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ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
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4. เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม
5. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
8. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
9. ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทฯ เสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
10.แผนที่แสดงที่ตงสถานที
ั้
่จดั ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่
5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ (Cheer Tower) ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 18
เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ได้ จดั ขึ ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 โดยมี
สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ตามที่ได้ แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ (สิ่งที่สง่ มา
ด้ วยลาดับที่ 1) ซึง่ ได้ จดั ทาขึ ้นแล้ วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนาส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่
สาเนารายงานการประชุม ดังกล่าวบนเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตัง้ แต่วันที่ 9 พฤษภาคม
2562 แล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า บริ ษัทฯ ได้ มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2562 ซึง่ ได้ จดั ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 (“ที่ประชุมผู้ถอื หุ้น”) รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
คะแนนเสียงสาหรับการรับรอง เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุ มัติการจาหน่ ายหุ้น สามัญของบริ ษัท กรุ งเทพบริ หาร จากัด ที่ถือโดยบริ ษัท วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป
โฮลดิง้ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่ อยของบริ ษัทฯ ให้ แก่ บริ ษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ซึ่งเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 4/2562 ซึ่ง ประชุม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 (“ที่
ประชุมคณะกรรมการ”) ได้ มีมติอนุมตั ิและเห็นสมควรให้ นาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายหุ้น
สามัญของบริ ษัท กรุงเทพบริ หาร จากัด (“BG”) จานวน 9,985,998 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของ
จ านวนหุ้นที่ ออกและจาหน่ายแล้ วทัง้ หมดของ BG มูลค่า ที่ต ราไว้ ห้ ุนละ 100 บาท (“หุ้ น BG”) ที่ ถื อ โดยบริ ษัท วี
บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิง้ จากัด (“VB”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ให้ แก่บริ ษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
(“VMSD”) ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ ในราคาหุ้นละประมาณ 133.08632 บาท คิดเป็ นราคาซื ้อขายรวม
ทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,328,999,733.83 บาท โดย VMSD ได้ วางมัดจาไว้ ให้ แก่ VB เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 265,800,000 บาท
และจะชาระราคาซื ้อขายส่วนที่เหลือ จานวน 1,063,199,733.83 บาท ให้ แก่ VB ด้ วยเงินสด แคชเชียร์ เช็ค หรื อวิธีการ
อื่นใดตามที่ VMSD และ VB จะได้ ตกลงกัน โดยบริ ษัทฯ ประสงค์ที่จะนาเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหุ้นในครัง้ นี ้ไปใช้
เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและการขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้ บริ การทางการแพทย์ตามนโยบายการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั ต่อไป นอกจากนี ้ ภายหลังจากที่ VMSD ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น BG แล้ ว VMSD ตกลงที่จะ
ดาเนินการให้ BG ชาระเงินที่ BG มีภาระผูกพันที่จะต้ องชาระให้ แก่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึง่ ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2562 มีจานวนรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 16,592,887.67 บาท ให้ แก่บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ อง
ภายใน 90 วันภายหลังการรับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น BG ด้ วย
อย่างไรก็ดี การเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายหุ้น BG ในครัง้ นี ้จะเกิดขึ ้นต่อเมื่อเงื่อนไขที่สาคัญตามที่ระบุในสัญญาจะซื ้อ
ขายหุ้นระหว่าง VB และ VMSD เสร็ จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ สาหรับเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าว โดยการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น BG ให้ แก่ VMSD จะเกิดขึ ้นเมื่อ VB ได้ รับ
การชาระราคาซื ้อขายส่วนที่เหลือข้ างต้ นจาก VMSD แล้ ว และในเบื ้องต้ นคาดว่าหากธุรกรรมข้ างต้ นได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้จะแล้ วเสร็ จภายในเดือนตุลาคม 2562 ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณาข้ อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเข้ าทาธุรกรรมข้ างต้ นได้ จากสารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยว
โยงกัน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2)
อนึง่ ธุรกรรมการจาหน่ายหุ้น BG โดย VB ในครัง้ นี ้มีข้อพึงพิจารณาเพิ่มเติมดังนี ้
(ก)
การเข้ าทารายการดังกล่าวถือเป็ นการจาหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนทังหมดของ
้
VB ใน BG อันจะส่งผลให้ BG
สิ ้นสภาพการเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
(ข)
การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้เข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
(รวมเรี ยกว่า “ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งทรั พย์ สินที่มีนัยสาคัญ ”) ซึ่งเมื่อพิจารณา
ขนาดของรายการดังกล่า วด้ วยวิธีก ารคานวณตามเกณฑ์ ต่าง ๆ ภายใต้ ป ระกาศเรื่ องการได้ ม าหรื อ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่มีนยั สาคัญ โดยคานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัทฯ ประจางวด
3 เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้ วพบว่า การเข้ าทารายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุด
เมื่อคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ
16.36 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (โดยบริ ษัทฯ ไม่มีรายการจาหน่ายไป
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(ค)

ซึง่ สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทารายการนี ้) เข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 กล่าวคือเป็ นรายการที่มีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้ อยละ
50 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ ภายใต้ ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญ ใน
การจัดทาและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งสารสนเทศแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับ
แต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี ้ การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (รวมเรี ยกว่า “ประกาศเรื่ องรายการที่เ กี่ย วโยงกัน ”) เนื่องด้ วย
VMSD เป็ นนิติบคุ คลที่มีดร.สาธิต วิทยากร (ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริ ษัทฯ) เป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่และกรรมการของ VMSD ด้ วย ซึง่ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวภายใต้ ประกาศเรื่อง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยคานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัทฯ ประจางวด 3 เดือนสิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้ วพบว่า มีขนาดของรายการคิดเป็ นร้ อยละ 21.25 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ซึง่ มากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย (โดยบริ ษัทฯ มิได้ มีรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลง
เข้ าทารายการนี )้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่จัดทาและเปิ ดเผยสารสนเทศที่เกี่ ยวกับรายการต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการที่
เกี่ยวโยงกันเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการดัง กล่าว

ด้ วยข้ อพิจารณาข้ อ (ข) และข้ อ (ค) ข้ างต้ น แม้ ธุรกรรมการจาหน่ายหุ้น BG ในครัง้ นี ้จะเข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึง่ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่เพียงต้ องจัดทาและเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และจัดส่งสารสนเทศการทารายการให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นภายใน 21 วันนับจากวันที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ตามที่ระบุในข้ อ (ข) ก็ตาม แต่เนื่องด้ วยการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศเรื่ อง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึง่ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องจัดทาสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน พร้ อมทังจั
้ ดให้
มีที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจัด
ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าวตามที่ระบุในข้ อ (ค) ดังนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ครัง้ ที่ 4/2562 จึงเห็นสมควรให้ มีการนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ภายใต้ ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญ พร้ อมกับการพิจารณาอนุมตั ิรายการเกี่ยวโยง
กันด้ วย โดยให้ บริ ษัทฯ จัดทาสารสนเทศเปิ ดเผยข้ อมูลและดาเนินการต่าง ๆ เช่นเดียวกับการเข้ าทารายการจาหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญ อันรวมถึง การเปิ ดเผย
ข้ อมูล การจัดให้ มีที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์เพื่อ
นาเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดงั กล่าวด้ วย
โดยในการนี ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท เซจแคปปิ ตอล จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์พร้ อมกันกับการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันด้ วยเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดังกล่าวด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย อันได้ แก่ ดร. สาธิต วิทยากร UBS AG HONG KONG BRANCH
นางสาวสาธิตา วิทยากร พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ แอลทีดี นางสาวพัลลภา วิทยากร และ นางสาวธนธรณ์ วิทยากร
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ซึ่ง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถือหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 2,797,690,443 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 86.35 ของ
จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการคานวณขนาดรายการ ข้ อมูลเกี่ยวกับ BG และสินทรัพย์หลักที่ BG เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์เพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่สง่ มา
ด้ วยลาดับที่ 2) และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ให้ แก่บคุ คลเกี่ยวโยงกัน
(สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายหุ้น
สามัญของ BG จานวน 9,985,998 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่าย
แล้ วทังหมดของ
้
BG ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้ น โดยคณะกรรมการบริ ษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในการเข้ า
ทารายการ) ได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้เป็ นรายการที่มีความเหมาะสมและมี ราคาขาย
และเงื่อนไขในการเข้ าทารายการที่ มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทฯ ซึ่งได้ มีการย้ ายหมวด
ธุรกิ จจากธุรกิ จพัฒ นาอสังหาริ มทรั พย์ เป็ นธุรกิ จโรงพยาบาลอันเป็ นธุรกิ จหลักที่บริ ษัทฯ มีความเชี่ ยวชาญในการ
ประกอบธุรกิจ อีกทังจะช่
้ วยให้ บริ ษัทฯ มีเงินทุนเพื่อใช้ ในการขยายธุรกิจโรงพยาบาลและลดภาระหนี ้สิน ซึง่ น่าที่จะเป็ น
การก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้เพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2)
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุ มัติ วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย อันได้ แก่
ดร.สาธิต วิทยากร UBS AG HONG KONG BRANCH นางสาวสาธิตา วิทยากร พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ แอลทีดี
นางสาวพัลลภา วิ ท ยากร และ นางสาวธนธรณ์ วิ ท ยากร ซึ่ง ณ วัน ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถื อ หุ้น รวมกัน ทัง้ สิ น้
2,797,690,443 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 86.35 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.30
น. ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ (Cheer Tower) ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 รายละเอียดแผนที่แสดงที่ตงสถานที
ั้
่จดั ประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย
ลาดับที่ 10 โดยบริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตังแต่
้ เวลา 11.30 น. สาหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้ าร่วม
ประชุม ด้ ว ยตนเอง กรุ ณ าน าเอกสารหรื อ หลัก ฐานเพื่ อ แสดงตนในการเข้ า ร่ ว มประชุม วิ สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 ตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ ในสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4 มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นมาเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรด
กรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6) โดยเลือกใช้ เพียงแบบใดแบบหนึ่ง และมอบให้ แก่
ผู้รับมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องนาเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้ าร่ วมประชุม ตาม
รายละเอียดที่แจ้ งไว้ ในสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5 มาส่งมอบให้ เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ ที่จุดลงทะเบียนก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้ าร่ วม
ประชุม
หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ กับกรรมการอิสระของบริ ษัท ฯ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับ
มอบฉันทะ และกรุ ณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่ ได้ กรอกรายละเอียดและลงนามครบถ้ วนสมบูรณ์ แล้ วพร้ อมเอกสารประกอบมาที่
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บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110 เป็ นการล่วงหน้ า เพื่อให้ บริ ษัทฯ ได้ รับเอกสารดังกล่าวก่อนวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน
2562 จักเป็ นพระคุณยิ่ง
ในการนี ้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 (Record Date) ใน
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร )
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท

5 / 91

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ประชุมวันพฤหัสบดีท่ ี 25 เมษายน 2562
ณ ห้ องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 9.30 น.
นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริ ษัท และประธานในที่ประชุม กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และตัวแทน
ผู้ถือหุ้นที่ได้ เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และกล่าว
เปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) อย่างเป็ นทางการ หลังจากนันประธาน
้
ได้ มอบหมายให้ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ดาเนินการประชุม
นางสาวฤติ ม า จิ ร ะสุร เดช เลขานุก ารบริ ษั ท ได้ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่า ปั จ จุบัน บริ ษั ท ฯ มี ทุน จดทะเบี ย นทัง้ สิน้
3,240,638,433.00 บาท (สามพันสองร้ อยสี่สิบล้ านหกแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสามบาท) โดย ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
วันที่ 12 มีนาคม 2562 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 3,240,087,520.00 บาท (สามพันสองร้ อยสี่สิบล้ านแปดหมื่น
เจ็ดพันห้ าร้ อยยี่สบิ บาท) ซึง่ ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 3,240,087,520 หุ้น (สามพันสองร้ อยสีส่ บิ ล้ านแปดหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อย
ยี่สบิ หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุม ทราบเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครัง้ นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาร่ วม
ประชุมด้ วยตนเองจานวน 23 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น 1,377,563,293 (หนึง่ พันสามร้ อยเจ็ดสิบเจ็ดล้ านห้ าแสนหกหมื่นสามพันสอง
ร้ อยเก้ าสิบสามหุ้น) และมีผ้ รู ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่ วมประชุมจานวน 59 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น 1,571,356,235 (หนึ่งพัน
ห้ าร้ อยเจ็ดสิบเอ็ดล้ านสามแสนห้ าหมื่นหกพันสองร้ อยสามสิบห้ าหุ้น) 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 (สามพันสอง
ร้ อยสี่สิบล้ านแปดหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยยี่สิบหุ้น) ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ตามมาตรา 103 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ถือได้ ว่าครบเป็ นองค์ประชุม และตามที่บริ ษัท ฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
วาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ สาหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ นัน้ ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ า
รับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2562 ถึง 18 เมษายน 2562 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ าแต่อย่างใด
ก่อนที่จะเริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท กล่าวแนะนาคณะกรรมการของ
บริ ษัท และผู้ที่เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้ให้ ที่ประชุมทราบ พร้ อมทังแนะน
้
าวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ ที่
ประชุมทราบ
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ แนะนากรรมการ ผู้บ ริ หาร ที่ปรึ กษาทางการเงิน และที่ปรึ กษากฎหมาย
ของบริ ษัทฯ ที่เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
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คณะกรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 9 ท่ าน (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกรรมการทัง้ หมด)
1. นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
3. ดร.สาธิต วิทยากร
4. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
5. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
6. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
7. นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา
8. นายจอห์น ลี โกะชุน
9. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร

ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริ หาร และ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Corporate
กรรมการบริษัท กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร –Health Care
กรรมการบริษัท
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
ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลักทรัพย์ ภทั ร จากัด (มหาชน)
1. นายธนวัฒน์ จันทรปรรณิก และ
2. นายภาสิน ภาวศุทธิกลุ
ที่ปรึกษาด้ านกฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จากัด ซึ่งจะทาหน้ าที่ดูแลควบคุมการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ นี ้
รวมถึงการตรวจนับคะแนนเสียงให้ เป็ นไปอย่ างโปร่ งใสและถูกต้ อง
1. นางนวลลดา งามธนไพศาล และ
2. นายเนรมิตร ตรงพร้ อมสุข
ลาดับถัดไป นายเนรมิตร ตรงพร้ อมสุข ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ ชี ้แจงถึงวิธีปฏิบตั ิสาหรับการประชุม และวิธีการลงคะแนน
เสียงในวาระต่างๆ ดังนี ้
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึง่ หุ้นมีหนึง่ เสียง
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สาหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 10 จะถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
สาหรับวาระที่ 2 เป็ นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
สาหรับการลงมติในวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
การลงมติในวาระที่ 8 และ วาระที่ 9 จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี ้ เนื่องด้ วยวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General
Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คล
ในวงจากัด ซึง่ มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระดังกล่าว ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือ
ว่าวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดไม่ได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าอีกวาระหนึง่ แม้ ได้ รับอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิกไปด้ วย
ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงในแต่ละวาระลงมติในใบ
ลงคะแนนในวาระดังกล่าวและ ให้ ยกมือขึ ้น เพื่อที่เจ้ าหน้ าที่ จะเดินเข้ าไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน กรณีที่ไม่มีผ้ ู
ถือหุ้นยกมือ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้ วยกับข้ อเสนอของคณะกรรมการ โดยบริ ษัทฯ จะทาการประมวลผลคะแนน
และประกาศผลคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบในแต่ละวาระ
กรณีมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทาการซักถาม หรื อมีข้อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมให้ ผ้ ถู ือ
หุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวได้ โปรดยกมือ และ กรุณา แจ้ งชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริ ษัทฯ จะได้ ทาการชีแ้ จงใน
ประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้ เป็ นข้ อมูลสาหรับการประชุมในครัง้ นี ้ได้ อย่างถูกต้ อง
สาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็ นหรื อใช้ สิทธิลงคะแนนมาเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทฯ จะนับคะแนนเสียง
ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ และสาหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วมประชุม ขอให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะตรวจสอบ
คาสัง่ ของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ ถกู ต้ องตรงตามที่ผ้ มู อบฉันทะกาหนดไว้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมิได้ คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงแก่
เจ้ าหน้ าที่ ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนัน้ ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้ วย
จานวนผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะและจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่ เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาเพิ่มเติม
ในแต่ละวาระกรณีการนับคะแนนยังไม่เรี ยบร้ อย บริ ษัทฯ จะขอดาเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เมื่อการรวบรวม
คะแนนเรี ยบร้ อย จะแจ้ งผลการลงคะแนนให้ ทราบต่อไป

ก่อนที่จะเริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุก ารบริ ษัท ได้ กล่าวแนะนา คุณปั ทม์รวีย์ โฆสิตงั กูร อาสาพิทกั ษ์ สิทธิ
ผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยซึง่ เข้ าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ เพื่ อ ให้ ก ารนับ คะแนนเสีย งของที่ ป ระชุม เป็ น ไปอย่า งโปร่ ง ใส และยุติ ธ รรม นางสาวฤติ ม า จิ ร ะสุร เดช
เลขานุการบริ ษัท ได้ เรี ยนเชิญให้ ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยจานวน 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 ้

8 / 91

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยรายละเอียดการพิจารณา ได้ จัดส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้นแล้ ว พร้ อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม หรื อ แก้ ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อ ขอแก้ ไขใดๆ
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
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 นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทังสิ
้ ้น
วาระที่ 2

