริเวชลาพูน
รับโอนกิจการเมื่อเดือนมีนาคม 2562 โดยบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการซื ้อที่ดินข้ างเคียงเพิ่มเติม ออกแบบและ
ก่อสร้ างโรงพยาบาลอาคารใหม่ เพื่อเชื่อมกับอาคารเดิม โดยจะเริ่ มก่อสร้ างภายในสิ ้นปี นี ้ และมีแผนที่จะ
ขยายอีก 2 อาคารเพิ่มเติมในอนาคต หากธุรกิจเป็ นไปในทิศทางที่บริ ษัทฯ วางแผนไว้

ทัง้ นี ้ ในภาพรวมธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า นสุข ภาพ (Health Care) มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 23.3จาก 1,690.4 ล้ า นบาท
ในปี 2560 เป็ น 2,084.6 ล้ า นบาท ในปี 2561 และมี EBITDA เติ บ โตดี ขึ น้ ร้ อยละ 13.5 จาก 154.7 ล้ า นบาทในปี 2560
เป็ น 175.7 ล้ านบาทในปี 2561
2.
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมของธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในปี 2561 เป็ นไปในทิศทางที่ดี โดยมีการเติบโตของยอดขายที่ ร้ อยละ18.5
และ EBITDA สูงขึ ้นร้ อยละ 35.5 จาก 198 ล้ านบาท เป็ น 268.8 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ (“BBC”) เป็ นอาคารสานักงานให้ เช่า 30 ชัน้ พื ้นที่รวมกว่า 30,000
ตารางเมตร มีพื ้นที่ให้ เช่าประมาณ 16,000 ตารางเมตร ใน 2-3 ปี ที่ผา่ นมา แม้ จะมีการเพิ่มอัตราค่าเช่าต่อตารางเมตร แต่ยงั คง
มีอตั ราการเช่าในระดับที่สงู โดยมีรายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11 จาก 118 ล้ านบาท เป็ น 131 ล้ านบาท EBITDA สูงขึ ้นประมาณ
ร้ อยละ 13 และเริ่ มทากาไรให้ บริ ษัทฯ ติดต่อกันมา โดยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 73.3
โรงแรมแมริ ออท เอ็คเซคคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุ งเทพฯ (“MEA”) เป็ น Service
Apartment ที่ดาเนินการแบบโรงแรม มีห้องที่ เปิ ดให้ บริ การทังสิ
้ ้น 185 ห้ อง มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครั นเช่นเดียวกับ
โรงแรมทัว่ ไป ในปี 2561 ที่ผา่ นมามีปัญหาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวบางกลุม่ ทาให้ ในช่วงต้ นปี ผลประกอบการของบริ ษัทฯ ไม่ดีนกั
แต่ เ มื่ อ เข้ า สู่ไ ตรมาสที่ 3 และ 4 เริ่ ม แก้ ไขปั ญ หาได้ ดี ขึ น้ MEA จึ ง มี ผ ลประกอบการที่ ดี อ ย่ า งต่อ เนื่ อ งจนถึ ง ต้ น ปี 2562
แต่เนื่องจาก Occupancy Rate และ Revpar ลดลงในปี 2561 ทาให้ รายได้ ไม่เพิ่มขึ ้น แต่ EBITDA ยังคงใกล้ เคียงกับปี 2560
และคาดว่า ปี 2562 จะมีผลประกอบการที่สงู ขึ ้นกว่าในปี ที่ผา่ นมา
โรงแรมซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก (“SEB”) ปี 2561 เป็ นปี แรกที่เปิ ดดาเนินการครบทัง้ 3 อาคารเมือ่
ปี 2560 รวม 262 ห้ อง โดย อาคาร A เป็ น Full-Service บริ หารแบบโรงแรม มีอุปกรณ์ อานวยความสะดวกครบครัน และมี
Automatic Car Park สามารถจอดรถได้ 250 คัน อาคาร B และ C เป็ น Non-Service Apartment โดย Occupancy Rate และ
Revpar เริ่ มปรับปรุ งดีขึ ้น ทาให้ รายได้ เพิ่มขึ ้นจาก 130 ล้ านบาท เป็ น 209 ล้ านบาท และ EBITDA เพิ่มขึ ้นจาก 37 ล้ านบาท
เป็ น 93 ล้ านบาท เนื่องจากเปิ ดดาเนินการครบทัง้ 3 อาคาร และคาดว่าในปี 2562 บริ ษัทฯ น่าจะมีกาไรสุทธิจากการดาเนินการ
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Corporate รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า โดยรวมกลุม่ บริ ษัทฯ
มีรายได้ เพิ่มขึ ้นจาก 2,237 ล้ านบาท เป็ น 2,723 ล้ านบาท โดยเป็ นรายได้ ที่เพิ่มจากทังธุ
้ รกิจ บริ การด้ านสุขภาพ และธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยรายได้ จากธุรกิจบริ การด้ านสุขภาพคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 80 ของรายได้ ทงหมด
ั้
ในส่วนของ
EBITDA เพิ่มขึ ้นจาก 257 ล้ านบาท เป็ น 368 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นไปในทิศทางที่ดี แต่ยงั คงต่าว่าเป้าหมายที่ บริ ษัทฯ วางไว้ ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ แต่ลดลงจากเดิม 362 ล้ านบาท เหลือเพียง 148 ล้ านบาท
นอกจากการดาเนินการตามปกติของบริ ษัทฯ แล้ ว บริ ษัทฯ ยังให้ ความสาคัญในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและการสร้ าง
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยในธุรกิจด้ านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ยังคงมีการให้ ทนุ การศึกษาและเปิ ดสถานที่ให้
ศึกษาดูงาน เรี ยนรู้ของนักเรี ยน ส่วนโรงพยาบาลมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น
โครงการมอบดวงตา ผ่าตัดรักษาตาฟรี ให้ แก่คนในชุมชน
เปิ ดศูนย์ตรวจสุขภาพในสวนสาธารณะที่ใกล้ เคียงกับโรงพยาบาล
มอบเครื่ องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัตใิ ห้ ทีมแพทย์ฉกุ เฉินและชุมชนต่างๆ ที่มีความจาเป็ น
ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนให้ นกั เรี ยนในโรงเรี ยน
แสดงและสาธิตวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
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โครงการ “เคล็ดลับบริ หารโรงพยาบาลแบบมืออาชีพ ” ถ่ายทอดประสบการณ์ โดย นายแพทย์ พงษ์ ศกั ดิ์
วิทยากร ผู้บกุ เบิกโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย โดยเปิ ดให้ ศกึ ษาฟรี ผา่ นทางออนไลน์