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

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2561

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริ หาร แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2561 ธุรกิจของบริ ษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง
อย่ า งมาก โดยบริ ษั ท ฯ เน้ นประกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า นสุข ภาพ (Health Care) เป็ นหลัก จากเดิ ม ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ พัฒ นา
อสังหาริ มทรั พย์ ดังนัน้ บริ ษัท ฯ จึงมีการปรั บเปลี่ยนวิสยั ทัศน์ และพันธกิ จ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ ธุรกิจ การบริ การด้ านสุขภาพ
(Health Care) นอกจากนี ้ ในการประกอบธุรกิจบริ การด้ านสุขภาพ (Health Care) บริ ษัทฯ ได้ กาหนดกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ
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 โดย
มีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเป็ นลูกค้ าระดับกลาง
2. Affordable Pricing in Untapped Markets
เป็ นโรงพยาบาลที่กาหนดราคาค่ารักษาพยาบาลที่สามารถเข้ าถึงได้ ตลอดจนเน้ นขยายโรงพยาบาล ไปยังจังหวัดอื่นๆ
ที่ ยัง มี บ ริ ก ารสาธารสุข ไม่ดี เ ท่า ที่ ค วร หรื อ มี โรงพยาบาลเอกชนไม่เ พี ย งพอ โดยบริ ษั ท ฯ ตัง้ เป้า หมายที่ จ ะขยาย
โรงพยาบาลเพิ่มขึ ้นภายในปี 2562-2563 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตอนบน นอกจากนี ้จากการที่บริ ษัทฯ
กาหนดกลยุทธ์ในการกาหนดราคาที่ให้ ผ้ ปู ่ วยเข้ าถึงได้ การทางานขององค์กรจึงจะต้ องมีประสิทธิภาพมากที่สดุ เพื่อทา
ให้ 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.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริ หาร ได้ มอบหมายให้ นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร - Corporate รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา และชี ้แจงแผนการดาเนินงานของปี ปัจจุบนั ให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นทราบ
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Corporate รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
และชี ้แจงแผนการดาเนินงานของปี ปัจจุบนั ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
พัฒนาการของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
-

ปลายปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อกิจการของกลุ่มบริ ษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จากัด เพื่อเริ่ มต้ นธุรกิจ Health
Care ซึ่งต่อมาได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด (“พริ น้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ ”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทแม่ใน
การขยายกิจการโรงพยาบาลทังหมด
้

-

เดือนกุมภาพันธ์ 2561
•

•

•

พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ รับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริ ษัท ไทย เฮ้ ลท์ เมนเท็นเน้ นซ์ ออกานัยเซชัน่ จากัด
ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ ชื่อ “โรงพยาบาลปิ ยะมินทร์ ” ซึ่งตังอยู
้ ่ในจังหวัด
สมุทรปราการ
บริ ษั ท ได้ น าระบบ Hospital Information System (HIS) มาใช้ ในกลุ่ ม โรงพยาบาลในเครื อ ซึ่ ง มี ก าร
ปรับเปลี่ยนระบบฐานข้ อมูลทุกอย่างให้ อยู่ ในระบบคลาวด์ มีการเชื่อมข้ อมูลประวัติคนไข้ ด้วยระบบดิจิทลั
ทาให้ การรักษาพยาบาลมีประสิทธิ ภาพมากขึน้ เพื่อช่วยลดต้ นทุนและเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หา ร
โรงพยาบาล
บริ ษั ท ได้ ติ ด ตั ง้ ระบบการบริ หารทุ น มนุ ษ ย์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ (Workday Human Capital
Management : HCM) ชื่อ Workday ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ
บุคลากรของกลุม่

-

เดือนมีนาคม 2561
•
บริ ษัทฯ ได้ โอนที่ดินสองแปลง ไปยังบริ ษัทลูกที่ตงใหม่
ั้
และเตรี ยมที่จะขายที่ดินสุขมุ วิท 29 โดยบริ ษัทฯมี
แผนขายที่ดินดังกล่าว ในรูปแบบของการขายบริ ษัท เพื่อลดค่าใช้ จ่ายของการทารายการจาหน่ายทรัพย์สิน
นี ้

-

เดือนพฤษภาคม 2561
•
มีการจัดตังบริ
้ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จากัด เพื่อรองรับการขยายโรงพยาบาลที่จงั หวัดอุทยั ธานี
โดยมีการเข้ าซือ้ ทรั พย์ สินรอการขายจากธนาคาร ซึ่งปั จจุบันอยู่ในระหว่างปรั บปรุ ง อาคารเดิมให้ เ ป็ น
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุทยั ธานี ขนาด 59 เตียงและคาดว่าจะสามารถเปิ ดดาเนินการโรงพยาบาลได้
ภายในสิ ้นปี 2562
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-

เดือนตุลาคม 2561
•

-

จัดตังบริ
้ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลาพูน จากัด เพื่อรองรับการรับโอนกิจการของโรงพยาบาลศิริเวชลาพูน
ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ รับโอนโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง เมื่อต้ นเดือนมีนาคม 2562 และเตรี ยมขยายงานต่อไปใน
อนาคต

เดือนกุมภาพันธ์ 2562
•
เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ขยายธุรกิจบริ การด้ านสุขภาพ (Health Care) รวมทังแสดงให้
้
เห็นความตังใจในการมุ
้
ง่
ขยายธุ ร กิ จ ด้ าน Healthcare ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ จึ ง อนุ มั ติ ใ ห้ ย้ ายหมวดหุ้ นของ PRINC จากหมวด
อสังหาริ มทรั พย์ ไปอยู่ในหมวดของกิ จการทางการแพทย์ ซึ่งตรงกับเป้าหมายและการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ

ทังนี
้ ้ สาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมานัน้ บริ ษัทฯ มี 2 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจบริ การด้ านสุขภาพ (Health Care)
และธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ โดยบริ ษัท ฯ มีแผนที่จะขายอสังหาริ มทรัพย์บางส่วนเพื่อนาเงินมาลงทุนในธุรกิจบริ การด้ านสุขภาพ
(Health Care) โดยในภาพรวม บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อยรวม 19 บริ ษัท ทังที
้ ่บริ ษัทฯ ถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อม สามารถแบ่ง
พิจารณาเป็ 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 แห่ง
คือที่จงั 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 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 8.1 ใกล้ เคียงกับยอดขาย แม้ จะไม่เป็ นไปตามที่บริ ษัทฯ ตังเป้
้ าไว้
แต่
เป็ นที่นา่ พอใจ
- กาไรสุทธิ ลดลงเนื่องจากมีค่าใช้ จ่าย เช่น ดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ จากการขยายและลงทุนในโรงพยาบาลที่
จังหวัดอุตรดิตถ์

1.2

โรงพยาบาลปากนา้ โพ และ โรงพยาบาลปากนา้ โพ 2 จังหวัดนครสวรรค์
- โรงพยาบาลปากน ้าโพ เป็ นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง และโรงพยาบาลปากน ้าโพ 2 เป็ นโรงพยาบาล
ขนาด 100 เตียง การปรับปรุงโรงพยาบาลเสร็ จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561
- มีรายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12 แต่ยงั ไม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้
- EBITDA เริ่ มปรับปรุงดีขึ ้นจากประมาณ 20 ล้ านบาท เป็ น 48 ล้ านบาท คาดว่าในปี นี ้จะได้ ตามที่คาดหวัง
มากขึ ้น
- มีผลขาดทุนสุทธิจานวน 67 ล้ านบาท ซึง่ มาจากค่าเสือ่ มราคาที่เพิม่ ขึ ้นและดอกเบี ้ยจ่าย

1.3

โรงพยาบาลสหเวชพิจิตร
- เป็ นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง โดยภายหลังจากที่ได้ เข้ าซื ้อโรงพยาบาลมาในปี 2560 บริ ษัทฯ ยังไม่ได้
ดาเนินการปรับปรุงโรงพยาบาลมากนัก แต่ปรับปรุงเท่าที่จาเป็ นเพื่อไม่ให้ รบกวนการดาเนินการตามปกติ
ของโรงพยาบาล โดยคาดว่าจะเริ่ มปรับปรุงเพิ่มเติมในสิ ้นปี 2562 เพื่อให้ มีรูปแบบมาตรฐานในการบริ การ
แบบเดียวกันกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในเครื อ
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-

มีรายได้ เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 13.4
เนื่ อ งจากมีก ารปรั บ ปรุ งด้ านบัญ ชี ในปี 2560 และ ยัง คงส่ง ผลกระทบทางบัญ ชี ใ นปี 2561 ท าให้ ผล
ประกอบการยังขาดทุนอยู่
ปั จจุบนั ได้ ดาเนินการซื ้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อเตรี ยมขยายโรงพยาบาล และปรับปรุ งการบริ การต่างๆ เพื่อให้
อยูใ่ นมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลในเครื อ

1.4

โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
- เป็ นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ซึง่ ภายหลังจากรับโอนกิจการมาจากโรงพยาบาลปิ ยะมินทร์ แล้ วบริษัทฯ
ได้ ดาเนินการปรับปรุ งอาคาร และ สร้ างอาคารใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยนอก รวมทังปรั
้ บปรุ งห้ องพักสาหรับ
ผู้ป่วยในบางส่วน โดยอาคารดังกล่าวได้ เปิ ดใช้ บริ การเมื่อต้ นเดือนเมษายน 2562 ทีผ่ า่ นมา
- เดิ ม ผู้ม าใช้ บริ ก ารโรงพยาบาลมากกว่า 90% เป็ น ผู้ที่ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นโครงการประกัน สุข ภาพถ้ วนหน้ า
(“โครงการบัตรทอง”) ซึ่งบริ ษัทฯ คาดว่าจะปิ ดให้ บริ การสาหรับผู้มาใช้ สิทธิตามโครงการดังกล่าวภายใน
ปี นี ้
- โดยภาพรวม แม้ ในปี 2561 จะเป็ นปี แรกหลังจากรับโอนกิจการโรงพยาบาล และอยูร่ ะหว่างการปรับปรุ ง
โรงพยาบาลแต่ยงั คงมีรายได้ จากผู้ใช้ สิทธิในโครงการและจากแผนกฉุกเฉิน อุบตั ิเหตุบางส่วน ประมาณ
209 ล้ านบาท
- เนื่องจากโรงพยาบาล อยูร่ ะหว่างการปรับระบบลูกค้ าที่มาใช้ บริ การให้ เป็ นระบบเงินสด หรื อ Self-pay ทา
ให้ EBITDA มีผลติดลบ แต่ยงั คงมีกาไรเพราะบริ ษัทฯ มีกาไรพิเศษจากการรับโอนกิจการมาในราคาที่ต่า
กว่าราคาตลาด (Negative Goodwill)

1.5

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
เป็ นอาคารโรงพยาบาล 59 เตียง และมีศกั ยภาพที่จะขยายได้ ถึง 90 เตียงในอนาคต เมื่อปลายเดือนมีนาคม
2562 ได้ มีการเปิ ดตัว โรงพยาบาลอย่างเป็ นทางการ และมีคนไข้ เข้ ารับการรักษาทัง้ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
ซึ่งเป็ นโรงพยาบาลที่ก่อสร้ างขึ ้นใหม่ โดยมีระยะเวลาก่อสร้ างแล้ วเสร็ จตังแต่
้ เริ่ มตอกเสาเข็ม 12 เดือน ซึ่งผล
การดาเนินงานภายหลังจากการเปิ ดดาเนินการค่อนข้ างสูงกว่าที่บริ ษัท ฯ ตัง้ เป้าหมายไว้ ทัง้ นี ้ บริ ษัท ฯ จะ
ผลักดันให้ โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เป็ น ต้ นแบบของโรงพยาบาลสาหรับตลาดฐานกลางและพยายาม
เพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้ นทุน โดยใช้ ระบบงานดิจิตอล และการบริ หารงานแบบ Share Services เข้ ามา
ช่วย

1.6

โรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เริ่ มดาเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง โดยคาดว่าภายในสิ ้นปี 2562 จะสามารถเปิ ดดาเนินการโรงพยาบาลได้

1.7

โรงพยาบาลศิริเวชลาพูน
รับโอนกิจการเมื่อเดือนมีนาคม 2562 โดยบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการซื ้อที่ดินข้ างเคียงเพิ่มเติม ออกแบบและก่อสร้ าง
โรงพยาบาลอาคารใหม่ เพื่อเชื่อมกับอาคารเดิม โดยจะเริ่ มก่อสร้ างภายในสิ ้นปี นี ้ และมีแผนที่จะขยายอีก 2
อาคารเพิ่มเติมในอนาคต หากธุรกิจเป็ นไปในทิศทางที่บริ ษัทฯ วางแผนไว้

ทังนี
้ ้ ในภาพรวมธุรกิจบริ การด้ านสุขภาพ (Health Care) มีรายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 23.3จาก 1,690.4 ล้ านบาท ในปี 2560
เป็ น 2,084.6 ล้ านบาท ในปี 2561 และมี EBITDA เติบโตดีขึ ้นร้ อยละ 13.5 จาก 154.7 ล้ านบาทในปี 2560 เป็ น 175.7 ล้ านบาท
ในปี 2561
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2.
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมของธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ในปี 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 ้
อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ (“BBC”) เป็ นอาคารสานักงานให้ เช่า 30 ชัน้ พืน้ ที่รวมกว่า 30,000
ตารางเมตร มีพื ้นที่ให้ เช่าประมาณ 16,000 ตารางเมตร ใน 2-3 ปี ที่ผ่านมา แม้ จะมีการเพิ่มอัตราค่าเช่าต่อตารางเมตร แต่ยงั คงมี
อัตราการเช่าในระดับที่สงู 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 อ อท เอ็ ค เซคคิ ว ที ฟ อพาร์ ทเม้ น ท์ สาทร วิ ส ต้ า – กรุ ง เทพฯ (“MEA”) เป็ น Service
Apartment ที่ดาเนินการแบบโรงแรม มีห้องที่เปิ ดให้ บริ การทังสิ
้ ้น 185 ห้ อง มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครันเช่นเดียวกับโรงแรม
ทัว่ ไป ในปี 2561 ที่ผา่ นมามีปัญหาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวบางกลุม่ ทาให้ ในช่วงต้ นปี ผลประกอบการของบริ ษัทฯ ไม่ดีนกั แต่เมื่อเข้ 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 งต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ต้ น ปี 2562 แต่ เ นื่ อ งจาก
Occupancy Rate และ Revpar ลดลงในปี 2561 ทาให้ รายได้ ไม่เพิ่มขึน้ แต่ EBITDA ยังคงใกล้ เคียงกับปี 2560 และคาดว่าปี
2562 จะมีผลประกอบการที่สงู ขึ ้นกว่าในปี ที่ผา่ นมา
โรงแรมซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก (“SEB”) ปี 2561 เป็ นปี แรกที่เปิ ดดาเนินการครบทัง้ 3 อาคารเมื่อปี
2560 รวม 262 ห้ อง โดย อาคาร A เป็ น Full-Service บริ หารแบบโรงแรม มีอปุ กรณ์อานวยความสะดวกครบครัน และมี Automatic
Car Park สามารถจอดรถได้ 250 คัน อาคาร B และ C เป็ น Non-Service Apartment โดย Occupancy Rate และ Revpar เริ่ ม
ปรับปรุงดีขึ ้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 โดยรวมกลุ่ม บริ ษัทฯ
มีรายได้ เพิ่มขึ ้นจาก 2,237 ล้ านบาท เป็ น 2,723 ล้ านบาท โดยเป็ นรายได้ ที่เพิ่มจากทังธุ
้ รกิจ บริ การด้ านสุขภาพ และธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ โดยรายได้ จากธุรกิจบริ การด้ านสุขภาพคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 80 ของรายได้ ทงหมด
ั้
ในส่วนของEBITDA เพิ่มขึ ้น
จาก 257 ล้ านบาท เป็ น 368 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นไปในทิศทางที่ดี แต่ยงั คงต่าว่าเป้าหมายที่บริ ษัท ฯ วางไว้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยังคงมีผล
ประกอบการขาดทุนสุทธิ แต่ลดลงจากเดิม 362 ล้ านบาท เหลือเพียง 148 ล้ านบาท
นอกจากการดาเนินการตามปกติของบริ ษัท ฯ แล้ ว บริ ษัทฯ ยังให้ ความสาคัญในการพัฒนาอย่างยัง่ ยื นและการสร้ าง
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยในธุรกิจด้ านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ยังคงมีการให้ ทนุ การศึกษาและเปิ ดสถานที่ให้ ศึกษา
ดูงาน 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
โครงการ “เคล็ด ลับ บริ ห ารโรงพยาบาลแบบมื อ อาชี พ ” ถ่ า ยทอดประสบการณ์ โ ดย นายแพทย์ พงษ์ ศักดิ์
วิทยากร ผู้บกุ เบิกโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย โดยเปิ ดให้ ศกึ ษาฟรี ผา่ นทางออนไลน์
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
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นายธีรพล วีรพันธุ์ชยั ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับ งบลงทุนด้ านเทคโนโลยีในปี 2561 เป็ นจานวนเงิน
เท่าไร และคิดเป็ นสัดส่วนเท่าไรต่องบลงทุนทังหมด
้
และโรงพยาบาลอื่นสามารถใช้ Software เดียวกันได้ หรื อไม่
ดร.สาธิ ต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริ หาร ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า งบประมาณที่ใช้ ในการลงทุนด้ าน
Software ของโรงพยาบาลในเครื อ รวมทังหมดประมาณ
้
20 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1 ของรายได้ ซึง่ โรงพยาบาลอื่นจะอยู่ที่ร้อย
ละ 3 ของรายได้ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ได้ ใ ช้ ค วามรู้ ความสามารถของกรรมการ และที ม งาน เพื่ อ ช่ ว ยพัฒ นาระบบต่างๆ ของ
โรงพยาบาล นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังเป็ นผู้ร่วมพัฒนาระบบ Software ดังกล่าว จึงเป็ นการลดต้ นทุนด้ าน Software เนื่องจากได้ สทิ ธิ
พิเศษ
นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ เสนอแนะให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการให้ โรงพยาบาลต่างๆ
ออกบูธให้ บริ การตรวจสุขภาพแก่บริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตา่ งๆ ในวันที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อทีบ่ ริ ษัทฯ
จะได้ ขยายฐานลูกค้ าที่เป็ นนักลงทุนเพิ่มเติม และสอบถามว่า ในปี 2562 จะเติบโตของรายได้ เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 คิดเป็ นร้ อยละ
เท่าไร
นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Health Care ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ว่า คาดว่าบริ ษัทฯ จะ
สามารถเติบโตได้ จากโรงพยาบาลที่เปิ ดดาเนินการอยูแ่ ล้ ว ประมาณ ร้ อยละ 12-15 ต่อปี และ จากการเข้ าซื ้อกิจการโรงพยาบาล
เพิ่มอีกในอนาคต ทาให้ ภาพรวมการเติบโตของรายได้ บริ ษัทฯ น่าจะอยูท่ ี่ร้อยละ 20ต่อปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ พยายามบริ หารโรงพยาบาล
เดิมที่ยงั มีภาวะขาดทุน ให้ กลับมามีผลประกอบการที่ดีขึ ้น ภายหลังจากการรับโอนกิจการโรงพยาบาลกลุม่ แรกและปรับปรุงระบบ
ต่างๆ ของโรงพยาบาลให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ทาให้ ครึ่งปี หลัง บริ ษัทฯ มีทิศทางการดาเนินงานที่ดีขึ ้น ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ลดลง
และคาดว่าผลประกอบการในปี 2562 ดีกว่าปี 2561
นายปรี ชา ไชยวรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับ 1) การบริ หารจัดการหนี ้สินของบริ ษัทฯ เนื่องจาก
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน เงินกู้ระยะสันและเงิ
้
นกู้ระยะยาวเพิ่มขึ ้นค่อนข้ างสูงจากปี 2561 และ 2) ผลกระทบต่อบริ ษัทฯ จาก
การควบคุมค่ายาและค่ารักษาพยาบาลของรัฐบาล
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Corporate ชี ้แจงคาถามของผู้ถือหุ้นในข้ อที่ 1) ว่า ปลายปี 2560 ที่
บริ ษัทฯ เข้ าซื ้อกิจการของ AMA มูลค่ารวม 2,000 ล้ านบาท บริ ษัทฯ ได้ ชาระราคาด้ วยเงินสด 1,000 ล้ านบาท ส่วนอีก 1,000 ล้ าน
บาท เป็ นตัว๋ เงินระยะสัน้ จากธนาคารพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โดยบริ ษัทฯ คาดหวังว่าจะสามารถจัดการหนี ้สินในส่วนนี ้ได้ ภายใน
ปี 2562 หากดาเนินการขายที่ดิน สุขมุ วิท 29 ได้ จะสามารถนาเงินจากการขายที่ดินมาชาระหนี ้ได้ ครบถ้ วน ส่วน Project Loan ที่
ใช้ ในการขยายธุรกิจโรงพยาบาล ยังคงต้ องเป็ นเงินกู้จากสถาบันการเงินไม่ต่า กว่าร้ อยละ 50 ของการลงทุนในแต่ละโครงการ
นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Health Care ชี ้แจงคาถามของผู้ถือหุ้นในข้ อที่ 2) ว่า เนื่องจากยังไม่
มีข้อสรุปที่ชดั เจนจากรัฐบาล หรื อ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ดังนัน้ บริ ษัทฯ ยังคงดาเนินธุรกิจไปตามปกติ
นายชัยวัฒน์ ศรี พวาทกุล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามว่า ค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ งโรงพยาบาลพริ 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 ใน
ราคา 950 ล้ านบาท และวางแผนค่าใช้ จ่ายสาหรับการปรับปรุงอาคาร 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 โรงพยาบาล
ปรับปรุงสาเร็ จแล้ วร้ อยละ 70 จะแล้ วเสร็ จและสามารถเปิ ดดาเนินการครบทุกอาคารได้ ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562
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นายไพบูลย์ ภาสพานทอง ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามถึงความแตกต่างระหว่างการซื ้อโรงพยาบาลและนามาพัฒนา
และการสร้ างโรงพยาบาลใหม่ในจังหวัดนันๆ
้ และมีแนวทางในการเลือกจังหวัดอย่างไรหากในจังหวัดนันๆ
้ มีโรงพยาบาลที่เปิ ด
ดาเนินการอยูแ่ ล้ ว
นายแพทย์ สุนทร ศรี ทา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Health Care ชี แ้ จงต่อผู้ถือหุ้นว่า โรงพยาบาลในแต่ละแห่ง มี
สถานการณ์ ที่แตกต่างกัน บางโรงพยาบาลที่ไม่สามารถดาเนินการต่อได้ จึงขายให้ แก่บริ ษัทฯ หรื อร่ วมทุนกับบริ ษัท ฯ ทาให้
โรงพยาบาลมีกาไรมากขึ ้น แต่โรงพยาบาลบางแห่ง ไม่มีการบริ หารที่ถกู ต้ อง หรื อไม่มีการปรับปรุ งอุปกรณ์ หรื อการบริ การ ทาให้
กาไรลดลงจากเดิม หรื อขาดทุน ซึง่ โรงพยาบาลประเภทนี ้ บริ ษัทฯ จะต้ องดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขค่อนข้ างมาก อาจใช้ เวลา 3-5 ปี
ส่วนโรงพยาบาลที่สร้ างใหม่ ตามแผนของบริ ษัท ฯ ภายในระยะเวลาประมาณ 3 ปี ผลประกอบการจะต้ องเป็ นบวก ส่วนการเลือก
ซื ้อโรงพยาบาล ในจังหวัดที่ไม่มีโรงพยาบาลก็จะต้ องสร้ างโรงพยาบาลขึ ้นใหม่ ส่วนในจังหวัดที่มีโรงพยาบาล อยูแ่ ล้ ว บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาสัดส่วนประชากร และเศรษฐกิจภายในจังหวัด หากมีการแข่งขันสูงเนื่องจากมีโรงพยาบาลหลายแห่งที่ดาเนินการอยู่ อาจ
เป็ นการเจรจาขอซื ้อโดยไม่ต้องสร้ างโรงพยาบาลใหม่ ตลอดจนพิจารณาถึงความสมดุลในการเลือกซื ้อโรงพยาบาลเพื่อพัฒนา และ
ให้ ผลตอบแทนที่ดีแก่บริ ษัทฯ
คุณปั ทม์รวีย์ โฆสิตงั กูร อาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น ตามเอกสารชี ้แจงว่าบริ ษัท ฯ ได้ ผ่านการรับรอง Anti-Corruption ใน
โครงการ CAC เมื่อปี 2561 ก่อนจะเปลี่ยนหมวดธุรกิจเป็ นการแพทย์ ในส่วนของนโยบายดังกล่าว จะขยายไปถึงโรงพยาบาลทุก
แห่งที่บริ ษัทฯ เข้ าไปดาเนินการ รวมถึงคู่ค้าอย่างไรบ้ าง และสอบถามถึง share service การบริ หารยา หรื อออกผลิตภัณฑ์ ยา
เพื่อลดต้ นทุนในอนาคตหรื อไม่ รวมถึงเสนอแนะให้ มีการเปิ ดคลินิกในสนามบินที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ เคียงกับโรงพยาบาล
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Corporate ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า การต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ จะ
ขยายไปถึงทุกบริ ษัทในเครื อของบริ ษัทฯ และใช้ นโยบายเดียวกัน เพื่อให้ อยู่บนมาตรฐานของการทาธุรกิจที่เหมือนนกัน ส่วนเรื่ อง
Share Services หรื อการออกผลิตภัณฑ์ยา บริ ษัทฯ ยังไม่มีแผนดาเนินการดังกล่าว เพราะยังคงมุ่งขยายโรงพยาบาลไปยังจังหวัด
ต่างๆ ตามแผนธุรกิจปั จจุบนั
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามในวาระนี ้เพิ่มเติมอีก เลขานุการบริ ษัท ได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี ที่ผา่ นมา และ รายงานประจาปี 2561 ของคณะกรรมการบริ ษัท ตามที่ได้ นาเสนอ และเนื่องจากวาระนี ้
เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว รั บทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษั ท ฯ 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 การงานบัญชีสว่ นกลาง ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทฯ ได้ จดั ทางบ
แสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้ วเสร็ จตามรายละเอียดตามรายงาน
ประจาปี ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก PWC ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และได้
รายงานให้ ที่ประชุมทราบ ดังนี ้
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1. งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
- รายได้ รวม 494 ล้ านบาท สูงขึ ้นกว่าปี 2560 ร้ อยละ 76 จากรายได้ ของโรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ ที่เพิ่มเข้ ามา
ในปี ในส่วนธุรกิจพัฒนาและให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายได้ ใกล้ เคียงกับปี ที่ผา่ นมา
- รายได้ อื่นๆ จานวน 106 ล้ านบาท
- ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นกว่าปี ที่ผ่านมา เนื่องจากต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของโรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ ต้ นทุน
อื่นๆ ที่เพิ่มขึ ้นจากการที่บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างการปรับโครงสร้ างองค์กร เพื่อให้ รองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
- ต้ นทุนทางการเงินสูงขึ ้นจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จากการที่บริ ษัทฯ มีการขยายตัว ส่งผลให้ งบการเงินเฉพาะ
กิจการในปี 2561 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุน 35 ล้ านบาท
งบการเงินรวม
- รายได้ รวม 2,723 ล้ านบาท สูงขึ ้นกว่าปี ที่ผ่านมาร้ อยละ 23 จากธุรกิ จโรงพยาบาล ซึ่งเป็ นธุรกิ จหลักของบริ ษัทฯ
จากรายได้ ของทุกโรงพยาบาลที่เติบโตขึ ้น และรายได้ ของโรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ ที่เพิ่มเข้ ามาในระหว่างปี
- ธุรกิจพัฒนาและให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ เติบโตขึ ้นร้ อยละ 21 จากรายได้ ของโครงการซัมเมอร์ เซ็ท 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 ้นจากการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลที่เกิดขึน้ ในปี
ส่งผลให้ งบการเงินรวม มีผลขาดทุนสุทธิ 153 ล้ านบาท
แม้ ผลประกอบการของปี 2561 บริ ษัทฯ จะมีผลขาดทุนสุทธิสาหรับปี จานวน 152.6 ล้ านบาท แต่เนื่องจาก EBITDA ของ
บริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมาจาก 257.5 ล้ านบาท เป็ น 426.0 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 65 หรื อ มี %EBITDA 15.6 ในส่วนของ
ต้ นทุนทางการเงินและค่าเสือ่ มราคา เกิดจากการขยายตัวของบริ ษัทฯ ในธุรกิจและโรงพยาบาลต่างๆ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีผลขาดทุน
สุทธิ ลดลงถึงร้ อยละ 59 จากปี ที่ผา่ นมา
2. งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
- สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมา จากเงินให้ ก้ ย
ู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทย่อย และลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ส่วนทีเ่ พิ่มขึ ้นเกิดจาก ทีด
่ ิน อาคาร และ อุปกรณ์ ของโรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ
- บริ ษัทฯ สินทรัพย์ รวม 11,392 ล้ านบาท
- หนี ้สินหมุนเวียนและหนี ้สินไม่หมุนเวียน เพิม
่ ขึ ้นจากเงินกู้ยืมของสถาบันการเงิน
- ส่วนของเจ้ าของ ใกล้ เคียงกับปี 2560
- งบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษัทฯ มีหนี ้สินและส่วนของเจ้ าของ รวม 11,392 ล้ านบาท
งบการเงินรวม
- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากเงินลงทุนระยะสันของบริ
้
ษัทย่อย
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจากรายการ ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ของโรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ
- บริ ษัทฯ มีสิ ้นทรัพย์รวม 14,318 ล้ านบาท
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-

-

หนี ้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่
เพิ่มขึ ้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 ที่ประชุมพิ จารณาออก
เสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็ จของบริ 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

พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ ายเงินปั นผลสาหรับ
ผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลประกอบการของบริ ษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนจานวน 33,412,986 บาท ตามมาตรา 115 ของพ.ร.บ.
บริ ษัทมหาชน กาหนดให้ บริ ษัท ฯ จ่ายเงินปั นผลจากเงิ นกาไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ของพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนได้ กาหนดให้
บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้ วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลใน
อัต ราไม่น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 40 ของก าไรหลัง หัก ภาษี เงิ น ได้ นิ ติบุค คล เงิ น สารองตามกฎหมาย และเงิ น สารองอื่ น ๆ ทัง้ นี ้ อาจ
เปลีย่ นแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ 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
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงดการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการ
จ่ายเงินปั 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 อจานวนใกล้ 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

ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทผู้ที่ไม่ได้ มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทัง้ 3 ท่านแล้ ว ขอเสนอให้ กรรมการ
ทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ โดยวาระนี ้ จะลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการบริ ษัท ชีแ้ จงว่า 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 มี ม ติ ด้ ว ยเสีย งข้ า งมากอนุมัติ เ ลือ กตัง้ นางสาวอรั ญ ญา เฉลิม พรวโรดม กลับ เข้ า เป็ 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
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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 อิงโพธิ์ชยั กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัท
อีกวาระหนึง่ 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 5.3 การลงคะแนนเลือกตัง้ นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสี่ยง
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร – Corporate
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยเสียงข้ างมากอนุมตั ิเลือกตัง้ นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัท
อีกวาระหนึง่ 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 ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ นาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 ดังต่อไปนี ้
1. วงเงินค่าบาเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท สาหรั บผลประกอบการปี 2561 โดยบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายปี
2562(คงเดิมเท่ากับปี 2560 ซึง่ บันทึกเป็ นค่าใช้ จ่าย ปี 2561)
2. ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ และการชดใช้ คืนให้ กบั บริ ษัทฯ (Directors and Officers Liability
and Company Reimbursement Policy, D&O) ส าหรั บปี 2562 ค่ า เบี ย้ ประกั น ภั ย 360,000 บาท ทุ น ประกั น
400,000,000 บาท ซึ่ง เพิ่ ม ขึน้ จาก ปี 2561 (กล่า วคื อ ค่า เบี ย้ ประกัน ภัย ปี 2561 เท่า กับ 230,000 บาท ทุน ประกัน
300,000,000 บาท) เนื่องจากเพิ่มทุนประกันให้ ครอบคลุมกิจการและบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ฯ ที่เพิ่มขึ ้นจากการขยาย
กิจการ
3. ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2562 เท่ากับปี 2561
4. คณะกรรมการบริ หารไม่ขอรับค่าเบี ้ยประชุม
5. คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งไม่ ข อรั บ ค่ า เบี ย้ ประชุ ม ยกเว้ น กรรมการจากภายนอก (ปั จ จุ บัน บริ ษั ท ฯ ไม่ มี
กรรมการบริ หารความเสีย่ งจากภายนอก)
กาหนดค่าเบี ้ยประชุม ดังนี ้
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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 มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนไม่น้ อ ยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุมทัง้ หมดอนุมัติ 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
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2562

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคัดเลือกสานักงานสอบบัญชีประจาปี 2562 และมีความเห็นให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
ที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นสานักงานสอบบัญชีประจาปี 2561 เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยอีก 19 แห่ง ประจาปี
2562 เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็ นอิสระ ซึง่ จะทาให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เป็ น
อย่างดี มีประสิทธิ ภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานและ
อัตราค่าสอบบัญชี ของบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ วเห็นว่าบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
มีคา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชีอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม

20 / 91

ดังนันจึ
้ งนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 แต่งตังให้
้
1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรื อ
2. นายพิสฐิ ทางธนกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

3. นายไพบูล ตันกูล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

หรื อ

ในนามบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้ องกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในปี 2562 โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และ ในกรณีที่ ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้
ให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส
เอบีเอเอส จากัด แทนได้
ในส่วนของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562 ได้ เสนอค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3,350,000 บาท สาหรับ
บริ ษัทฯ (ทังนี
้ ้ ในปี 2561 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ คิดเป็ นเงินจานวน 3,500,000 บาท) ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทได้
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตและกาหนด
ค่าตอบแทนประจาปี 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 มโนมัยพิบลู ย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ กาหนดให้ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ซงึ่ มีห้ นุ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ จัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรายใดปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษัทมาแล้ วเจ็ดรอบปี บญ
ั ชีไม่วา่ จะติดต่อกันหรื อไม่ โดยบริ ษั ทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายนันเป็
้ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อยห้ ารอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน ซึง่ มีเพียงนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เคยได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของบริ ษัทฯและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 5 ปี
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
นายปรี ชา ไชยวรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามถึงเหตุผลที่สานักงานสอบบัญชีกาหนดค่าสอบบัญชีลดลง
จากปี 2561
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ ชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากปี ก่อน ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้ เพิ่มขึ ้นในอัตราค่ อนข้ างสูง
ตามการขยายธุรกิจ แต่ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ ปรับระบบงาน รวมถึงการทาบัญชีของบริ ษัทย่อยต่างๆ ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ทาให้ งานของผู้สอบบัญชีลดลง ซึง่ ทาให้ คา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชีก็ลดลงเช่นกัน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
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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
คะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทังสิ
้ ้น
วาระที่ 8

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

มีมติอนุมตั ิให้ แต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2562 ด้ วย
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

พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ฯ จานวน 550,913 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
3,240,638,433 บาท เป็ นทุ นจดทะเบียนใหม่ จานวน 3,240,087,520 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้ จด
ทะเบียนไว้ แล้ วแต่ ยังมิได้ ออกจาหน่ ายของบริ ษัท ฯ จานวน 550,913 หุ้ น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
พร้ อมทัง้ การแก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ

นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Corporate ได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริ ษัทฯ มีแผนการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ เพื่อเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามที่จะได้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไปในวาระที่ 9 นัน้ เนื่องด้ วย
มาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน ได้ กาหนดว่า บริ ษัท ฯ จะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนได้
ต่อเมื่อหุ้นทังหมดได้
้
ออกจาหน่ายและได้ รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว หรื อในกรณีห้ นุ ยังจาหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้ องเป็ นหุ้นที่
ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น โดยปั จจุบนั บริ ษัท ฯ มีห้ นุ สามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วแต่ยงั
มิได้ ออกจาหน่ายจานวน 550,913 หุ้น ซึ่งเป็ นหุ้นรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ
(PRINC-W1) ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ได้ ใช้ สิทธิ และหมดอายุลงแล้ วจานวน 550,913 หน่วย บริ ษัทฯ จึงจาเป็ นต้ องลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 550,913 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,240,638,433 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน
3,240,087,520 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วแต่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทฯ จานวน 550,913 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท ซึ่งเป็ นหุ้นรองรั บการใช้ สิทธิ แปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว พร้ อมทัง้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ฯ โดยแก้ ไขหนังสือบริ คณห์
สนธิ 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
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ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
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
ทะเบียนของบริ ษัท พร้ อมทังการแก้
้
ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ 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