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
นายธีรพล วีรพันธุ์ชยั ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับ งบลงทุนด้ านเทคโนโลยีในปี 2561 เป็ นจานวน
เงินเท่าไร และคิดเป็ นสัดส่วนเท่าไรต่องบลงทุนทังหมด
้
และโรงพยาบาลอื่นสามารถใช้ Software เดียวกันได้ หรื อไม่
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริ หาร ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า งบประมาณที่ใช้ ในการลงทุนด้ าน
Software ของโรงพยาบาลในเครื อ รวมทังหมดประมาณ
้
20 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1 ของรายได้ ซึ่งโรงพยาบาลอื่นจะอยูท่ ี่
ร้ อยละ 3 ของรายได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ใช้ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ และทีมงาน เพื่อช่วยพัฒนาระบบต่างๆ ของ
โรงพยาบาล นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังเป็ นผู้ร่วมพัฒนาระบบ Software ดังกล่าว จึงเป็ นการลดต้ นทุนด้ าน Software เนื่องจากได้
สิทธิพิเศษ
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ เสนอแนะให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการให้ โรงพยาบาลต่างๆ
ออกบูธให้ บริ การตรวจสุขภาพแก่บริ ษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่างๆ ในวันที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ ที่
บริ ษัทฯ จะได้ ขยายฐานลูกค้ าที่เป็ น นักลงทุนเพิ่มเติม และสอบถามว่า ในปี 2562 จะเติบโตของรายได้ เพิ่มขึ ้นจากปี 2561
คิดเป็ นร้ อยละเท่าไร
นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Health Care ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ว่า คาดว่าบริ ษัทฯ
จะสามารถเติบโตได้ จากโรงพยาบาลที่เปิ ดดาเนินการอยู่แล้ ว ประมาณ ร้ อยละ 12-15 ต่อปี และ จากการเข้ าซือ้ กิ จการ
โรงพยาบาลเพิ่มอีกในอนาคต ทาให้ ภาพรวมการเติบโตของรายได้ บริ ษัทฯ น่าจะอยู่ที่ร้อยละ 20ต่อปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ พยายาม
บริ หารโรงพยาบาลเดิมที่ยงั มีภาวะขาดทุน ให้ กลับมามีผลประกอบการที่ดีขึ ้น ภายหลังจากการรับโอนกิจการโรงพยาบาลกลุม่
แรกและปรับปรุงระบบต่างๆ ของโรงพยาบาลให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ทาให้ ครึ่งปี หลัง บริ ษัทฯ มีทิศทางการดาเนินงานทีด่ ี
ขึ ้น ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ลดลง และคาดว่าผลประกอบการในปี 2562 ดีกว่าปี 2561
นายปรี ชา ไชยวรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเกี่ ยวกับ 1) การบริ หารจัดการหนีส้ ินของบริ ษัท ฯ
เนื่องจาก ในงบแสดงฐานะทางการเงิน เงินกู้ระยะสันและเงิ
้
นกู้ระยะยาวเพิ่มขึ ้นค่อนข้ างสูงจากปี 2561 และ 2) ผลกระทบต่อ
บริ ษัทฯ จากการควบคุมค่ายาและค่ารักษาพยาบาลของรัฐบาล
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Corporate ชี ้แจงคาถามของผู้ถือหุ้นในข้ อที่ 1) ว่า ปลายปี 2560
ทีบ่ ริ ษัทฯ เข้ าซื ้อกิจการของ AMA มูลค่ารวม 2,000 ล้ านบาท บริ ษัทฯ ได้ ชาระราคาด้ วยเงินสด 1,000 ล้ านบาท ส่วนอีก 1,000
ล้ านบาท เป็ นตัว๋ เงินระยะสัน้ จากธนาคารพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โดยบริ ษัทฯ คาดหวังว่าจะสามารถจัดการหนี ้สินในส่วนนี ้
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ได้ ภายในปี 2562 หากด าเนิ น การขายที่ ดิ น สุขุม วิ ท 29 ได้ จะสามารถน าเงิ น จากการขายที่ ดิ น มาชาระหนี ไ้ ด้ ครบถ้ วน
ส่วน Project Loan ที่ใช้ ในการขยายธุรกิจโรงพยาบาล ยังคงต้ องเป็ นเงินกู้จากสถาบันการเงิน ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของการ
ลงทุนในแต่ละโครงการ
นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Health Care ชี ้แจงคาถามของผู้ถือหุ้นในข้ อที่ 2) ว่า เนื่องจาก
ยังไม่มีข้อสรุปที่ชดั เจนจากรัฐบาล หรื อ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ดังนัน้ บริ ษัทฯ ยังคงดาเนินธุรกิจไปตามปกติ
นายชัยวัฒน์ ศรี พวาทกุล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามว่า ค่าใช้ จา่ ยในการปรับปรุงโรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ
ทังอาคารและเครื
้
่ องมือ เป็ นจานวนเท่าไหร่ และสามารถเปิ ดดาเนินการแบบเต็มรูปแบบได้ เมื่อไร
นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Health Care ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า บริ ษัทฯ ซื ้อทรัพย์สนิ
ในราคา 950 ล้ านบาท และวางแผนค่าใช้ จ่ายสาหรับการปรับปรุ งอาคาร สถานที่ และเครื่ องมือต่างๆ ประมาณ 550 - 600