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวน
324,008,752 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,240,087,520 บาท (ซึ่งเป็ นทุนจดทะเบียนภายหลัง
การลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในวาระที่ 8 ข้ างต้ น) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 3,564,096,272 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 324,008,752 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ ให้ แก่ บุคคลในวงจากัด พร้ อมทัง้ การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Corporate ได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริ ษัทฯ มีแผนการ
ลงทุนและขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัท ฯ แบบมอบ
อานาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับรองรับแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตได้ อย่างทันกาล
และความคล่องตัวในการหา Strategic Partners เพื่อมาเสริ มสร้ าง Synergies ให้ กบั บริ ษัทฯ ในอนาคตโดยการเพิ่มทุนแบบมอบ
อานาจทัว่ ไป (General Mandate) ในครัง้ นี ้จะช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถระดมทุนได้ ภายในระยะเวลาอันสันและพร้
้
อมสาหรั บการ
ดาเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริ ษัทฯ ในอนาคตได้ อย่างทันกาล และยังช่วยให้ สามารถสรรหานักลงทุนที่เป็ น
พันธมิตรมาร่ วมลงทุนในบริ ษัท ฯ ซึ่งจะช่วยเสริ มสร้ างโอกาสในการสร้ างรายได้ และกาไรให้ แก่บริ ษัท ฯ อันจะส่งผลให้ บริ ษัท ฯ
สามารถสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว อีกทังยั
้ งเป็ นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (Debt-to-Equity) ของ
บริ ษัทฯ ให้ อยู่ในระดับที่ต่าอีกด้ วย โดยบริ ษัท ฯ ประสงค์ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) โดยให้ เสนอขายหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จ านวน 324,008,752 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
3,240,087,520 บาท (ซึง่ เป็ นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในวาระที่ 8 ข้ างต้ น) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จานวน 3,564,096,272 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 324,008,752 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) พร้ อมทังแก้
้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เป็ นดังนี ้
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"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 นการ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ลู งทุนระยะยาว ภายในประเทศ หรื อต่างประเทศ
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Corporate บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
เพื่อจัดหาสถาบันการเงินเป็ นผู้ร่วมลงทุนระยะยาว ทังในและต่
้
างประเทศ ในลักษณะที่เป็ น Strategic Partner ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นกลุม่
ใหม่จะต้ องสนับสนุนบริ ษัทฯ ในเรื่ ององค์ ความรู้ ต่างๆ ที่มีความสาคัญแก่บริ ษัทฯ ด้ วย นอกเหนือจากเงิ นทุนที่จะใส่เข้ า มา
นอกจากนี ้หุ้นเพิ่มทุนนี ้ยังเตรี ยมไว้ รองรับรองรับการเข้ าซื ้อกิจการ โดยชาระค่าตอบแทนเป็ นหุ้น (Share Swap) (ถ้ ามี) 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
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทังหมดอนุ
้
มตั ิ การเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ ให้ แก่
บุคคลในวงจากัด พร้ อมทังการแก้
้
ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ 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 มัติการจัดสรรหุ้ นสามั ญเพิ่ มทุ นของบริ ษัท ฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
จานวนไม่ เกิน 324,008,752 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจากัด

นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Corporate ได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการพิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบุในวาระที่ 9 ข้ างต้ น บริ ษัทฯ
ประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ของบริ ษัทฯ จานวนไม่เกิน 324,008,752 หุ้น
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มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็ นจานวนไม่เกินร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัท ฯ ณ วันที่คณะกรรมการ
บริ ษัท มีมติอนุมตั ิในวาระนี ้ เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด พร้ อมทังมอบหมายให้
้
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้มีอานาจใน
การพิจารณาดาเนินการ หรื อก่อให้ เกิ ดการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริ ษัท ฯ
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็ นการเสนอขายทัง้ จานวนหรื อแต่บางส่วน และในคราว
เดียวกันหรื อหลายคราวก็ได้
2. กาหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้ รับการเสนอขาย วิธีการจองซื ้อและชาระเงิน
ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. เจรจา ตกลง เข้ าทา และลงนามในสัญญา และ/หรื อ เอกสารใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว รวมถึงการแก้ ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ อง ตลอดจน
พิจารณาแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อ ผู้ให้ บริ การอื่นใด (หากมีหรื อ
จาเป็ น)
4. ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ ยวข้ องต่อกระทรวงพาณิ ชย์ และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานอื่นใดที่
เกี่ยวข้ อง (ไม่วา่ ในประเทศหรื อต่างประเทศ) และ
5. ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องเพื่อให้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงมอบหมายให้
บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทาการตามข้ อ 3 และข้ อ 4 ข้ างต้ น
ทัง้ นี ้ บริ ษัท ฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจากัด โดย (ก) เสนอขายให้ แก่ผ้ ูลงทุนสถาบัน และ/หรื อ
ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้ องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2561 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ (ข)
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจากัดดังกล่าวจะต้ องเป็ น
ราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคา
เสนอขายดังกล่าวอาจมีสว่ นลดได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าร้ อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
72/2558 เรื่ องการอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ซึ่งคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักของหุ้นของบริ ษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อน
วันที่คณะกรรมการบริ ษัท มีมติกาหนดราคาเสนอขายหุ้น
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า มีโอกาสที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษัท ให้ แก่โรงพยาบาลอื่นๆ ภายในประเทศ หรื อต่างประเทศ หรื อไม่
นายธนวัฒน์ จันทรปรรณิก ที่ปรึ กษาทางการเงินจากบริ ษัท หลักทรัพย์ภทั ร จากัด (มหาชน) ชี ้แจงว่าบริ ษัทมีแผนที่จะ
หา Strategic Partner ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้ าน Health Care นอกเหนือจากเงินลงทุนเพียงอย่างเดียว ทังนี
้ ้ จะต้ องพิจารณาถึง
ข้ อดี-ข้ อเสีย และความสามารถของผู้ลงทุน และนาเสนอแก่กรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาต่อไป
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นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร - Corporate ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า นอกจากผู้ลงทุนที่มีความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญทางด้ าน Health Care แล้ ว บริ ษัทฯ ยังให้ ความสนใจกับ Health Care สาขาอื่นๆ โดยเฉพาะ Elderly Care หรื อ
การดูแลผู้สงู อายุอีกด้ วย
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริ ษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 10 มีทงหมด
ั้
97 ราย
เป็ นจานวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 94.6297 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออก
เสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ แบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 324,008,752 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ตามที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนน
เสียง 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 องอื่นซึง่ นอกเหนือจากวาระที่กาหนด รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถามหรื อ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมถึงกรณีการลงทุนในด้ าน Elderly Care ของ
บริ ษัทฯ
นายจอห์น ลี โกะชุน กรรมการบริ ษัท ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่าในอนาคต ประเทศไทยจะมีผ้ สู งู วัยคิดเป็ นประมาณ
ร้ อยละ 20 ของจานวนประชากร และผู้สงู อายุมีแนวโน้ มที่จะใช้ บริ การโรงพยาบาลเพิ่มขึ ้นในอนาคต ทังนี
้ ้ วิธีการให้ บริ การ อาจ
ไม่ใช่โรงพยาลบาลอย่างเดียว อาจเป็ นในรูปแบบของบ้ านพักถาวร หรื อชัว่ คราว
ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม หรื อ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าขณะนี ้วาระต่างๆ
ได้ รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็ จสิ ้นแล้ วเพื่อเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และระเบียบบริ ษัท ฯ
บริ ษัทฯ จะดาเนินการแจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ภายหลังเสร็ จสิ ้นการประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ภายในวันทาการถัดไปและบริ ษัท จะจัดทารายงานการประชุมให้ แล้ วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมตามมาตรา
96 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 รวมทังน
้ าส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ ในเว็บไซด์
ของบริ ษัทที่ www.principalcapital.co.th อันจะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้ องได้
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ประธานฯ ได้ กล่าวในนามของคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ของบริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนผู้มีสว่ นที่เกี่ยวข้ องทุกท่าน ที่เข้ าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้ ขณะนี ้การ
ประชุมได้ ดาเนินการครบถ้ วนทุกวาระแล้ ว จึงขอปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ปิ ดประชุมเวลา 12.25 น.
ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการบริ ษัท และประธานที่ประชุม
นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร

ลงชื่อ

เลขานุการบริ ษัท และผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
สารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรื อ “PRINC”) ครัง้ ที่ 4/2562 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ได้ มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
(“ที่ประชุมผู้ถอื หุ้น”) พิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายหุ้นสามัญของบริ ษัท กรุงเทพบริ หาร จากัด (“BG”) จานวน 9,985,998 หุ้น หรื อ
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
BG มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท (“หุ้น
BG”) ที่ถือโดยบริ ษัท วี บริ ลเลี่ยน กรุ๊ ป โฮลดิ ้ง จากัด (“VB”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ให้ แก่บริ ษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้ นท์
จากัด (“VMSD”) ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ ในราคาหุ้นละประมาณ 133.08632 บาท คิดเป็ นราคาซื ้อขายรวมทังสิ
้ ้น
ไม่เกิน 1,328,999,733.83 บาท (“ธุรกรรมการจาหน่ ายหุ้น”) โดยบริ ษัทฯ ประสงค์ที่จะนาเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหุ้นในครัง้
นี ้ไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้ บริ การทางการแพทย์ตามนโยบายการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั ต่อไป โดยมีสาระสาคัญของการเข้ าทารายการดังต่อไปนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
VB จะเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายหุ้นภายหลังจากที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ ้นในวันที่ 5
กันยายน 2562 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว อันถือเป็ นเงื่อนไขสาคัญตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาจะซื ้อขายหุ้น ฉบับลงวันที่ 14
มิถนุ ายน 2562 ระหว่าง VB และ VMSD (“สัญญาจะซือ้ ขายหุ้น”) โดยในเบื ้องต้ นคาดว่า หากธุรกรรมดังกล่าวได้ รับมติ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้จะแล้ วเสร็ จภายในเดือนตุลาคม 2562

2.

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง และความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ซื ้อ:

บริ ษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (“VMSD”)

ผู้ขาย: บริ ษัท วี บริ ลเลีย่ น กรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด (“VB”)
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
VB เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ และ VMSD เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่
แก้ ไขเพิ่มเติม (รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ”) เนื่องด้ วย VMSD มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ ซึ่ง
ได้ แก่ ดร. สาธิต วิทยากร (“ดร. สาธิต”) ดารงตาแหน่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
(ก)

ณ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2562 ดร. สาธิต ถือหุ้นทางตรงใน VMSD จานวน 9,998 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นทังหมดใน
้
VMSD และเป็ นกรรมการของ VMSD และ

(ข)

ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ดร. สาธิต ถือหุ้นทางตรงในบริ ษัทฯ จานวน 806,728,800 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 24.90 ของจานวนหุ้นทังหมดในบริ
้
ษัทฯ และเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ
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นอกจากนี ้ ดร.สาธิ ต (1) เป็ นบุตรของนายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ซึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ ษัท (2) เป็ นบิดาของ
นางสาวธนธรณ์ วิทยากร ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริ ษัทฯ (3) เป็ นบิดาและบุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (concert
party) ของนางสาวสาธิตา วิทยากร ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ที่มี UBS AG HONG KONG BRANCH เป็ นผู้ดูแล
และเก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) (4) เป็ นน้ องชายของนางสาวพัลลภา วิทยากร ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ (5) เป็ น
บุคคลที่กระทาการร่วมกัน (concert party) ของพีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ แอลทีดี ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
3.

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
VB ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จะจาหน่ายหุ้นสามัญของ BG ที่ตนถืออยู่จานวน 9,985,998 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
BG มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ให้ แก่
VMSD ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ ในราคาหุ้นละประมาณ 133.08632 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน
1,328,999,733.83 บาท โดย VMSD ได้ วางมัดจาไว้ ให้ แก่ VB เป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 265,800,000 บาท และจะชาระ
ราคาซื ้อขายส่วนที่เหลือในจานวน 1,063,199,733.83 บาทให้ แก่ VB ด้ วยเงินสด แคชเชียร์ เช็ค หรื อวิธีการอื่นใดตามที่
VMSD และ VB จะได้ ตกลงกั น (โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การช าระค่ า หุ้ นตามที่ ร ะบุ ใ น
ข้ อ 5.) นอกจากนี ้ เนื่องด้ วย BG มีภาระผูกพันที่จะต้ องชาระให้ แก่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2562 มีจานวนรวมทัง้ สิ ้น 16,592,887.67 บาท แบ่งออกเป็ น (ก) เจ้ าหนีค้ ่าหุ้นที่ต้องชาระแก่ VB จานวน
13,000,000.00 บาท (ข) ตัว๋ สัญญาใช้ เงินซึ่งต้ องชาระแก่ VB จานวน 3,500,000.00 บาท (ค) ดอกเบี ้ยค้ างจ่ายสาหรับ
ตัว๋ สัญญาใช้ เงินซึง่ ต้ องชาระแก่ VB จานวน 7,287.67 บาท และ (ง) ค่าธรรมเนียมในการบริ หารค้ างจ่ายซึง่ ต้ องชาระแก่
บริ ษัทฯ จานวน 85,600.00 บาทนัน้ VMSD ตกลงที่จะดาเนินการให้ BG ชาระเงินจานวนดังกล่าวทังหมดให้
้
แก่บริ ษัทฯ
หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องภายใน 90 วันภายหลังจากวันที่ VMSD ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น BG แล้ ว
ทังนี
้ ้ การเข้ าทาธุรกรรมจาหน่ายหุ้นในครัง้ นี ้จะเกิดขึ ้นต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ป ระชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ แล้ วอันเป็ นเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้น ซึ่งกาหนดให้ ธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ ้น
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น BG ให้ แก่ VMSD จะเกิดขึ ้นเมื่อ VB ได้ รับการชาระราคาซื ้อ
ขายส่วนที่เหลือข้ างต้ นจาก VMSD แล้ ว โดย VB และ VMSD จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายและภาษี อากรตามที่กฎหมาย
กาหนดอันเกิดขึ ้นเนื่องด้ วยสัญญาจะซื ้อขายหุ้นในส่วนของตน ในเบื ้องต้ นคาดว่า หากธุรกรรมดังกล่าวได้ รับมติอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเข้ าทารายการในครัง้ นี จ้ ะเสร็ จสิ ้นภายในเดือนตุลาคม 2562 และภายหลังการเข้ าทารายการ
ดังกล่าว BG จะสิ ้นสภาพการเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
3.1

รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
การเข้ าทารายการข้ างต้ นเข้ าข่ายเป็ นการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมู ลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัท
จดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (รวมเรี ยกว่า “ประกาศ
ได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งทรั พย์ สินที่มีนัยสาคัญ ”) โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1.
เกณฑ์ มูลค่ าสินทรัพย์ ท่ มี ีตัวตนสุทธิ
มูลค่ าสินทรัพย์ มีตัวตนสุทธิ
สัดส่วนการขายหุ้น BG
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ BG ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ขนาดรายการตามเกณฑ์ มูลค่ าสินทรัพย์ ท่ มี ีตัวตนสุทธิ
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หน่วย: บาท
ร้ อยละ 99.99
1,023,450,071
6,253,939,113.00
ร้ อยละ 16.36

2.

เกณฑ์ มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน

หน่วย: บาท

มูลค่าขายหุ้น BG

1,328,999,733.83

ภาระผูกพันที่ BG จะต้ องชาระแก่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย/1

16,592,887.67

สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

14,695,498,356.00

ขนาดรายการตามเกณฑ์ มูลค่ ารวมสิ่งตอบแทน

ร้ อยละ 9.16

/1

มูลค่าของรายการ รวมถึงภาระที่ BG คงค้ างกับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เนื่องจากเป็ นการจาหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนใน
BG อันเป็ นผลให้ BG สิ ้นสภาพการเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึง่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 BG มีภาระผูกพันที่
จะต้ องชาระแก่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยรวมทังสิ
้ ้นจานวน 16,592,887.67 บาท โดยแบ่งออกเป็ น (ก) เจ้ าหนี ้ค่าหุ้นที่
ต้ องชาระแก่ VB จานวน 13,000,000.00 บาท (ข) ตัว๋ สัญญาใช้ เงินซึง่ ต้ องชาระแก่ VB จานวน 3,500,000.00 บาท
(ค) ดอกเบี ้ยค้ างจ่ายสาหรับตัว๋ สัญญาใช้ เงินซึง่ ต้ องชาระแก่ VB จานวน 7,287.67 บาท และ (ง) ค่าธรรมเนียมในการ
บริ หารค้ างจ่ายซึ่งต้ องชาระแก่บริ ษัทฯ จานวน 85,600.00 บาท ซึ่ง VMSD ตกลงที่จะดาเนินการให้ BG ชาระเงิน
จานวนดังกล่าวทังหมดให้
้
แก่บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องภายใน 90 วันภายหลังจากวันที่ VMSD
ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น BG แล้ ว

3.

เกณฑ์ กาไรสุทธิ

ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสย้ อนหลังของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ
4.