ล้ านบาท รวมมูลค่าโครงการทังสิ
้ ้นประมาณ 1,500 - 1,600 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เนื่องจากโครงสร้ าง และระบบของอาคาร เช่น
ระบบความเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบน ้าประปา ค่อนข้ างเก่า และใช้ งานมาเป็ นเวลานานแล้ ว จึงต้ องมีการปรับปรุ งทังระบบ
้
ปั จจุบนั โรงพยาบาลปรับปรุงสาเร็ จแล้ วร้ อยละ 70 จะแล้ วเสร็ จและสามารถเปิ ดดาเนินการครบทุกอาคารได้ ภายในไตรมาสที่ 4
ของปี 2562
นายไพบูลย์ ภาสพานทอง ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามถึง ความแตกต่างระหว่างการซื ้อโรงพยาบาลและนามา
พัฒ นา และการสร้ างโรงพยาบาลใหม่ ใ นจัง หวัด นัน้ ๆ และมี แ นวทางในการเลื อ กจัง หวัด อย่ า งไรหากในจัง หวัด นัน้ ๆ
มีโรงพยาบาลที่เปิ ดดาเนินการอยูแ่ ล้ ว
นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Health Care ชีแ้ จงต่อผู้ถือหุ้นว่า โรงพยาบาลในแต่ละแห่ง
มีสถานการณ์ที่แตกต่างกัน บางโรงพยาบาลที่ไม่สามารถดาเนินการต่อได้ จึงขายให้ แก่บริ ษัทฯ หรื อร่ วมทุนกับบริ ษัทฯ ทาให้
โรงพยาบาลมีกาไรมากขึ ้น แต่โรงพยาบาลบางแห่ง ไม่มีการบริ หารที่ถูกต้ อ ง หรื อไม่มีการปรับปรุ งอุปกรณ์ หรื อการบริ การ
ทาให้ กาไรลดลงจากเดิม หรื อขาดทุน ซึ่งโรงพยาบาลประเภทนี ้ บริ ษัทฯ จะต้ องดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขค่อนข้ างมาก อาจใช้
เวลา 3-5 ปี ส่วนโรงพยาบาลที่สร้ างใหม่ ตามแผนของบริ ษัทฯ ภายในระยะเวลาประมาณ 3 ปี ผลประกอบการจะต้ องเป็ นบวก
ส่วนการเลือกซื ้อโรงพยาบาล ในจังหวัดที่ไม่มีโรงพยาบาลก็จะต้ องสร้ างโรงพยาบาลขึ ้นใหม่ ส่วนในจังหวัดที่มีโรงพยาบาล
อยู่แล้ ว บริ ษัทฯ จะพิจารณาสัดส่วนประชากร และเศรษฐกิจภายในจังหวัด หากมีการแข่งขันสูงเนื่องจากมีโรงพยาบาลหลาย
แห่งที่ดาเนินการอยู่ อาจเป็ นการเจรจาขอซื ้อโดยไม่ต้องสร้ างโรงพยาบาลใหม่ ตลอดจนพิจารณาถึงความสมดุลในการเลือกซื ้อ
โรงพยาบาลเพื่อพัฒนา และให้ ผลตอบแทนที่ดีแก่บริ ษัทฯ
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คุณปั ทม์รวีย์ โฆสิตงั กูร อาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ูถือหุ้น ตามเอกสารชี ้แจงว่าบริ ษัทฯ ได้ ผ่านการรับรอง Anti-Corruption
ในโครงการ CAC เมื่ อ ปี 2561 ก่ อ นจะเปลี่ ย นหมวดธุ ร กิ จ เป็ น การแพทย์ ในส่ว นของนโยบายดัง กล่า ว จะขยายไปถึ ง
โรงพยาบาลทุกแห่งที่บริ ษัทฯ เข้ าไปดาเนินการ รวมถึงคู่ค้าอย่างไรบ้ าง และสอบถามถึง share service การบริ หารยา หรื อ
ออกผลิต ภัณ ฑ์ ยา เพื่ อ ลดต้ น ทุน ในอนาคตหรื อไม่ รวมถึ งเสนอแนะให้ มีก ารเปิ ด คลินิ ก ในสนามบิ น ที่ตัง้ อยู่ใกล้ เคียงกับ
โรงพยาบาล
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Corporate ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า การต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
จะขยายไปถึงทุกบริ ษัทในเครื อของบริ ษัทฯ และใช้ นโยบายเดียวกัน เพื่อให้ อยูบ่ นมาตรฐานของการทาธุรกิจที่เหมือนนกัน ส่วน
เรื่ อง Share Services หรื อการออกผลิตภัณฑ์ยา บริ ษัทฯ ยังไม่มีแผนดาเนินการดังกล่าว เพราะยังคงมุง่ ขยายโรงพยาบาลไป
ยังจังหวัดต่างๆ ตามแผนธุรกิจปั จจุบนั
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามในวาระนี ้เพิ่มเติมอีก เลขานุการบริ ษัท ได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี ที่ผ่านมา และ รายงานประจาปี 2561 ของคณะกรรมการบริ ษัท ตามที่ได้ นาเสนอ และเนื่องจาก
วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2561 และรายงานประจาปี 2561 ของ
คณะกรรมการบริ ษัท
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจาปี 2561 สิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อานวยการฝ่ ายบริ การงานบัญชีส่วนกลาง ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้ วเสร็ จตามรายละเอียด
ตามรายงานประจาปี ซึง่ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก PWC ซึง่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ แสดงความเห็นแบบไม่มี
เงื่อนไข และได้ รายงานให้ ที่ประชุมทราบ ดังนี ้
1. งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
- รายได้ รวม 494 ล้ านบาท สูงขึ ้นกว่าปี 2560 ร้ อยละ 76 จากรายได้ ของโรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ ที่เพิ่มเข้ า
มาในปี ในส่วนธุรกิจพัฒนาและให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายได้ ใกล้ เคียงกับปี ที่ผา่ นมา
- รายได้ อื่นๆ จานวน 106 ล้ านบาท
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-