เกณฑ์ มูลค่ าหุ้นทุน

ไม่มีการออกหุ้นเพื่อชาระราคา
จากการคานวณขนาดรายการข้ างต้ นตามเกณฑ์ ต่างๆ ภายใต้ ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญ โดยคานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัทฯ ประจางวด 3 เดือนสิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้ วพบว่า การเข้ าทารายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคานวณรายการ
ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 16.36 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยบริ ษัทฯ ไม่มีรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ ของบริ ษัท ฯ ที่เกิ ดขึน้ ใน
ระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทารายการนี ้ การเข้ าทารายการดังกล่าวจึงเข้ าข่ายเป็ นรายการ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 2 กล่าวคือ เป็ นรายการที่มีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้ อย
ละ 50 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ในการจัดทาและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) และจัดส่งสารสนเทศแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ฯ อย่า งไรก็ ต าม ที่ ป ระชุม คณะกรรมการเห็ น สมควรให้ มีก ารนาเสนอต่อ ที่ ประชุมผู้ถื อหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ภายใต้ ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สินที่มี
นัยสาคัญด้ วย โดยให้ บริ ษัทฯ จัดทาสารสนเทศเปิ ดเผยข้ อมูลและดาเนินการต่างๆ เช่นเดียวกับการเข้ าทา
รายการจ าหน่ายไปซึ่งสิน ทรั พ ย์ ป ระเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่ อ งการได้ มาหรื อ จาหน่า ยไปซึ่ งทรั พ ย์ สินที่มี
นัยสาคัญ อันรวมถึงการจัดให้ มีที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ ยวกับการเข้ า ทารายการ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวด้ วย โดยบริ ษั ทฯ ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท เซจแคปปิ ตอล จากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการ
เงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตอ่ ผู้ถือหุ้น
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3.2

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
เนื่องด้ วย VMSD มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ ซึ่งได้ แก่ ดร. สาธิต ดารงตาแหน่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ
กรรมการของบริ ษัทฯ ด้ วย VMSD จึงถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ซึ่งส่งผลให้ การเข้ าทารายการใน
ครัง้ นี ้เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทังนี
้ ้ โดยมีรายละเอียดการคานวณ
ขนาดรายการดังนี ้
เกณฑ์ มูลค่ าสินทรัพย์ ท่ มี ีตัวตนสุทธิ
มูลค่ าสินทรัพย์ มีตัวตนสุทธิ

หน่วย: บาท

สัดส่วนการขายหุ้น BG

ร้ อยละ 99.99

มูลค่ารายการขายหุ้น BG

1,328,999,733.83

ภาระผูกพันที่ BG จะต้ องชาระแก่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย/1
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ขนาดรายการตามเกณฑ์ มูลค่ าสินทรัพย์ ท่ มี ีตัวตนสุทธิ

16,592,887.67
6,253,939,113.00
ร้ อยละ 21.52

/1

มูลค่าของรายการ รวมถึงภาระที่ BG คงค้ างกับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เนื่องจากเป็ นการจาหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนใน
BG อันเป็ นผลให้ BG สิ ้นสภาพการเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึง่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 BG มีภาระผูกพันที่
จะต้ องชาระแก่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยรวมทังสิ
้ ้นจานวน 16,592,887.67 บาท โดยแบ่งออกเป็ น (ก) เจ้ าหนี ้ค่าหุ้นที่
ต้ องชาระแก่ VB จานวน 13,000,000.00 บาท (ข) ตัว๋ สัญญาใช้ เงินซึง่ ต้ องชาระแก่ VB จานวน 3,500,000.00 บาท
(ค) ดอกเบี ้ยค้ างจ่ายสาหรับตัว๋ สัญญาใช้ เงินซึง่ ต้ องชาระแก่ VB จานวน 7,287.67 บาท และ (ง) ค่าธรรมเนียมในการ
บริ หารค้ างจ่ายซึ่งต้ องชาระแก่บริ ษัทฯ จานวน 85,600.00 บาท ซึ่ง VMSD ตกลงที่จะดาเนินการให้ BG ชาระเงิน
จานวนดังกล่าวทังหมดให้
้
แก่บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องภายใน 90 วันภายหลังจากวันที่ VMSD
ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น BG แล้ ว

เมื่อพิจารณาขนาดรายการของธุรกรรมการจาหน่ายหุ้นในครัง้ นี ้ภายใต้ ประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
คานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัทฯ ประจางวด 3 เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้ ว
พบว่า มีขนาดรายการคิดเป็ นร้ อยละ 21.52 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ซึ่งเกินกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิตามงบการเงินของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6
เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทารายการนี ้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่จัดทาและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยง
กันเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว โดยบริ ษัทฯ ได้
แต่งตัง้ บริ ษัท เซจแคปปิ ตอล จากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ ยวกับรายการ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์อนั เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อผู้ถือหุ้น
4.

รายละเอียดของทรัพย์ สินที่จาหน่ ายไป
(ก) ชื่อกิจการ

: บริ ษัท กรุงเทพบริ หาร จากัด

(ข) ที่ตงั ้

: 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชัน้ 23 ถนนสุขุมวิท 63 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

(ค) วันที่ก่อตัง้

: 19 มิถนุ ายน 2535
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(ง) ลักษณะการดาเนิน : พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจ
(จ) โครงสร้ างทุน

: ณ วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2562 มี ทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ช าระแล้ ว
998,600,000 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ้ นสามัญ จ านวน 9,986,000 หุ้ น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท

(ฉ) สัดส่วนการถือหุ้น : ร้ อยละ 99.99 (บริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้น ทางอ้ อ มใน BG ผ่ า น VB ซึ่ ง VB เป็ น
ก่อนการจาหน่ายไป
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนและชาระแล้ ว)
(ช) จ า น ว น หุ้ น ที่ จ ะ : 9,985,998 หุ้น
จาหน่ายไป
(ซ) สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
หลังการจาหน่ายไป
(ฌ) รายชื่อผู้ถือหุ้น

: ณ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2562
ผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้น

1. บริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด

ร้ อยละ

9,985,998

99.99

2. นางสาวสาธิตา วิทยากร

1

0.00

3. นางสาวมนต์ทิชา อัชชพันธ์

1

0.00

9,986,000

100.00

รวม
(ญ) รายชื่อกรรมการ

ณ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2562 ประกอบด้ วย
1. ดร. สาธิต วิทยากร
2. นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค
3. นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ
4. นางสาวสาธิตา วิทยากร
(กรรมการผู้มี อ านาจลงนาม ได้ แ ก่ กรรมการสองท่านลงลายมือชื่ อ
ร่วมกัน พร้ อมประทับตรา)

(ฎ) เงิ น ลงทุน ในบริ ษั ท
ย่อย

ไม่มี

(ฏ) ข้ อมูลทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย: ล้ านบาท)

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 มี.ค. 2562

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

0.89

8.67

1.04

1.39

เงินลงทุนระยะสัน้

-

558.19

-

-
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เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจการที่
เกี่ยวข้ อง

-

1,143.87

-

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

6.76

14.97

15.11

15.13

2,777.77

1,255.18

1,033.13

1,031.37

0.83

0.53

0.46

0.45

2,786.25

2,981.41

1,049.74

1,048.34

0.55

0.25

13.18

13.21

37.58

-

-

-

-

66.99

3.49

3.50

หนี ้สินอื่น

22.43

16.08

9.77

8.18

หนีส้ นิ รวม

60.56

83.32

26.44

24.89

ทุนชาระแล้ ว

2,850.60

2,850.60

998.60

998.60

กาไร(ขาดทุน)สะสม

(124.91)

47.49

24.70

24.85

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น

2,725.69

2,898.09

1,023.30

1,023.45

รวมหนีส้ ินและส่ วนของ
ผู้ถอื หุ้น

2,786.25

2,981.41

1,049.74

1,048.34

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน - สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์ รวม
เจ้ าหนี ้อื่น
เงินกู้ยืมจากบุคคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้ อง
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย

งบกาไรขาดทุน
(หน่ วย: ล้ านบาท)

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561

31 มี.ค. 62

รายได้ จากการให้ เช่า

8.96

9.02

9.04

2.26

ต้ นทุนจากการให้ เช่า

(7.05)

(7.05)

(7.05)

(1.76)

1.91

1.97

1.99

0.50

(12.39)

(216.88)

(12.81)

(0.31)

0.03

999.66

45.11

-

(10.46)

784.75

34.29

0.19

(7.37)

(0.57)

-

-

-

(132.87)

(6.91)

(0.04)

(17.82)

651.31

27.38

0.15

กาไรขันต้
้ น
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและ
บริ หาร
รายได้ อื่น
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้ นทุน
ทางการเงินและภาษีเงิน
ได้
ดอกเบี ้ยจ่าย
ภาษี เงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
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(ฐ) ทรัพย์สนิ หลัก

(1) ลักษณะทรัพย์สนิ

ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง ซอยสุขมุ วิท 29 ซึ่งปั จจุบนั ได้ นาออกให้ เช่าแก่
บริ ษัท วี แมเนจเม้ นท์ เซอร์ วิสเซส จากัด /1 และบุคคลภายนอก เพื่อ
ประกอบธุรกิจโรงแรมเรโทรเอซิสและเป็ นพื ้นที่ร้านค้ าย่อยให้ เช่า โดยมี
รายละเอียดของทรัพย์สนิ และมูลค่าของทรัพย์สนิ ดังนี ้
ที่ดินจานวน 9 แปลงติดกัน เนื ้อที่ดินรวม 1 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา (651
ตารางวา) พร้ อมอาคารสิง่ ปลูกสร้ าง ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

อาคารโรงแรมสูง 3 ชัน้ จานวน 1 หลัง
อาคารโรงแรมสูง 2 ชัน้ จานวน 1 หลัง
สระว่ายน ้า
อาคารพาณิชย์สงู 3 ชัน้ จานวน 1 คูหา และ
อาคารพาณิชย์สงู 2 ชัน้ จานวน 3 คูหา

โดยอาคารพาณิ ช ย์ ทงั ้ 4 คูห าตัง้ อยู่ติ ดถนนสุขุมวิท ด้ า นล่าง 2 คูหา
เจาะเปิ ดเพื่อใช้ เป็ นทางเข้ าออกและส่วนต้ อนรับสาหรับโรงแรมซึ่งอยู่
ด้ านหลัง และอีก 2 คูหาใช้ ประโยชน์ให้ เช่าเป็ นร้ านสะดวกซื ้อ
(2) ที่ตงั ้

ซอยสุ ขุ ม วิ ท 29 ถนนสุ ขุ ม วิ ท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร

(3) เอกสารสิทธิ

โฉนดที่ดิน จานวน 9 ฉบับ เลขที่ 3570 เลขที่ 50500 และเลขที่ 5050450510

(4) มูลค่าตามบัญชี

1,039.17 ล้ านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

(5) ราคาประเมินโดย
ผู้ประเมินอิสระ

1,204.35 ล้ านบาท ซึ่งประเมินโดยบริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด /2 ณ
วัน ที่ 4 มี น าคม 2562 โดยวิ ธี ห ามูล ค่ า คงเหลื อ ของที่ ดิ น (Residual
Approach) และโดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารประเมิ น เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์
สาธารณะ ทังนี
้ ้ ผู้ประเมินได้ ออกรายงานประเมินมูลค่าสินทรั พย์ให้ ณ
วันที่ 18 มีนาคม 2562 และได้ ให้ ความเห็นว่า มูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ ที่
ประเมินเป็ นมูลค่าของที่ดินเพียงอย่างเดียว เนื่องด้ วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
(ก) ทรัพย์สินที่ประเมินเป็ นทรัพย์สินที่มีการถือครองเพื่อการลงทุน แต่
ในการประเมินครั ง้ นี ้ พบว่ามูลค่าที่คานวณได้ จากวิธีการรายได้
(Income Approach) มีมลู ค่าต่ากว่ามูลค่าที่คานวณได้ จากวิธีการ
ต้ นทุน (Cost Approach) มาก ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่าการใช้ ประโยชน์
ของที่ดินในปั จจุบันยังมิใช่เป็ นการใช้ ประโยชน์ สูงสุด เนื่องจาก
จานวนและลักษณะของสิ่งปลูกสร้ างในปั จจุบนั ไม่ก่อให้ เกิดการใช้
ประโยชน์สงู สุดในที่ดิน ดังนัน้ จึ งไม่ใช้ วิธีการรายได้ ในการกาหนด
มูลค่า
(ข) เนื่องด้ วยผู้ประเมินได้ พิจารณาการใช้ ประโยชน์สงู สุดของที่ดินเป็ น
ข้ อพิจารณาขัน้ พืน้ ฐาน ดังนัน้ หากการใช้ ประโยชน์ ของที่ดินใน
ปั จจุบนั ซึ่งรวมถึงอาคารและสิ่งปลูกสร้ างบนที่ดินไม่ก่อให้ เกิดการ
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ใช้ ประโยชน์สงู สุดให้ แก่ที่ดิน การคงอยู่ของอาคารจึงเป็ นภาระแก่
ที่ดินโดยไม่เสริ มมูลค่าแก่ที่ดินแต่อย่างใด ดังนัน้ การคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ ตามวิธีการต้ นทุน จึงไม่ใช่มลู ค่าตลาดของทรัพย์สนิ
(ค) ดังนี ้ ผู้ประเมินจึงใช้ วิธีหามูลค่าคงเหลือของที่ดิน โดยมีความเห็น
ว่า การใช้ ประโยชน์ ของที่ดินในปั จจุบัน ซึ่ งรวมถึงอาคารและสิ่ง
ปลูกสร้ างบนที่ดินไม่ได้ ก่อให้ เกิดการใช้ ประโยชน์สงู สุดให้ แก่ที่ดิน
มูลค่าตลาดของทรัพย์สินจึงเป็ นมูลค่าของที่ดินเพียงอย่างเดียว ซึ่ง
ผู้ครอบครองที่ดินหรื อผู้ที่จะซื ้อที่ดินสามารถจะนาที่ดินไปพัฒนาใน
รู ป แบบอื่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สูง สุด แก่ ที่ ดิ น ได้ และจากการ
ประเมินมูลค่าทรั พย์สินด้ วยวิธีหามูลค่าคงเหลือของที่ดิน มูลค่า
ทรัพย์สนิ ของ BG เท่ากับ 1,204.35 ล้ านบาท
(6) ภาระผูกพัน

ไม่มี

(7) ผู้ถือกรรมสิทธิ์

บริ ษัท กรุงเทพบริ หาร จากัด

(8) กฎหมายที่มี
ผลกระทบต่อ
ทรัพย์สนิ

ที่ดินอยู่ในเขตพืน้ ที่สีนา้ ตาล กาหนดให้ เป็ นที่ดินประเภทที่ อยู่อ าศัย
หนาแน่นมาก ใช้ ประโยชน์เพื่อการอยูอ่ าศัย

(9) ราคาประเมินของ
ราชการ

ที่ดินมูลค่า 148.89 ล้ านบาท

(10) ต้ นทุนที่บริ ษัทได้ มา 1,106.70 ล้ านบาท (ณ วันที่ 28 กันยายน 2559)
หมายเหตุ:

5.

/1

ปั จจุบนั บริ ษัท วี แมเนจเม้ นท์ เซอร์ วิสเซส จากัด มีนางสาวสาธิตา วิทยากร (ซึ่งเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ) ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
/2
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทนและการชาระมูลค่ า
การจ าหน่ า ยหุ้ น BG จ านวน 9,985,998 หุ้ นในครั ง้ นี ้ มี มู ล ค่ า รวมของสิ่ ง ตอบแทนคิ ด เป็ นจ านวนทัง้ สิ น้ ไม่ เ กิ น
1,328,999,733.83 บาท โดยในการนี ้ VMSD ได้ วางมัดจาไว้ ให้ แก่ VB แล้ วเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 265,800,000 บาท โดย
แบ่งเป็ น (ก) เงินมัดจาสาหรับการยืน่ ราคาเสนอซื ้อในการประมูลจานวน 10,000,000 บาท และ (ข) เงินมัดจาสาหรับการ
เข้ าทาสัญญาจะซื ้อขายจานวน 255,800,000 บาท และจะชาระราคาส่วนที่เหลือในจานวนทังสิ
้ ้น 1,063,199,733.83
บาทให้ แก่ VB ณ วันที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ ในหุ้น BG ให้ แก่ VMSD ด้ วยเงินสด แคชเชียร์ เช็ค หรื อวิธีการอื่นใดตามที่
คู่สญ
ั ญาของสัญญาจะซื ้อขายหุ้นจะได้ ตกลงกัน โดย VB จะโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น BG ให้ แก่ VMSD เมื่อได้ รับการชาระ
ราคาซื ้อขายส่วนที่เหลือข้ างต้ นจาก VMSD ครบถ้ วนแล้ ว และ VB และ VMSD จะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายและภาษี อากร
ตามที่กฎหมายกาหนดอันเกิดขึ ้นเนื่องด้ วยสัญญาจะซื ้อขายหุ้นในส่วนของตนเอง
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติไม่อนุมตั ิการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้
VB จะต้ องคืนเงินมัดจาทังหมดที
้
่ตนได้ รับไว้ ให้ แก่ VMSD ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติไม่อนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว โดยไม่มีภาระดอกเบี ้ย
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6.

เกณฑ์ ท่ ใี ช้ กาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
การกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสาหรับการเข้ าทารายการในครัง้ นีเ้ ป็ นไปตามขันตอนการประมู
้
ลสินทรัพย์ซึ่งบริ ษัทฯ ได้
ว่าจ้ างให้ บริ ษัท ซีบีอาร์ อี (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ทาหน้ าที่เป็ น
ตัวแทนในการขายสินทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว โดยวิธีประมูลราคา (Formal Tender) ของหุ้นสามัญทังหมดของ
้
BG หรื อ
ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างซอยสุขมุ วิท 29 อันเป็ นทรัพย์สินหลักของ BG ในการนี ้ ตัวแทนในการขายสินทรัพย์ดงั กล่าวได้
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ การขายสินทรัพย์ทงโดยการติ
ั้
ดต่อผู้ที่มีศกั ยภาพโดยตรง และการประชาสัมพันธ์ ผา่ นสือ่ ต่างๆ
ทังนี
้ ้ โดยที่ในการประมูลสินทรัพย์ดงั กล่าว ตัวแทนในการขายสินทรัพย์ได้ แจ้ งว่า มีผ้ แู สดงความสนใจในทรัพย์สินหลาย
รายซึ่งส่วนใหญ่ได้ แจ้ งกรอบราคาเสนอซื ้อเบื ้องต้ นของตนให้ ตวั แทนในการขายสินทรัพย์ทราบโดยมิได้ ยื่นข้ อเสนอราคา
ซื ้ออย่างเป็ นทางการ โดย VMSD เป็ นผู้เสนอซื ้อสินทรัพย์ที่ยื่นข้ อเสนอซื ้อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผู้เดียวในราคาเสนอซื ้อ
1,329,000,000 บาท สาหรับการได้ มาซึง่ หุ้นสามัญทังหมดของ
้
BG จานวน 9,986,000 หุ้นจาก VB และผู้ถือหุ้นรายย่อย
อีกสองรายของ BG ซึง่ ราคาดังกล่าวสูงกว่ากรอบราคาเสนอซื ้อที่ผ้ สู นใจรายอื่นได้ แจ้ งแก่ตวั แทนในการขายสินทรัพย์

7.

มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ จี าหน่ ายไป
มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่บริ ษัทฯ จะจาหน่ายไปคิดเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,328,999,733.83 บาท ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้
แต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ซึ่งได้ แก่ บริ ษัท เซจแคปปิ ตอล จากัด เพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่จาหน่ายไป

8.

ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดกับบริษัทฯ
การจาหน่ายหุ้น BG ในครัง้ นี ้เป็ นไปตามแผนการปรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ ซึ่งได้ ย้ายหมวดธุรกิจ
จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์เป็ นธุรกิจโรงพยาบาล อันถื อเป็ นธุรกิ จหลักของบริ ษัทฯ ในปั จจุบัน โดยการเข้ าทา
รายการดังกล่าวจะช่วยให้ บริ ษัทฯ มีเงินทุนเพื่อใช้ ในการขยายธุรกิจโรงพยาบาลต่อไปตามนโยบายการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ ซึง่ น่าที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ

9.

แผนการใช้ เงินที่ได้ รับจากการขายสินทรัพย์
บริ ษัทฯ จะนาเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหุ้น BG ไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ ในการขยายธุรกิจโรงพยาบาลและ
การให้ บริ การทางการแพทย์ ซึง่ เป็ นธุรกิจหลักที่บริ ษัทฯ มีความเชี่ยวชาญอันเป็ นการสอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทฯ

10.

กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งไม่ ได้ เข้ าร่ วมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน
รายชื่อ
1. นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
2. ดร. สาธิต วิทยากร
3. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทังนี
้ ้ ในวาระการประชุมคณะกรรมการซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2562 เพื่อพิจารณาการจาหน่ายไปซึง่ หุ้น BG ซึง่
เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการบริ ษัทที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียข้ างต้ นไม่ได้ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาออกเสียงลงคะแนนใน
วาระดังกล่าว
11.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ
คณะกรรมการบริ ษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียกับการเข้ าทารายการ) พิจารณาแล้ วเห็นว่า การเข้ าทารายการใน
ครัง้ นี ้เป็ นรายการที่มีความเหมาะสมและมีราคาขายและเงื่อนไขในการเข้ าทารายการที่มีความสมเหตุสมผล โดย VMSD
เป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอซื ้อหุ้น BG ในราคาที่สงู กว่าผู้ที่สนใจลงทุนในทรัพ ย์สินดังกล่าวรายอื่นเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรอบราคา
36 / 91

เสนอซื ้อเบื ้องต้ นที่บริ ษัท ซีบีอาร์ อี (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นตัวแทนในการขายสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ของบริ ษัทฯ ได้ รับ
ทราบจากผู้สนใจรายอื่น และสูงกว่าราคาประเมินที่ผ้ ปู ระเมินอิสระได้ ประเมินราคาไว้ อีกทังการเข้
้
าทารายการดังกล่าว
ยังเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทฯ ซึ่งได้ มีการย้ ายหมวดธุรกิจจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นธุรกิจโรงพยาบาล
อันเป็ นธุรกิจหลักที่บริ ษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ
นอกจากนี ้ การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้จะช่วยให้ บริ ษัทฯ มีเงินทุนเพื่อใช้ ในการขยายธุรกิจโรงพยาบาล และลดภาระ
หนี ้สิน ซึง่ น่าที่จะเป็ นการก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้ มมี ติ
อนุมัติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ หุ้นซึ่งจะจัดขึน้ ในวันที่ 5 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายหุ้น BG
ให้ แก่ VMSD ต่อไป
12.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

13.

เงื่อนไขสาคัญที่จาเป็ นต้ องดาเนินการก่ อนเข้ าทารายการ
เนื่องด้ วยธุรกรรมการจาหน่ายหุ้น BG ในครัง้ นี ้ เข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่าย
ไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่มีนยั สาคัญ และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงจะจัดทา
และเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการดังกล่าวเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น
และขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ซึง่ จะจัดขึ ้นในวันที่ 5 กันยายน 2562) ด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทังหมดที
้
่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย ซึง่ ได้ แก่ บุคคลดังต่อไปนี ้
ข้ อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ

จานวนหุ้น

ดร. สาธิต วิทยากร
UBS AG HONG KONG BRANCH
นางสาวสาธิตา วิทยากร
พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ แอลทีดี
นางสาวพัลลภา วิทยากร
นางสาวธนธรณ์ วิทยากร

806,728,800
1,262,060,526
498,054,588
157,737,029
50,124,400
22,985,100

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
24.90
38.95
15.37
4.87
1.55
0.71

14. ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ
บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ในตลาดทุนที่ได้ รับอนุญาตจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ประเมินอิสระในการประเมินราคาของ
ทรัพย์สินที่จาหน่ายไปของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด มิได้ เป็ นผู้ถือหุ้นและไม่มีความสัมพันธ์ อื่นใดกับ
บริ ษัทฯ
ในการนี ้ บริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด ได้ ให้ คายินยอมในการเผยแพร่ ความเห็นตามรายงานการประเมิน มูลค่า
สินทรัพย์ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 ซึง่ มีรายละเอียดโดยสังเขปตามที่ระบุในข้ อ 4 (ฐ) (1) – (9) ข้ างต้ น
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยัง ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท เซจแคปปิ ตอล จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ ความเห็นต่อผู้ถือ
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หุ้นในการทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3)
15. ข้ อมูลบริษัทฯ
โปรดพิจารณาข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทฯ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ตารางสรุ ปงบการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ ตลอดจนข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1
16. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
รายการนี ้เป็ นการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
17. คดีหรือข้ อเรียกร้ องที่มีสาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่ างดาเนินการ
- ไม่มี 18. ผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวข้ องกันระหว่ างบริ ษัทฯ และกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของ
บริษัทฯ ตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
รายการระหว่างบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย กับบุคคลหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีดงั ต่อไปนี ้
บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง/ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจลักษณะ/
ความสัมพันธ์
บริษัท วี แมเนจเม้ นท์
เซอร์ วิสเซส จากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โรงแรม รีสอร์ ทและห้ องชุด
ลักษณะความสัมพันธ์
กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

บริษัท รั ชดา
บิสสิเนส ดีสตริค จากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การซื ้อและการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็ นของตนเอง
ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

ความจาเป็ น
และความ
สมเหตุสมผล
ของรายการ

3 เดือนของ
ปี 2562

ปี 2561

1. รายได้ ค่าบริ การงานบริ หารจัดการและ
บริการต่าง ๆ/(1)

240

960

ตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

2. ลูกหนี ้การค้ าจากรายได้ คา่ บริการ

86

86

ตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

1. รายได้ จากการให้ เช่า/(2)

1,768/(3)

7,070/(3)

ตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

2. เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า/(3)

7,893/(3)

9,472/(3)

ตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

1. รายได้ ค่าบริ การงานบริ หารจัดการและ
บริการต่าง ๆ/(1)

90

360

ตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

2. ลูกหนี ้การค้ าจากรายได้ คา่ บริการ

32

32

ตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

5,744

16,273

ตามเงื่อนไขการค้ าใน
การให้ ก้ ยู ืมปกติ

บริษัทฯ

บริษัท กรุ งเทพบริหาร จากัด

บริษัทฯ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ จากัด

กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

1. ดอกเบี ้ยจ่าย/(4)
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บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง/ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจลักษณะ/
ความสัมพันธ์

บริษัท สถาบันพัฒนาและ
ฝึ กอบรมการบริหาร
โรงพยาบาล จากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การจัดการประชุม

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

3 เดือนของ
ปี 2562

ปี 2561

2. เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ อง

641,500

441,500

ตามเงื่อนไขการค้ าใน
การให้ ก้ ยู ืมปกติ

3. ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย - เงินกู้ยืมระยะสันจาก
้
กิจการที่เกี่ยวข้ อง

26,136

20,391

ตามเงื่อนไขการค้ าใน
การให้ ก้ ยู ืมปกติ

1. รายได้ ค่าบริ การงานบริ หารจัดการและ
บริการต่าง ๆ/(1)

90

360

ตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

2. ลูกหนี ้การค้ าจากรายได้ คา่ บริการ

32

32

ตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

1. รายได้ จากการให้ เช่า

-

1,172

ตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

2. ลูกหนี ้การค้ าจากรายได้ คา่ เช่า

-

452

ตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

-

1,083

ตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

-

12

ตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

บริษัทฯ

ลักษณะความสัมพันธ์
กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

ความจาเป็ น
และความ
สมเหตุสมผล
ของรายการ

บริษัท วี เรสซิเด้ นซ์ จากัด

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ จากัด
1. รายได้ คา่ บริการ
บริษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จากัด
1. รายได้ จากการให้ เช่า/(2)
บริษัท เซอร์ วิส สเตชั่น จากัด

บริษัทฯ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. รายได้ ค่าบริ การงานบริ หารจัดการและ
บริการต่าง ๆ/(1)

150

360

ตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

2. ลูกหนี ้การค้ าจากรายได้ คา่ บริการ

53

32

ตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

32

186

ตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

-

3

ตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

รับเป็ นที่ปรึกษาด้ าน
ประชาสัมพันธ์ ด้ านการวางแผน
และออกแบบรับจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ รวมทังเป็
้ นออแกไนเซอร์
ทุกประเภท
ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จากัด
1. รายได้ จากการให้ เช่า/(2)

กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
บริษัท วี เรสซิเด้ นซ์ จากัด
1. รายได้ คา่ บริการ
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บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง/ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจลักษณะ/
ความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

ความจาเป็ น
และความ
สมเหตุสมผล
ของรายการ

3 เดือนของ
ปี 2562

ปี 2561

-

5

ตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ จากัด
1. ลูกหนี ้การค้ าจากรายได้ คา่ บริการ
บริษัท วิวัฏฏะคลินิก จากัด

บริษัทฯ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

30

120

ประกอบกิจการสถานพยาบาล

1. รายได้ ค่าบริ การงานบริ หารจัดการและ
บริการต่าง ๆ/(1)

ตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

ลักษณะความสัมพันธ์

2. ลูกหนี ้การค้ าจากรายได้ คา่ บริการ

11

11

ตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

3

12

ตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
บริษัท กรุ งเทพบริหาร จากัด
1. รายได้ จากการให้ เช่า/(2)
มูลนิธิวิวัฏฏะ

บริษัทฯ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. รายได้ ค่าบริ การงานบริ หารจัดการและ
บริการต่าง ๆ/(1)

15

60

ตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

2. ลูกหนี ้การค้ าจากรายได้ คา่ บริการ

11

5

ตามเงื่ อ นไขการค้ า
ทัว่ ไป

2,203

12,311

ตามเงื่อนไขการค้ าใน
การให้ ก้ ยู ืมปกติ

2. ตั๋ว สัญ ญาใช้ เงิน ระยะยาวจากบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกัน

510,510

510,510

ตามเงื่อนไขการค้ าใน
การให้ ก้ ยู ืมปกติ

3. ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย -ตัว๋ สัญญาใช้ เงินระยะ
ยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

22,097

19,894

ตามเงื่อนไขการค้ าใน
การให้ ก้ ยู ืมปกติ

-

2,814

ตามเงื่อนไขการค้ าใน
การให้ ก้ ยู ืมปกติ

ให้ การส่งเสริมและสนับสนุนด้ าน
การแพทย์และอื่น ๆ
ลักษณะความสัมพันธ์
กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
คุณสาธิตา วิทยากร

บริษัทฯ

ลักษณะความสัมพันธ์

1. ดอกเบี ้ยจ่าย/(4)

กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

แวนเทจ พ้ อยท์ แมเนจเม้ นท์
ลิมิเต็ด
ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ
1. ดอกเบี ้ยจ่าย/(4)

เป็ นนิติบคุ คลที่มีครอบครัว
วิทยากรเป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์
ในทอดสุดท้ าย (Ultimate
Beneficial Owner)
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บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง/ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจลักษณะ/
ความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

นายศิริชัย โตวิริยะเวช

บริษัทฯ

ลักษณะความสัมพันธ์

1. ดอกเบี ้ยจ่าย/(4)

3 เดือนของ
ปี 2562

ปี 2561

-

32

เป็ นผู้บริหารของบริษัทฯ ปั จจุบนั
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ าย
บริหารความเสี่ยงและการลงทุน
หมายเหตุ

/(1)

ความจาเป็ น
และความ
สมเหตุสมผล
ของรายการ

ตามเงื่อนไขการค้ าใน
การให้ ก้ ยู ืมปกติ

บริ ษัทย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ได้ ว่าจ้ างให้ บริ ษัทฯ ให้ บริ การในด้ านต่าง ๆ โดยมีขอบเขตการให้ บริ การ ดังนี ้
งานด้ านบัญชี งานด้ านกฏหมายและประสานงานราชการ งานด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ งานด้ านบริ หารทรั ยากรบุคคลงานด้ านจัดซื ้อ งานด้ าน
วิศวกรรม และบริ การงานด้ านอื่น ๆ เป็ นต้ น โดยค่าบริ การที่บริ ษัทฯ เรี ยกเก็บจากบริ ษัทย่อย และกิจการที่เกี่ ยวข้ อง เป็ น Arm's Length Price ที่เรี ยก
เก็บจากลูกค้ าทัว่ ไป และเป็ นอัตราที่อยู่ในระดับอัตราตลาดปกติทวั่ ไป ซึง่ ค่าบริ การที่กาหนดขึ ้นนี ้ ได้ ถูกสอบทานโดยบริ ษัท สานักกฎหมายสากล ธี ร
คุปต์ จากัด แล้ ว

/(2)

บริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการให้ เช่าอาคารสานักงาน และอาคารเพื่อดาเนินธุรกิจแก่บริ ษัท ฯ บริ ษัทย่อย และกิจการที่เกี่ ยวข้ องกัน โดยอัตราค่าเช่า ที่
บริ ษัทย่อยเรี ยกเก็บ เป็ นอัตรามาตรฐานที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ าทัว่ ไป และเป็ นอัตราตลาดปกติทวั่ ไป ซึง่ ค่าเช่าที่กาหนดขึ ้นนี ้ ได้ ถูกสอบทานโดยบริ ษัท
สานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จากัด แล้ ว

/(3)

BG ให้ บริ ษัท วี แมเนจเม้ นท์ เซอร์ วิสเซส จากัด เช่าอาคารโรงแรมและอาคารพาณิชย์เพื่อดาเนินกิจการโรงแรม โดยรายได้ จากค่าเช่าประกอบด้ วย

/(4)

-

รายได้ คา่ เช่าตามสัญญาเช่าในอัตราเดือนละ 63,000 บาท

-

รายการปรับปรุ งจากรายได้ รับล่วงหน้ าจากการให้ เช่าอาคารโรงแรมแก่ บริ ษัท วี แมเนจเม้ นท์ เซอร์ วิสเซส จากัด เนื่องจาก บริ ษัท วี แมเนจเม้ นท์
เซอร์ วิสเซส จากัด เป็ นผู้ลงทุนในอาคารและส่วนปรับปรุ งอาคารของโรงแรมในที่ดินที่เป็ นสินทรัพย์ของ BG ผู้สอบบัญชีจงึ ได้ ประเมินมูลค่าการ
ลงทุนในอาคารและส่วนปรับปรุ งอาคารดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของ BG และรับรู้ เป็ นเงินรับล่วงหน้ าจาก
ลูกค้ า บันทึกในหนี ้สินไม่หมุนเวียนของ BG เพื่อเป็ นการปรับปรุ งเงินรับล่วงหน้ าดังกล่าว BG จึงรับรู้ รายได้ รับล่วงหน้ า จานวน 526,323.13 บาท
ต่อเดือน ตังแต่
้ 1 พฤษาคม 2558 ถึง 30 มิถนุ ายน 2563

บริ ษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากบริ ษัทย่อย และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีอตั ราดอกเบี ้ย ดังต่อไปนี ้
-

หากแหล่งที่มาของเงินนามาจากเงินของบริ ษัทฯ / บริ ษัทย่อย ที่มีอยู่ : ให้ ใช้ อัตราดอกเบี ย้ เงินฝากประจานิติบุคคล 12 เดือน ของธนาคาร
กรุ งเทพฯ (ปั จจุบนั อยู่ที่ร้อยละ 1.375 ต่อปี ) บวกด้ วยร้ อยละ 1 ต่อปี

-

หากแหล่งที่มาของเงินนามาจากการกู้ยืมบุคคลอื่น : ให้ ใช้ ต้นทุนของอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ที่บริ ษัทฯ / บริ ษัทย่อย จ่ายบวกด้ วยร้ อยละ 1 ต่อปี
(ปั จจุบนั บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินจากธนาคารกรุ งเทพ ด้ วยอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้อยู่ที่ MLR ลบ ร้ อยละ 2)

19. สรุ ปสาระของสัญญาที่มีสาระสาคัญในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กลุ่มกิจการและบริ ษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาการจัดการกับบริ ษัทในกลุ่มโรงแรม
ระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง เพื่อว่าจ้ างให้ บริ ษัทในกลุม่ โรงแรมดังกล่าวเป็ นผู้บริ หารงานอาคารที่พกั อาศัยของบริ ษัท ฯ
ภายใต้ เงื่อนไขตามสัญญาที่กลุม่ กิจการและบริ ษัทฯ ต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ แก่บริ ษัทคู่สญ
ั ญาตามอัตราที่ระบุใน
สัญญาภาระผูกพันดังกล่าวไม่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญจากข้ อมูลที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
20. ข้ อมูลอื่น
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
แม้ การเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ จะเป็ นรายการระหว่างบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริ ษัทฯ เนื่องด้ วยดร. สาธิต ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริ ษัทฯ ดารงตาแหน่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่และ
กรรมการของ VMSD ซึ่งจะเป็ นผู้ซื ้อสินทรัพย์จากบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ดี การเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงดังกล่าว จะไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เนื่องด้ วยเหตุดงั ต่อไปนี ้
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แม้ ว่าในปั จจุบนั โครงการโรงแรมเรโทรเอซิสบนที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง ซอยสุขมุ วิท 29 ของ BG (“โครงการโรงแรม
เรโทรเอซิส ”) จะมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับโครงการที่บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของ กล่าวคือ โครงการแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพาร์ ทเม้ นท์สาทร วิสต้ า และโครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แต่ด้วยขนาดของโครงการ ภาพลักษณ์ การบริ หารงาน และ
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของทัง้ 3 โครงการมีความแตกต่างกันอย่างมาก กล่าวคือ โครงการโรงแรมเรโทรเอซิสเป็ นโรงแรม
ขนาดเล็กจานวน 63 ห้ อง ซึง่ เน้ นกลุม่ ลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยวแบบประหยัด (อัตราค่าบริ การห้ องพักเฉลีย่ 1,200 บาท
ต่อคืน) ในขณะที่กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัท ฯ สาหรับโครงการแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์สาทร วิสต้ า เน้ นกลุม่ นัก
ธุรกิจชาวไทยและชาวต่างประเทศในย่านสาทร รวมทังนั
้ กท่องเที่ยว ระดับ A จนถึง A+ ซึ่งให้ บริ การทังรู้ ปแบบรายวัน
และรายเดือน (อัตราค่าบริ การห้ องพักเฉลี่ย 3,300 บาทต่อคืน) และสาหรับโครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย เน้ นกลุ่มนัก
ธุรกิจชาวญี่ปนุ่ ที่เข้ ามาทางานในประเทศไทยพร้ อมครอบครัว ในย่านเอกมัย และนักท่องเที่ ยวต่างชาติ ระดับ B ถึง B+
ซึ่งให้ บริ การทังรู้ ปแบบรายวันและรายเดือน (อัตราค่าบริ การห้ องพักเฉลี่ย 2,500 บาทต่อคืน) ดังนัน้ ถึงแม้ ว่า โครงการ
โรงแรมเรโทรเอซิสจะคล้ ายคลึงกับโครงการที่บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของ แต่ด้วยขนาดของโครงการ ภาพลักษณ์ การบริ หารงาน
และกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของทัง้ 3 โครงการมีความแตกต่างกันอย่างมาก จึงไม่พิจารณาว่าเป็ นการแข่งขันกัน
นอกจากนี ้ ดร.สาธิต ได้ ลงนามในหนังสือรับรองการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันให้ แ ก่บริ ษัทฯ ในปี 2559 โดยระบุว่า จะไม่
ประกอบธุรกิจ หรื อกระทาการใดๆ หรื อลงทุนในสัดส่วนเกินกว่าร้ อยละ 10 ของทุนทังหมดของกิ
้
จการใดๆ อันเป็ นการ
แข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ หรื อ ก่อให้ เกิดผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ที่ดี
ที่สุดของกิ จการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม รวมทัง้ จะดาเนินการให้ ผ้ ทู ี่
เกี่ยวข้ องตามนัยของมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) ไม่กระทาการดังกล่าวข้ างต้ นด้ วย
21. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมชื่อกรรมการตรวจสอบอย่ างน้ อย 1 รายเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4 หนังสือมอบฉันทะ และสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8 ข้ อมูลกรรมการอิสระที่บริ ษัทฯ
เสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
22. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ ผ้ ถู อื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้รั บ ผิ ด ชอบในข้ อ มูล ที่ ไ ด้ ร ะบุใ นสารสนเทศฉบับ นี แ้ ละในเอกสารที่ ส่ง ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ทัง้ นี ้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลดังกล่าวด้ วยความระมัดระวังและรับรองว่า ข้ อมูลในสารสนเทศฉบับนี ้ถูกต้ อง
ครบถ้ วน ไม่มีข้อความอันเป็ นเท็จ ไม่มีการละเว้ นข้ อ เท็จจริ ง ตลอดจนไม่มีข้อความที่ทาให้ บคุ คลอื่นสาคัญผิดในข้ อมูล
อันเป็ นสาระสาคัญ
บริ ษัทฯ ขอรับรองว่าว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา
กรรมการ

นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค
กรรมการ
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เอกสารแนบ 1
ข้ อมูลบริษัท
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทในนาม “บริ ษัท เมโทรสตาร์ พร็ อพเพอร์ ตี ้
จากัด” ในปี 2543 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ต่อมาในปี 2548 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2556 ได้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด
(มหาชน)
ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื อ้ หุ้นของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด (เดิมชื่อบริ ษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จากัด) ซึ่ง
ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยมีเครื อข่ายโรงพยาบาล 4 แห่ง ใน 3 จังหวัดทางภาคเหนือ ในปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนซื ้อ
กิจการโรงพยาบาลเพิ่มอีก 1 แห่งคือ โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ (เดิมชื่อโรงพยาบาลปิ ยะมินทร์ ) เป็ นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ใน
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งช่วยขยายเครื อข่ายการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุม่ บริ ษัทฯ ให้ ครอบคลุมมากขึ ้นโดยเฉพาะใน
พื ้นที่กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล และบริ ษัทยังได้ ขยายการลงทุนสร้ างเครื อข่ายเพิ่มจานวนโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดย ณ
สิ ้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 บริ ษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครื อที่เปิ ดดาเนินการแล้ วจานวนทังหมด
้
7 แห่ง และอยูร่ ะหว่างการปรับปรุ ง
อีก 1 แห่ง
ภายหลัง จากการซื อ้ กิ จ การดัง กล่า ว บริ ษั ท ฯ ได้ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ หลัก คื อ ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนและการบริ ห ารจั ด การ
โรงพยาบาลเอกชน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ พิจารณาให้ บริ ษัทฯ ปรับย้ ายจากกลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ไปยังอุตสาหกรรมบริ การ หมวดธุรกิจการแพทย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับสัดส่วนโครงสร้ างรายได้
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
อย่ า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนและการบริ ห ารจัด การโรงพยาบาลควบคู่ ไ ปกั บ ธุ ร กิ จ พัฒ นา
อสัง หาริ ม ทรั พย์ ประเภทที่อ ยู่อาศัย ในระดับ แนวหน้ าเพื่อ เช่าในทาเลที่ อยู่ย่านศูน ย์ กลางธุร กิ จ และธุ ร กิ จการบริ หารอาคาร
สานักงานแบบครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพ อย่างโปร่ งใส ยุติธรรม ทังในด้
้ านการบริ หารจัดการโรงพยาบาลเอกชน การดูแล
สุขภาพ การบริ หารอาคาร บริ การงานขาย บริ การงานจัดซือ้ บริ การงานบัญชี อีกทัง้ ยังเป็ นผู้ให้ บริ การบริ หารจัดการอาคาร
สานักงานแบบครบวงจร
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 เป็ นดังนี ้
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ จดั แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็ นกลุม่ ตามประเภทธุรกิจแต่ละประเภท ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ก) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
▪ โรงพยาบาลเอกชนในกรุ งเทพและปริมณฑล
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มดาเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ ชื่อ “โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ
(PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI) (เดิ ม ชื่ อ “โรงพยาบาลปิ ยะมิ น ทร์ ”) ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได้ เข้ าซื อ้ และรั บ โอนกิ จ การ
สถานพยาบาลของบริ ษัท ไทย เฮ้ ลท์ เมนเท็นเน้ นซ์ ออกานัยเซชัน่ จากัด (“THM”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และคลินิกเวชกรรมปิ ยะมินทร์ อีก 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร โดยบริ ษัทฯ ได้ รับโอน
มาซึง่ กิจการสถานพยาบาลของ THM รวมถึงทรัพย์สนิ หนี ้สิน ใบอนุญาตต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการประกอบกิจการของสถานพยาบาล
พนักงานทังหมดที
้
่ประสงค์จะทางานกับบริ ษัทฯ ต่อไป ตลอดจนสิทธิ หน้ าที่และภาระผูกพันตามสัญญาที่ THM มีอยู่ ณ วันโอน
กิจการ ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาโอนกิจการระหว่างบริ ษัทฯ กับ THM
โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ มีขนาด 200 เตียง และมีศกั ยภาพรองรับผู้ป่วยนอกได้ วนั ละ 600 คนต่อวัน โรงพยาบาล
จัดตังคลิ
้ นิกโดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางเปิ ดให้ บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
▪ โรงพยาบาลเอกชนในต่ างจังหวัด
บริ ษัทฯ ดาเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัดผ่านบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด (“PRINH”) ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 โดย PRINH เข้ าลงทุนในกลุม่ บริ ษัทที่ดาเนินธุรกิจโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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1. โรงพยาบาลพิษณุเวช
โรงพยาบาลพิษณุเวช ดาเนินงานโดยบริ ษัท พิษณุเวช จากัด เป็ นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดพิษณุโลก
เปิ ดให้ บริ การมาแล้ วเป็ นระยะเวลา 37 ปี เป็ นสถานพยาบาลขันทุ
้ ติยภูมิระดับสูง โดยมีการจัดตังคลิ
้ นิกโดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง เปิ ดให้ บริ การรักษาพยาบาลทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้ รับ การรับรองมาตรฐานสากล JCI
(Joint Commission International)
นอกจากนี ้ ยังมีการให้ บริ การด้ านต่างๆ เช่น การตรวจทางรังสีวิทยา การตรวจทางหัวใจ การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ
และศัลยกรรม
2. โรงพยาบาลสหเวช
โรงพยาบาลสหเวช ด าเนิ น งานโดยบริ ษั ท สหแพทย์ พิ จิ ต ร จ ากัด เปิ ด ให้ บ ริ ก ารเมื่ อ วัน ที่ 15 ตุล าคม 2533 เป็ น
โรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ตังอยู
้ ่ในจังหวัดพิจิตร โดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะโรค ให้ บริ การรักษาพยาบาลทังผู
้ ้ ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่ โมง
3. โรงพยาบาลปากน้าโพ และโรงพยาบาลปากน้าโพ 2
โรงพยาบาลทัง้ 2 แห่งตังอยู
้ ่ในอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ดาเนินงานโดยบริ ษัท โรงพยาบาลปากน ้าโพ จากัด (เดิม
ชื่อ บริ ษัท เท็น เอ็ม ดี นครสวรรค์ จากัด) โดยแต่ละแห่งเป็ นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง และยังเป็ นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้ รับการ
รับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยให้ บริ การเฉพาะผู้ป่วยที่เป็ นลูกค้ าเงินสดและ
ประกันสุขภาพ เป็ นสถานพยาบาลขันทุ
้ ติยภูมิระดับสูง โดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะโรค ให้ บริ การรักษาพยาบาลทังผู
้ ้ ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่ โมง
4. โรงพยาบาลพิ ษณุเวชอุตรดิ ตถ์
โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ ดาเนินงานโดย บริ ษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด เป็ นโรงพยาบาลขนาด 60
เตียง ตังอยู
้ ่บนเนื ้อที่ประมาณ 28 ไร่ ถนนสายพิษณุโลก-เด่นชัย อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิ ดให้ บริ การในเดือน
มีนาคม 2562 โดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญและคลินิกเฉพาะทาง ให้ บริ การรักษาพยาบาลทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่ โมง
5. โรงพยาบาลศิ ริเวชลาพูน
โรงพยาบาลศิริเวชลาพูน ดาเนินการโดยบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ลาพูน จากัดเป็ นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 59
เตียง ตังอยู
้ บ่ นเนื ้อที่ประมาณ 11 ไร่ ได้ รับการรับรองจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ รักษาโรคต้ อกระจกและโรคข้ อ
เข่าเสือ่ มในผู้ป่วยสิทธิบตั รทอง นอกจากนี ้ มีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญและคลินิกเฉพาะทางให้ บริ การรักษาพยาบาลทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วย
นอกตลอด 24 ชัว่ โมง
6. โรงพยาบาลพริ้ นซ์ อุทยั ธานี
โรงพยาบาล พริ น้ ซ์ อุทยั ธานี ดาเนินการโดยบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุทยั ธานี จากัด อยู่ระหว่างการปรับปรุง เพื่อ
เปิ ดให้ บริ การเป็ นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 59 เตียง บนเนื ้อที่ประมาณ 12 ไร่ ตาบลบางพระครู อาเภอนครหลวง จังหวัดอุทยั ธานี
โดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญให้ บริ การรักษาพยาบาลทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่ โมง คาดว่าจะเปิ ดให้ บริ การได้ ในไตรมาส
4 ของปี 2562
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ข) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้ เช่ า
• ธุรกิจโรงแรม/เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์
1. โรงแรมแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุ งเทพมหานคร เป็ นโรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ ระดับ
5 ดาว จานวน 187 ห้ อง ภายใต้ การบริ หารงานของผู้บริ หารในกลุม่ แมริ ออท เพื่อให้ บริ การที่พกั อาศัยแก่ลกู ค้ าชาวต่างประเทศที่
เข้ ามาทางานและท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ต้องการเช่าที่พกั อาศัยในระยะสันและระยะยาว
้
โดยมีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
ครบครัน ตังอยู
้ ่ในย่านถนนสีลม สาทร ซึ่งเป็ นศูนย์กลางธุรกิจที่มีศกั ยภาพ อีกทัง้ ยังมีนโยบายการให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ และมี
ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุ งเทพมหานคร
ประเภท
โรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ ระดับ 5 ดาวจานวน 1 อาคาร
ที่ตงั ้ โครงการ
ซอยสาทร 3 (สวนพลู) ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ห้ องพัก
ประเภท
จานวน (ห้ อง)
1 Bedroom Suite
55
1 Bedroom Executive Suite
50
2 Bedroom Suite
58
3 Bedroom Suite
11
3 Bedroom Executive Suite
10
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
Momo Café (อาหารไทยและอาหารนานาชาติ)
Pool Bar
ห้ องจัดเลีย้ ง/สัมมนา
ชื่อห้ อง
Board Room
บริการอื่นๆ
เริ่มเปิ ดดาเนินการ
เดือนมีนาคม 2552
2. ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เป็ นโรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ โดยเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท วี เรสซิเดนซ์ จากัด
ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ภายใต้ การบริ หารงานของผู้บริ หารในกลุม่ แอสคอท ที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในการบริ หารงาน
โรงแรมในระดับสากล โครงการนี ้ให้ บริ การที่พกั อาศัยแก่ลกู ค้ าชาวต่างประเทศที่เข้ ามาทางานในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีความต้ องการเช่าที่พกั อาศัยในระยะยาว โดยคานึงถึงการให้ บริ การและสิง่ อานวยความ
สะดวกต่างๆ ภายในห้ องพักอาศัย โครงการดังกล่าวตังอยู
้ ใ่ นทาเลย่านธุรกิจบริ เวณสุขมุ วิทและเอกมัย
โครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
ประเภท
โรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ให้ เช่า ระดับ 5 ดาว ภายใต้ การบริ หารในกลุม่ แอสคอท รวม
ทังหมด
้
3 อาคาร ประกอบด้ วยอาคารโรงแรม 15 ชัน้ อาคารอพาร์ ทเม้ นท์ 14 ชัน้ และอาคาร
อพาร์ ทเม้ นท์ 19 ชัน้ พร้ อมด้ วยห้ องจัดเลี ้ยง
ที่ตงั ้ โครงการ

ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขมุ วิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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โครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
ห้ องพัก
ประเภท
1. Studio Executive

จานวน (ห้ อง)
26
13
13
13
39
13
13
12
13
26
20
10
9
42

2. Studio Executive Twin
3. 1-Bedroom Classic
4. 1-Bedroom Executive
5. 1-Bedroom Premier
6. 2-Bedroom Executive
7. 2-Bedroom Premier
8. 1-Bedroom Deluxe
9. 2-Bedroom Deluxe
10. 3-Bedroom Executive
11. 3-Bedroom Deluxe
12. 3-Bedroom Premier
13. Studio Standard

Tower AIM (A)

Tower Balance (B)

Tower Cheer (C)

14. Studio Deluxe
ห้ องจัดเลีย้ ง/สัมมนา
มูลค่ าการลงทุน
เริ่มเปิ ดดาเนินการ

มีห้องประชุมและห้ องฝึ กอบรม/สัมมนา 5 ห้ อง
2,450 ล้ านบาท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ไตรมาส 4 ปี 2559