-

ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นกว่าปี ที่ผ่านมา เนื่องจากต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของโรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ
ต้ นทุนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ ้นจากการที่บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างการปรับโครงสร้ างองค์กร เพื่อให้ รองรับการเติบโตของธุรกิจใน
อนาคต
ต้ นทุนทางการเงินสูงขึ ้นจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จากการที่ บริ ษัทฯ มีการขยายตัว ส่งผลให้ งบการเงิน
เฉพาะกิจการในปี 2561 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุน 35 ล้ านบาท

งบการเงินรวม
- รายได้ รวม 2,723 ล้ านบาท สูงขึ ้นกว่าปี ที่ผา่ นมาร้ อยละ 23 จากธุรกิจโรงพยาบาล ซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ
จากรายได้ ของทุกโรงพยาบาลที่เติบโตขึ ้น และรายได้ ของโรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ ที่เพิ่มเข้ ามาในระหว่าง
ปี
- ธุรกิ จพัฒนาและให้ เช่าอสังหาริ มทรั พย์ เติบโตขึน้ ร้ อยละ 21 จากรายได้ ของโครงการซัมเมอร์ เซ็ ท เอกมัย
แบงค็อก และรายได้ ของอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
- ธุรกิจอื่นๆ รายได้ ลดลงจากปี ที่แล้ วเล็กน้ อย
- รายได้ อื่นๆ จานวน 134 ล้ านบาท
- ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมาประมาณร้ อยละ 12
- ต้ นทุนทางการเงินเพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมเพิ่มขึ ้นจากการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลที่เกิดขึ ้นในปี
ส่งผลให้ งบการเงินรวม มีผลขาดทุนสุทธิ 153 ล้ านบาท
แม้ ผลประกอบการของปี 2561 บริ ษัทฯ จะมีผลขาดทุนสุทธิสาหรับปี จานวน 152.6 ล้ านบาท แต่เนื่องจาก EBITDA
ของบริ ษัทฯ เพิ่มขึน้ จากปี ที่ผ่านมาจาก 257.5 ล้ านบาท เป็ น 426.0 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 65 หรื อ มี %EBITDA 15.6
ในส่วนของต้ นทุนทางการเงินและค่าเสื่อมราคา เกิด จากการขยายตัวของบริ ษัทฯ ในธุรกิจและโรงพยาบาลต่างๆ ส่งผลให้
บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ ลดลงถึงร้ อยละ 59 จากปี ที่ผา่ นมา
2. งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
- สินทรัพย์หมุนเวียน เพิม่ ขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมา จากเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทย่อย และลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ส่วนทีเ่ พิ่มขึ ้นเกิดจาก ทีด่ ิน อาคาร และ อุปกรณ์ ของโรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ
- บริ ษัทฯ สินทรัพย์ รวม 11,392 ล้ านบาท
- หนี ้สินหมุนเวียนและหนี ้สินไม่หมุนเวียน เพิม่ ขึ ้นจากเงินกู้ยืมของสถาบันการเงิน
- ส่วนของเจ้ าของ ใกล้ เคียงกับปี 2560
- งบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษัทฯ มีหนี ้สินและส่วนของเจ้ าของ รวม 11,392 ล้ านบาท
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งบการเงินรวม
- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากเงินลงทุนระยะสันของบริ
้
ษัทย่อย
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจากรายการ ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ของโรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ
- บริ ษัทฯ มีสิ ้นทรัพย์รวม 14,318 ล้ านบาท
- หนี ้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ที่เพิ่มขึ ้น
- งบการเงินรวม บริ ษัทฯ มีสว่ นของหนี ้สินและส่วนของเจ้ าของ รวม 14,318 ล้ านบาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริ ษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 3 มีทงหมด
ั้
97 ราย
เป็ นจานวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 94.6297 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออก
เสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็ จของ
บริ ษัทฯ สาหรับปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
3,066,084,528 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวมทังสิ
้ ้น
จานวน
3,066,084,528 เสียง
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติงดการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลประกอบการของบริ ษัทฯ ในรอบปี
บัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนจานวน 33,412,986 บาท ตามมาตรา 115 ของ
พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน กาหนดให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ของพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนได้
กาหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้ วย
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ยอดเงิ นขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริ ษัทฯ
มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เงินสารองตามกฎหมาย และเงิน
สารองอื่นๆ ทังนี
้ ้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และความเหมาะสมอื่นๆ
ในอนาคต
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริ ษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 4 มีทงหมด
ั้
97 ราย
เป็ นจานวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 94.6297 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออก
เสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงดการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงด
การจ่ายเงินปั นผลสาหรับสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
3,066,084,528 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวมทังสิ
้ ้น
จานวน
3,066,084,528 เสียง
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 กาหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการบริ ษัทคิดเป็ นจานวนหนึง่ ในสาม หรื อจานวน
ใกล้ ที่สดุ กับหนึง่ ในสามจะต้ องออกจากตาแหน่ง ในครัง้ นี ้ กรรมการบริ ษัทที่ครบกาหนดออกตามวาระ 3 ท่าน มีดงั ต่อไปนี ้
1. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
2. ดร.จุฑามาส
อิงโพธิ์ชยั
3. นายวีระ
ศรี ชนะชัยโชค

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสีย่ ง และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – Corporate
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ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทผู้ที่ไม่ได้ มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทัง้ 3 ท่านแล้ ว ขอเสนอให้
กรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ โดยวาระนี ้ จะลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงว่า ในวาระที่ 5 นี ้ จะแบ่งเป็ นวาระย่อย 5.1 – 5.3 โดยให้ ลงคะแนนเลือกตังเป็
้ นรายบุคคลทีละ
วาระ โดยก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริ ษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 5 มีทงหมด
ั้
97 ราย
เป็ นจานวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 94.6297 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 5.1 การลงคะแนนเลือกตัง้ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยเสียงข้ างมากอนุมตั ิเลือกตัง้ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม กลับเข้ าเป็ น
กรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทังสิ
้ ้น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3,066,084,528
0
0
0
3,066,084,528

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 5.2 การลงคะแนนเลือกตัง้ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยเสียงข้ างมากอนุมตั ิเลือกตัง้ ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ ชัย กลับเข้ าเป็ นกรรมการ
บริ ษัทอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
3,066,084,528 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวมทังสิ
้ ้น
จานวน
3,066,084,528 เสียง
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วาระที่ 5.3 การลงคะแนนเลือกตัง้ นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความ
เสี่ยง และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร – Corporate
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยเสียงข้ างมากอนุมตั ิเลือกตัง้ นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค กลับเข้ าเป็ นกรรมการ
บริ ษัทอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
3,056,041,428 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9985
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
43,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0014
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวมทังสิ
้ ้น
จานวน
3,066,084,528 เสียง
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2562

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ นาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 ดังต่อไปนี ้
1. วงเงินค่าบาเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท สาหรับผลประกอบการปี 2561 โดยบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่าย
ปี 2562(คงเดิมเท่ากับปี 2560 ซึง่ บันทึกเป็ นค่าใช้ จ่าย ปี 2561)
2. ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ และการชดใช้ คืนให้ กับ บริ ษัทฯ (Directors and Officers
Liability and Company Reimbursement Policy, D&O) ส าหรั บ ปี 2562 ค่ า เบี ย้ ประกั น ภั ย 360,000 บาท ทุ น
ประกัน 400,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ ้นจาก ปี 2561 (กล่าวคือ ค่าเบี ้ยประกันภัยปี 2561 เท่ากับ 230,000 บาท ทุน
ประกัน 300,000,000 บาท) เนื่องจากเพิ่มทุนประกันให้ ครอบคลุมกิจการและบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ที่เพิ่มขึ ้นจาก
การขยายกิจการ
3. ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2562 เท่ากับปี 2561
4. คณะกรรมการบริ หารไม่ขอรับค่าเบี ้ยประชุม
5. คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย งไม่ข อรั บ ค่าเบี ย้ ประชุม ยกเว้ น กรรมการจากภายนอก (ปั จ จุบัน บริ ษั ท ฯ ไม่มี
กรรมการบริ หารความเสีย่ งจากภายนอก)
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กาหนดค่าเบี ้ยประชุม ดังนี ้
กรรมการ

ประธาน
คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ตรวจสอบ

10,000

15,000

10,000

-

-

-

-

5,000

5,000

-

-

-

-

ประชุมคณะกรรมการบริ หาร

-

-

-

-

ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร

-

-

5,000

5,000

ตาแหน่ ง

ประธาน
คณะ
กรรมการ

ประชุม
คณะกรรมการ

15,000

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
ประธานคณะ
กรรมการ
คณะ กรรมการ กรรมการ
บริหาร
กรรมการ บริหาร
บริหาร
ความเสี่ยง
บริหาร
ความเสี่ยง

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริ ษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 6 มีทงหมด
ั้
97 ราย
เป็ นจานวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 94.6297 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออก
เสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทังหมดอนุ
้
มตั ิให้ กาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
3,066,084,528 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวมทังสิ
้ ้น
จานวน
3,066,084,528 เสียง
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วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2562

นายญาณศักดิ์ มโนมัย พิ บูล ย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ แ ถลงให้ ที่ ประชุม ทราบว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกสานักงานสอบบัญชีประจาปี 2562 และมีความเห็นให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบี
เอเอส จากัด ที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นสานักงานสอบบัญชีประจาปี 2561 เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยอีก
19 แห่ง ประจาปี 2562 เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชี พ มีความเป็ นอิสระ ซึ่งจะทาให้
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดี มีประสิทธิ ภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณา
เปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี ของบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ ว เห็นว่าบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์
เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด มีคา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชีอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
ดังนันจึ
้ งนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 แต่งตังให้
้
1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรื อ
2. นายพิสฐิ ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรื อ
3. นายไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
ในนามบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท ฯ ในปี 2562 โดยให้ ผ้ ูสอบบัญชี รับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และ ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถ
ปฎิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริ ษัท ไพร้ ซวอ
เตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
ในส่วนของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562 ได้ เสนอค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงิ นไม่เกิ น 3,350,000 บาท
สาหรับบริ ษัทฯ (ทังนี
้ ้ ในปี 2561 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ คิดเป็ นเงินจานวน 3,500,000 บาท) ซึ่งคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตและ
กาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2562 ดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริ ษัทฯ

รอบปี บัญชี 2562
(ปี ที่เสนอ)
3,350,000

รอบปี บัญชี 2561
3,500,000

เปลี่ยนแปลง
(คิดเป็ นร้ อยละ)
150,000 (ลดลงร้ อยละ 4.29)

นอกจากนี ้ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ กาหนดให้ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีห้ นุ เป็ นหลักทรัพย์
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จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรายใดปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานหรื อ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทมาแล้ วเจ็ดรอบปี บญ
ั ชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรื อไม่ โดยบริ ษัทจะแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีรายนันเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อยห้ ารอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน ซึ่งมีเพียงนายชาญชัย
ชัยประสิทธิ์ เคยได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทฯและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ มาแล้ วเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
นายปรี ชา ไชยวรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามถึงเหตุผลที่สานักงานสอบบัญชี กาหนดค่าสอบบัญชี
ลดลงจากปี 2561
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ ชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากปี ก่อน ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้ เพิ่มขึ ้นในอัตราค่อนข้ าง
สูงตามการขยายธุรกิจ แต่ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ ปรับระบบงาน รวมถึงการทาบัญชีของบริ ษัทย่อยต่างๆ ให้ มีประสิทธิภาพ
มากขึ ้น ทาให้ งานของผู้สอบบัญชีลดลง ซึง่ ทาให้ คา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชีก็ลดลงเช่นกัน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริ ษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 7 มีทงหมด
ั้
97 ราย
เป็ นจานวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 94.6297 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออก
เสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทังสิ
้ ้น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

มีมติอนุมตั ิให้ แต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ประจาปี 2562

3,066,084,528
0
0
0
3,066,084,528

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุ มัติการลดทุ นจดทะเบียนของบริ ษัท ฯ จานวน 550,913 บาท จากทุ นจดทะเบียนเดิม
จานวน 3,240,638,433 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 3,240,087,520 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ
ที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วแต่ ยังมิได้ ออกจาหน่ ายของบริ ษัทฯ จานวน 550,913 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
1 บาท พร้ อมทัง้ การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Corporate ได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริ ษัทฯ มีแผนการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามที่จะได้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไปในวาระที่ 9 นัน้ เนื่อง
ด้ วยมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน ได้ กาหนดว่า บริ ษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้ โดยการออกหุ้นใหม่
เพิ่มทุนได้ ต่อเมื่อหุ้นทังหมดได้
้
ออกจาหน่ายและได้ รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว หรื อในกรณีห้ นุ ยังจาหน่ายไม่ครบ หุ้นที่
เหลือต้ องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีห้ นุ สามัญที่ได้ จด
ทะเบียนไว้ แล้ วแต่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายจานวน 550,913 หุ้น ซึง่ เป็ นหุ้นรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ (PRINC-W1) ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ได้ ใช้ สิทธิ และหมดอายุลงแล้ วจานวน 550,913 หน่วย บริ ษัท
ฯ จึงจาเป็ นต้ องลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 550,913 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,240,638,433 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 3,240,087,520 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วแต่ยังมิได้ ออกจาหน่ายของ
บริ ษัทฯ จานวน 550,913 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึง่ เป็ นหุ้นรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
พร้ อมทังพิ
้ จารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทฯ โดยแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เป็ นดังนี ้
"ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น

3,240,087,520 บาท
3,240,087,520 หุ้น
1 บาท

(สามพันสองร้ อยสีส่ บิ ล้ านแปดหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยยี่สบิ บาท)
(สามพันสองร้ อยสีส่ บิ ล้ านแปดหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยยี่สบิ หุ้น)
(หนึง่ บาทถ้ วน)

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

3,240,087,520 หุ้น
ไม่มี”

(สามพันสองร้ อยสีส่ บิ ล้ านแปดหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยยี่สบิ หุ้น)

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
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ก่อนการลงคะแนน เลขานุการบริ ษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 8 มีทงหมด
ั้
97 ราย เป็ น
จานวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 94.6297 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทังหมดอนุ
้
มตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท พร้ อมทังการแก้
้
ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทฯ ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
3,066,084,528 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวมทังสิ
้ ้น
จานวน
3,066,084,528 เสียง
วาระที่ 9

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ แบบมอบอ านาจทั่ ว ไป (General Mandate)
จานวน 324,008,752 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,240,087,520 บาท (ซึ่งเป็ นทุนจดทะเบียน
ภายหลั ง การลดทุ น จดทะเบี ย นตามที่ ร ะบุ ใ นวาระที่ 8 ข้ า งต้ น ) เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน
3,564,096,272 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 324,008,752 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1
บาท เพื่อรองรั บการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ บุคคลในวงจากัด พร้ อมทัง้ การ
แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ

นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร - Corporate ได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริ ษัทฯ มี
แผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริ ษัทฯ
แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับรองรับแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตได้
อย่างทันกาล และความคล่องตัวในการหา Strategic Partners เพื่อมาเสริ มสร้ าง Synergies ให้ กบั บริ ษัทฯ ในอนาคตโดยการ
เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ในครัง้ นี ้จะช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถระดมทุนได้ ภายในระยะเวลาอันสันและ
้
พร้ อมสาหรับการดาเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริ ษัทฯ ในอนาคตได้ อย่างทันกาล และยังช่วยให้ สามารถ
สรรหานักลงทุนที่เป็ นพันธมิตรมาร่วมลงทุนในบริ ษัทฯ ซึง่ จะช่วยเสริ มสร้ างโอกาสในการสร้ างรายได้ และกาไรให้ แก่ บริ ษัทฯ อัน
จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว อีกทังยั
้ งเป็ นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน
(Debt-to-Equity) ของบริ ษัทฯ ให้ อยู่ในระดับที่ต่าอีกด้ วย โดยบริ ษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ แบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยให้ เ สนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุน ของบริ ษัท ฯ จ านวน 324,008,752 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 3,240,087,520 บาท (ซึง่ เป็ นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในวาระที่ 8 ข้ างต้ น)
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 3,564,096,272 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 324,008,752 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) พร้ อมทัง้
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แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยแก้ ไขหนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เป็ นดังนี ้
"ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน 3,564,096,272 บาท (สามพันห้ าร้ อยหกสิบสีล่ ้ านเก้ าหมื่นหกพันสองร้ อยเจ็ดสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็ น

3,564,096,272 หุ้น (สามพันห้ าร้ อยหกสิบสีล่ ้ านเก้ าหมื่นหกพันสองร้ อยเจ็ดสิบสองหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

(หนึง่ บาทถ้ วน)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

3,564,096,272 หุ้น (สามพันห้ าร้ อยหกสิบสีล่ ้ านเก้ าหมื่นหกพันสองร้ อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
ไม่มี”

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่นกั
ลงทุนเฉพาะเจาะจงนี ้ เป็ นการเตรี ยมการเพื่อรองรับการเข้ าซื ้อกิจการ โดยชาระค่าตอบแทนเป็ นหุ้น (Share Swap) หรื อจะเป็ น
การจัดสรรให้ แก่ผ้ ลู งทุนระยะยาว ภายในประเทศ หรื อต่างประเทศ
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Corporate บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ บริ ษัท หลักทรั พย์ ภัทร จากัด
(มหาชน) เพื่อจัดหาสถาบันการเงินเป็ นผู้ร่วมลงทุนระยะยาว ทังในและต่
้
างประเทศ ในลักษณะที่เป็ น Strategic Partner ดังนัน้
ผู้ถือหุ้นกลุม่ ใหม่จะต้ องสนับสนุน บริ ษัทฯ ในเรื่ ององค์ความรู้ ตา่ งๆ ที่มีความสาคัญแก่ บริ ษัทฯ ด้ วย นอกเหนือจากเงินทุนที่จะ
ใส่เข้ ามา นอกจากนี ้หุ้นเพิ่มทุนนี ้ยังเตรี ยมไว้ รองรับรองรับการเข้ าซื ้อกิจการ โดยชาระค่าตอบแทนเป็ นหุ้น (Share Swap) (ถ้ า
มี) ด้ วย
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริ ษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 9 มีทงหมด
ั้
97 ราย
เป็ นจานวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 94.6297 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออก
เสียงลงคะแนน
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทังหมดอนุ
้
มตั ิ การเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทฯ แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด พร้ อมทังการแก้
้
ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
3,066,041,228 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9985
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
43,300 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0014
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวมทังสิ
้ ้น
จานวน
3,066,084,528 เสียง
วาระที่ 10

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
จานวนไม่ เกิน 324,008,752 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจากัด

นายวี ร ะ ศรี ช นะชัย โชค ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร - Corporate ได้ แ ถลงให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่า สืบ เนื่ อ งจากการ
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ตามที่ระบุในวาระที่ 9 ข้ างต้ น
บริ ษั ท ฯ ประสงค์ ที่ จ ะจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน แบบมอบอ านาจทั่ว ไป (General Mandate) ของบริ ษั ท ฯ จ านวนไม่เ กิ น
324,008,752 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็ นจานวนไม่เกินร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ณ
วันที่คณะกรรมการบริ ษัท มีมติอนุมตั ิในวาระนี ้ เพื่อเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด พร้ อมทังมอบหมายให้
้
คณะกรรมการ
บริ ษัท เป็ นผู้มีอานาจในการพิจารณาดาเนินการ หรื อก่อให้ เกิดการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวของบริ ษัทฯ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็ นการเสนอขายทังจ
้ านวนหรื อแต่บางส่วน และในคราว
เดียวกันหรื อหลายคราวก็ได้
2. กาหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้ รับการเสนอขาย วิธีการจองซื ้อและชาระ
เงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. เจรจา ตกลง เข้ าทา และลงนามในสัญญา และ/หรื อ เอกสารใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจน
พิจารณาแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อ ผู้ให้ บริ การอื่นใด (หากมี
หรื อจาเป็ น)
4. ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ย วข้ องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เข้ า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานอื่น
ใดที่เกี่ยวข้ อง (ไม่วา่ ในประเทศหรื อต่างประเทศ) และ
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5. ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องเพื่อให้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงมอบหมาย
ให้ บคุ คลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทาการตามข้ อ 3 และข้ อ 4 ข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด โดย (ก) เสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อ
ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึง่ มีจานวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้ องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2561 เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ ใ นการท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 และ (ข) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลใน
วงจากัดดังกล่าวจะต้ องเป็ นราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าร้ อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่ องการอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจากัด ซึ่งคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัท มีมติกาหนดราคาเสนอขายหุ้น
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า มีโอกาสที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัท ให้ แก่โรงพยาบาลอื่นๆ ภายในประเทศ หรื อต่างประเทศ หรื อไม่
นายธนวัฒน์ จันทรปรรณิก ที่ปรึ กษาทางการเงินจากบริ ษัท หลักทรัพย์ภทั ร จากัด (มหาชน) ชี ้แจงว่าบริ ษัทมีแผนที่
จะหา Strategic Partner ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้ าน Health Care นอกเหนือจากเงินลงทุนเพียงอย่างเดียว ทัง้ นี ้ จะต้ อง
พิจารณาถึงข้ อดี-ข้ อเสีย และความสามารถของผู้ลงทุน และนาเสนอแก่กรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาต่อไป
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร - Corporate ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า นอกจากผู้ลงทุนที่มีความสามารถ
และความเชี่ ยวชาญทางด้ าน Health Care แล้ ว บริ ษัทฯ ยังให้ ความสนใจกับ Health Care สาขาอื่นๆ โดยเฉพาะ Elderly
Care หรื อการดูแลผู้สงู อายุอีกด้ วย
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
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ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริ ษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 10 มีทงหมด
ั้
97
ราย เป็ นจานวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 94.6297 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอานาจ
ทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 324,008,752 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด ตามที่เสนอข้ างต้ น ด้ วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
3,066,084,328 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9999
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวมทังสิ
้ ้น
จานวน
3,066,084,328 เสียง
วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นซึ่งนอกเหนือจากวาระที่กาหนด รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถาม
หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมถึงกรณีการลงทุนในด้ าน Elderly Care
ของบริ ษัทฯ
นายจอห์ น ลี โกะชุน กรรมการบริ ษัท ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ในอนาคต ประเทศไทยจะมีผ้ ูสูงวัยคิดเป็ น
ประมาณร้ อยละ 20 ของจานวนประชากร และผู้สงู อายุมีแนวโน้ มที่จะใช้ บริ การโรงพยาบาลเพิ่มขึ ้นในอนาคต ทังนี
้ ้ วิธีการ
ให้ บริ การ อาจไม่ใช่โรงพยาลบาลอย่างเดียว อาจเป็ นในรูปแบบของบ้ านพักถาวร หรื อชัว่ คราว
ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม หรื อ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าขณะนี ้วาระ
ต่างๆ ได้ รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็ จสิ ้นแล้ วเพื่อเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และระเบียบ
บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะดาเนินการแจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ภายหลังเสร็ จสิ ้นการประชุม ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทาการถัดไปและบริ ษัท จะจัดทารายงานการประชุมให้ แล้ วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม
ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 รวมทังน
้ าส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่ ใ นเว็บไซด์ ของบริ ษัท ที่ www.principalcapital.co.th อันจะทาให้ ผ้ ูถือหุ้น ได้ รับ ทราบผลการประชุมและสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้ องได้
ประธานฯ ได้ กล่าวในนามของคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ของบริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนผู้มีสว่ นที่เกี่ยวข้ องทุกท่าน ที่เข้ าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้ ขณะนี ้
การประชุมได้ ดาเนินการครบถ้ วนทุกวาระแล้ ว จึงขอปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ปิ ดประชุมเวลา 12.25 น.

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการบริ ษัท และ ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร)

ลงชื่อ

เลขานุการบริ ษัท และ ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฤติมา จิระสุรเดช)
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