• ธุรกิจอาคารสานักงานให้ เช่ า
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ แก่ บริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จากัด เป็ นผู้ให้ บริ การพื ้นที่สานักงานให้ เช่าในอาคารบางกอกบิส
ซิเนสเซ็นเตอร์ แก่ลกู ค้ าบริ ษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทังบริ
้ ษัทสัญชาติไทยและต่างประเทศ โดยโครงการดังกล่าวตังอยู
้ ใ่ นย่าน
เอกมัยซึง่ เป็ นย่านธุรกิจ มีสงิ่ อานวยความสะดวกด้ านสาธารณูปโภคและการสือ่ สารโทรคมนาคมอย่ างครบครัน
อาคารสานักงานบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
ที่ตงั ้ โครงการ
ถนนเอกมัย (ซอยสุขมุ วิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
พืน้ ที่โครงการ
1-3-9 ไร่ (709 ตารางวา)
พืน้ ที่อาคาร
37,770.61 ตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
อาคารสานักงาน 30 ชันพร้
้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้
จุดเด่ นของโครงการ
อาคารสานักงานเกรดเอ ย่านเอกมัย มีการตกแต่งที่ทนั สมัย สิ่งอานวยความสะดวก
ส่วนกลาง ศูนย์อาหารและห้ องประชุมที่ได้ มาตรฐานจานวน 7 ห้ อง ห้ องอบรมสัมมนา
ขนาด 50 ที่นงั่ 1 ห้ อง มีพลาซ่าและร้ านค้ าต่างๆ
จานวนหน่ วยพืน้ ที่เช่ า
93 ยูนิต
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
บริ ษัทไทยและต่างชาติขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการพื ้นที่อาคารสานักงานใน
ย่านสุขมุ วิท และเอกมัย ระหว่าง 100 – 900 ตารางเมตร
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ปั จจุบันบริ ษัทฯ มีที่ดินรวม 6 แปลงที่ถือโดยบริ ษัทในกลุ่มวี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิง้ แบ่งเป็ นที่ดินเปล่า 5 แปลงใน
ต่างจังหวัด ได้ แก่ เชียงใหม่ อ่างทอง สระบุรี ระยอง และอุดรธานี และที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง 1 แปลงอยู่ในกรุ งเทพมหานคร
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีนโยบายที่ชดั เจนที่จะมุง่ ขยายธุรกิจการแพทย์และไม่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย บริ ษัทฯ จะ
พิ จ ารณาศัก ยภาพของที่ ดิ น เปล่า ในต่า งจัง หวัด เป็ น รายแปลงในการพัฒ นาเป็ น โรงพยาบาลแทนการพัฒ นาเป็ น โครงการ
อสังหาริ มทรั พย์ เพื่อขาย หากที่ดินแปลงใดไม่มีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็ นโรงพยาบาล บริ ษัทฯ จะขายคืนแก่ผ้ ูขายภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด (ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื ้อขาย) สาหรับที่ดินเปล่าพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างในกรุ งเทพมหานคร บริ ษัทฯ มีแผน
จะขายให้ แก่นกั ลงทุนที่สนใจต่อไป
ค) ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ แก่ บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด ดาเนินธุรกิจ ดังนี ้
1) บริการวางระบบโปรแกรมสาเร็จรูป (Software Implementation Services)
ให้ บริ การวิเคราะห์ และออกแบบระบบที่สอดคล้ อง และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า โดยแบ่งสายงานตามรูปแบบ
ซอฟต์แวร์ ที่ให้ บริ การในปั จจุบนั ได้ แก่
• SAP Success Factor ระบบซอฟต์แวร์ บริ ษัท ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน่ แอนด์ โปรดัก อิน ดาต้ า โปรเซสซิ่ง (SAP)
จากสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี ที่ให้ บริ การด้ าน Human Capital Management (HCM) ซึ่งเป็ นโซลูชนั่ บนระบบคลาวด์สาหรับ
องค์กรระดับ Enterprise ทาให้ องค์กรสามารถบูรณาการงานหลัก (core business process) ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบงาน
บริ ห ารจัด การทรั พ ยากรมนุษ ย์ ได้ แ ก่ Organization Management, Personal Administration, Time and Labour, Absence
Management Global Payroll และ Training Administration ให้ เป็ นระบบที่สมั พันธ์ กันและเชื่ อมโยงกันอย่าง real time ทาให้
สามารถบริ หารจัดการองค์กรได้ อย่างเป็ นระบบ มีประสิทธิภาพ รวมทังลดกระบวนการท
้
างานและลดต้ นทุนในการจัดการอีกด้ วย
• SAP Enterprise Resource Planning ระบบซอฟต์แวร์ ของบริ ษัท ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน่ แอนด์ โปรดัก อิน ดาต้ า
โปรเซสซิ่ง (SAP) จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึง่ ให้ บริ การด้ าน Enterprise Resource Planning (ERP) ทาให้ องค์กรสามารถ
บูรณาการงานหลัก (core business process) ต่างๆ ในบริ ษัททังหมด
้
ได้ แก่ การจัดซื ้อจัดจ้ าง การวางแผนการผลิต การขายและ
การจัดจาหน่าย การควบคุมงบประมาณ การควบคุมโครงการ การควบคุมคุณภาพ การบัญชี การเงิน และการบริ หารบุคคลเข้ า
ด้ วยกัน ให้ เป็ นระบบที่สมั พันธ์ กนั และเชื่อมโยงกันอย่าง real time ทาให้ สามารถบริ หารองค์กรได้ อย่างเป็ นระบบมีประสิทธิภาพ
โดยข้ อมูลส่วนกลางของระบบทุกส่วนจะอยูใ่ นส่วนกลางส่วนเดียวกัน ไม่เกิดความขัดแย้ งของข้ อมูลรวมทังลดกระบวน
้
การทางาน
และลดต้ นทุน
• SAP Business One ระบบซอฟต์แวร์ ของบริ ษัท ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน่ แอนด์ โปรดัก อิน ดาต้ า โปรเซสซิ่ง (SAP)
จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึง่ ให้ บริ การด้ าน ระบบบัญชีและการเงินแบบครบวงจร สาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ทา
ให้ องค์กรสามารถบริ หารจัดการธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ตอบสนองต่อการแข่งขันทางธุรกิจ หรื อการขยายธุรกิจได้ อย่าง
ราบรื่ น รวมทังระบบข้
้
อมูลที่ใช้ ในการบริ หารหรื อวางแผนธุรกิจที่ถกู ต้ อง ทันต่อเวลา และควบคุมการดาเนินการทางธุรกิจได้ อย่าง
รัดกุม
• Hospital Information System ระบบซอฟต์แวร์ HIS ซึง่ เป็ นระบบที่ใช้ ในการบริ หารจัดการงานโรงพยาบาลอันได้ แก่
ระบบการนัดหมาย ระบบงานลงทะเบียน ระบบงานลงทะเบียนฉุกเฉิน ระบบงานประวัติข้อมูล การรักษาผู้ป่วย ระบบงานสัง่
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รายการ ระบบงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ ระบบงานตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบตั ิการ ระบบงานห้ องปฏิบตั ิการรังสีวิทยา ระบบงาน
บริ หารจัดการผู้ป่วยใน ระบบงานห้ องผ่าตัด ระบบงานห้ องคลอด ระบบงานบริ หารจัดการโภชนาการ ระบบงานจัดเก็บเวชระเบียน
ผู้ป่วย และระบบการเงิน
• Business Intelligence ระบบซอฟต์ แวร์ QlikView เป็ นระบบที่ใช้ ในงานการนาเสนอและวิเคราะห์ ข้อมูลสาหรั บ
ผู้บริ หารไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลด้ านการตลาด การขาย การบัญชี การบริ หาร บุคลากร งบประมาณและอื่นๆ อันนาไปสูก่ ารวางแผนกล
ยุทธ์ การวางแผนการตลาด การวางแผนพัฒนาบุคลากร ฯลฯ โดยการแสดงผลข้ อมูลผ่านทางรู ปแบบการนาเสนอที่ มีความ
หลากหลาย เช่น ตาราง แผนภูมิ และอัตราส่วนสาคัญต่างๆ นอกจากนี ้ ยังสามารถนาเสนอข้ อมูลได้ หลายชุดในเวลาเดียวกัน ซึ่ง
ทาให้ ผ้ บู ริ หารสามารถบริ หารจัดการข้ อมูลต่างๆ ภายในองค์กรได้ อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
2) บริการด้ านการบารุ งรักษาระบบงาน (System Maintenance & Support Service)
บริ การบารุงรักษาระบบงานและสนับสนุนทางเทคนิคสาหรับระบบซอฟต์แวร์ ขององค์กร โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ให้ บริ การตรวจสอบและบารุ งรักษาระบบตามกาหนดเวลา ซึ่งการบริ การดังกล่าวเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ งานของระบบ
สร้ างความมัน่ ใจว่าผลงานที่จะส่งมอบสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน และลดข้ อผิดพลาด
ของซอฟต์แวร์ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการใช้ งานในอนาคต
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายสาหรับธุรกิจเทคโนโลยี สารสนเทศ คือองค์กรที่มีความต้ องการใช้ บริ การและติดตัง้ พัฒนาระบบ
ซอฟต์แวร์ เพื่อการบริ หารจัดการองค์กรทังด้
้ านทรัพยากรบุคคล การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ โดยไม่จากัดกลุม่ ลูกค้ าเฉพาะ
อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่านัน้ รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งลูกค้ าส่วนใหญ่ปัจจุบนั เป็ นธุรกิจโรงพยาบาลและ
กลุม่ บริ การทางการแพทย์
3) บริการให้ คาปรึกษาและแนวทางในการจัดการระบบบริหารงาน
บริ การให้ คาปรึ กษาและวางแผนด้ านการบริ หารจัด การ ระบบบริ หารงานโรงพยาบาล ระบบงานทรั พยากรบุค คล
ระบบงานบัญชีการเงิน สินค้ าคงคลัง จัดซื ้อจัดจ้ าง ระบบนาเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลโดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาเป็ น
ตัวหลักในการจัดการตลอดจนให้ คาแนะนาปรึ กษาในการแก้ ปัญหาที่เกิดจากการวางระบบการจัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านระบบซอฟต์แวร์ อื่นๆ บริ ษัทฯ มีการบริ การที่ครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรม
การเงินการธนาคาร อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมทางการ
แพทย์และสาธารณสุขยังคงเป็ นกลุม่ ลูกค้ าหลัก
ง) ธุรกิจให้ คาปรึกษาด้ านการลงทุน
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ แก่ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จากัด เป็ นผู้ให้ บริ การให้ คาปรึกษาด้ านการลงทุน ปั จจุบนั
อยูใ่ นช่วงพักการดาเนินกิจการ
การตลาดและการแข่ งขัน
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและแนวโน้ มปี 2562
ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยเติบโตร้ อยละ 4.1 สูงกว่าปี 2560 เล็กน้ อย โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้ จ่ายภายในประเทศที่
ยังขยายตัวได้ ดี ทังการบริ
้
โภคและการลงทุนภาคเอกชน มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.7 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2562 ชะลอตัวลงอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ต่อปี เนื่องจากการส่งออกที่หดตัวลง ตามภาวะการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องของ
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เศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากสงครามการค้ า ในขณะที่ภาพรวมการใช้ จ่ายในประเทศทังการบริ
้
โภคและการลงทุนภาคเอกชน
ยังเป็ นตัวหนุนให้ เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวเป็ นบวกได้ ซึ่งภาพรวมเศรษฐกิจดังกล่าวคาดว่า จะยัง ต่อเนื่องไปยังไตรมาสที่ 2
ของปี โดยการใช้ จ่ายครัวเรื อนจะยังเป็ นตัวหนุนเศรษฐกิจ ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปี อย่างไรก็ตาม
ภาวะภัยแล้ งที่มีความเสี่ยงจะยาวนานไปถึงเดือนกรกฎาคม อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ เกษตรกรในไตรมาสที่ 2 ให้ ลดลง
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 2562
จะเติบโตร้ อยละ 3.5 – 4.5 ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ในปี 2562 โดยคาด
ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้ อยละ 4 ปั จจัยหลักยังคงมาจากการส่งออกและการท่องเที่ยว การลงทุนโครงการใหญ่ของภาครัฐ
และเอกชน อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยได้ แก่ ปั ญหาสงครามการค้ า
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ความผันผวนของราคาน ้ามัน เป็ นต้ น
ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ทังปี
้ 2561 และแนวโน้ มปี 2562 โดยสานักยุทธศาสตร์ และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
“เศรษฐกิจไทยครึ่งปี หลัง 2562 ยังเผชิญความท้ าทายหลายประการ แนวโน้ มทังปี
้ อาจต่ากว่าที่คาดที่ ร้อยละ 3.7 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3801)
โดยศูนย์วิจยั กสิกรไทย
https://www.msn.com/th-th/news/national/จับตาเศรษฐกิจไทย-ปี -2562

1) ภาพรวมธุรกิจให้ บริการทางการแพทย์ ในประเทศไทย
ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจให้ บริ การทางการแพทย์มีการเติบโตแบบก้ าวกระโดด เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงมีการใช้
ชีวิตเร่ งรี บ มีความเครี ยดเพิ่มขึ ้น การไม่ออกกาลังกาย เป็ นสาเหตุให้ อตั ราการเจ็บป่ วยเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ความต้ องการบริ การด้ าน
สุขภาพเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนปี 2562 คาดว่าจะยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปี 2561 ที่เติบโตที่ร้อยละ 7.6 โดยโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ที่มีเครื อข่ายมากจะมีความได้ เปรี ยบทังด้
้ านต้ นทุนและบุคลากร อีกทังสามารถเข้
้
าถึงผู้ใช้ บริ การหลายระดับทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ ส่วนโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีสาขา (Stand Alone) จะทาธุรกิจได้ ยากกว่า เนื่องจากมีลกู ค้ าในประเทศ
กลุม่ รายได้ ระดับกลางลงมาเป็ นฐานรายได้ สาคัญ ยกเว้ นโรงพยาบาลเฉพาะทางหรื อรายที่เจาะลูกค้ าเฉพาะกลุม่ อย่างไรก็ตาม
โรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กที่มีศกั ยภาพ มีการเพิ่มช่องทางการเข้ าถึงเงินทุนผ่านการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อใช้
ลงทุนปรับปรุง/ขยายกิจการหรื อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน นอกจากนี ้ ยังมีแนวโน้ มสร้ างพันธมิตรโดยรวมกลุม่ รับ-ส่งผู้ป่วยมารักษา
ต่อ ซึง่ ช่วยสร้ างความสามารถในการแข่งขันรับมือกับรายใหญ่ ปั จจัยสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีหลายปั จจัยได้ แก่
1. การเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่า ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี
ขึ ้นไปของไทยจะเพิ่มขึ ้นจาก 11.2 ล้ านคนในปี 2560 เป็ น 13.1 ล้ านคน ในปี 2564 กระทรวงสาธารณสุขประเมินค่าใช้ จ่ายด้ าน
สุขภาพของผู้สงู อายุจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 22.8 หมื่นล้ านบาท (ร้ อยละ 2.8 ของ GDP) ในปี 2565 จาก 6.3 หมื่นล้ านบาทปี 2553
2. การเพิ่มขึ ้นของกลุม่ ชนชันกลาง
้
สะท้ อนอานาจซื ้อที่จะสูงขึ ้น ส่งผลให้ โอกาสการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ยังมีอยูอ่ ีกมาก
3. อัตราการเจ็บป่ วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ ายแรง (Non-communicable diseases: NCD) ของคนไทยสูงขึ ้น
4. นโยบายของภาครัฐที่สง่ เสริ มให้ ไทยเป็ น “ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ” สอดคล้ องกับกระแส "ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”
ที่ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก นอกจากนี ้ การกาหนดให้ อุตสาหกรรมด้ านการแพทย์เป็ น 1 ใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนใน EEC ที่ให้ สทิ ธิประโยชน์ เช่น การปรับลดอัตราภาษี เอื ้อให้ นกั ลงทุนเข้ ามาลงทุนใน
อุตสาหกรรมการแพทย์ เช่น การปรับลดอัตราภาษี เอื ้อให้ นกั ลงทุนเข้ ามาลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์
อย่างไรก็ดี ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีปัจจัยเสีย่ งหลายประการเช่นกัน ได้ แก่
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1. การขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การเพิ่มขึ ้นของโรงพยาบาลเอกชนจะทาให้ เกิดการแย่งตัวแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์ ซึง่ จะผลักดันให้ ต้นทุนของธุรกิจเพิ่มสูงขึ ้น
2. การแข่งขันมีแนวโน้ มรุ นแรง จากการขยายการลงทุนไปในหลายพื ้นที่ศกั ยภาพของกลุม่ โรงพยาบาล เอกชนขนาด
ใหญ่ในประเทศและจากต่างประเทศ รวมถึงการแข่งขันจากโรงพยาบาลชันน
้ าขนาดใหญ่ ของรัฐ นอกจากนี ้ยังมีการแข่งขันจาก
กลุม่ ทุนธุรกิจอื่นที่มีแผนเข้ ามาลงทุนในธุรกิจนี ้เพิ่มขึ ้น
3. การนาสินค้ ายา เวชภัณฑ์และค่าบริ การเข้ ามาอยู่ในบัญชีสินค้ าและบริ การควบคุม อาจกระทบต่อการปรับขึ ้น
ค่าบริ การและผลประกอบการของโรงพยาบาลเอกชนในระยะต่อไปโดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีเครื อข่าย
ที่มา: แนวโน้ มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2562 – 2564 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน” ประจาเดือนมิถนุ ายน 2562 โดยศูนย์วิจยั กรุงศรี
บทวิเคราะห์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยศูนย์วิจยั เศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน

ระบบสวัสดิการสังคมด้ านสุขภาพในประเทศไทย
ภาครัฐได้ จดั ระบบสวัสดิการสังคมด้ านสุขภาพให้ แก่ประชาชนทุกภาคส่วนได้ เข้ ารับบริ การ โดยระบบบริ การหลัก ได้ แก่
− ระบบประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ให้ การดูแลด้ านสุขภาพแก่ผ้ ทู ี่ไม่มีสทิ ธิในสวัสดิการสังคมด้ านสุขภาพอื่นๆ โดยเฉพาะ
กลุ่มคนที่มีรายได้ น้อย รู้ จักกันในนามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เน้ นการดูแลรักษาอาการเจ็บป่ วยทัว่ ไปเป็ น
หลัก หน่วยงานที่ดแู ล ได้ แก่ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
− ระบบประกันสังคม ให้ การดูแลสุขภาพแก่แรงงานภาคเอกชน ครอบคลุมเรื่ องการเจ็บป่ วยทุพพลภาพ รวมถึงการ
คลอดบุตร สงเคราะห์บตุ ร ชราภาพ และการว่างงาน ระบบประกันสังคมดูแลโดยสานักงานประกันสังคม
− ระบบสวัสดิการข้ าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ การดูแลสุขภาพแก่แรงงานภาครัฐ ได้ แก่ ข้ าราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ครอบคลุมถึงคูส่ มรส บิดามารดา บุตรธิดาที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ หน่วยงานที่ดแู ลระบบนี ้ ได้ แก่
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
แม้ ว่าประเทศไทยจะมีระบบสวัสดิการสังคมที่ภาครัฐจัดให้ แต่เนื่องจากงบประมาณด้ านสุขภาพในการสนับสนุนระบบ
สวัสดิการดังกล่าวยังไม่เพียงพอ นอกจากนี ้ ประเทศไทยยังประสบปั ญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐในต่างจังหวัด ตามรายงานสถิติด้านสุขอนามัย โดยองค์การอนามัยโลกพบว่า จานวน
แพทย์ต่อคนไข้ ในประเทศไทยต่ากว่าประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเซีย โดยคนไข้ ทกุ 10,000 คน ประเทศไทยมีแพทย์เพียง 3 คน เทียบ
กับสาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่มีแพทย์ 18.3 คน มาเลเซียมีแพทย์ 9.4 คน ฟิ ลปิ ปิ นส์มี 11.5 คน ส่งผลให้ ความต้ องการด้ านการบริ การ
ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนที่มีคณ
ุ ภาพในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ ้น
โอกาสการเติบโตของธุรกิจให้ บริการทางการแพทย์
• ประชากรสูงอายุท่ ีต้องการการดูแลและรั กษาพยาบาลมีจานวนเพิ่มขึน้ มาก ในระยะยาวสังคมผู้สงู อายุ (Ageing
Society) จะเป็ นปั จจัยหนุนความต้ องการใช้ บริ การทางการแพทย์ที่ทนั สมัยและเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งมากขึ ้น จากสัดส่วนผู้สงู อายุ
(วัย 65 ปี ขึ ้นไป) ที่ยงั คงเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มประชากรอายุมากกว่า 85 ปี ที่จะมีจานวนเพิ่มขึ ้นมาก จะมีความ
ต้ องการบริ การด้ านสุขภาพเพิ่มขึ ้นมากอย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่มีอตั ราของการเจ็บป่ วยสูงและเป็ นกลุ่มที่ไม่
สามารถดูแลตนเองได้ จึงต้ องการการดูแลเป็ นพิเศษ ทัง้ นี ้ จากการคาดการณ์ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุวา่ จานวนผู้สงู วัยอายุมากกว่า 60 ปี จะเพิ่มขึ ้นจาก 9.1 ล้ านคนในปั จจุบนั เป็ น 10.3
ล้ านคนในปี 2562 ขณะที่ค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพของผู้สงู อายุจะเพิ่มขึ ้นจาก 6.3 หมื่นล้ านบาทในปี 2553 (คิดเป็ นร้ อยละ 2.1
ของ GDP) เป็ น 22.8 หมื่นล้ านบาท (คิดเป็ นร้ อยละ 2.8 ของ GDP) ในปี 2565

แนวโน้ มจานวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ในประเทศไทย
• การเปิ ดเสรี ทางการค้ าหรื อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: Asean Economic Community) จากการศึกษาของ
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้ านสุขภาพอาเซียน เรื่ อง "ความคืบหน้ าของระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าในภูมิภาคอาเซียน" ชี ้ว่า
ความครอบคลุม ของการให้ บ ริ ก ารสุข ภาพของรั ฐในกลุ่มประเทศ CLMV ยัง อยู่ใ นระดับ ต่า (สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาวอยู่ที่ร้อยละ 15 กัมพูชาอยู่ที่ร้อยละ 24 เวียดนามอยู่ที่ร้อยละ 65 และไม่มีข้อมูลของประเทศเมียนมาร์ ) หรื อ
อาจกล่าวในอีกนัยหนึ่งว่า โครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านการดูแลรั กษาพยาบาลในกลุ่มประเทศ CLMV ยังไม่เพียงพอและยังมี
ช่องว่างอีกมาก ดังนัน้ ผลจากการสร้ างความร่วมมือตามกรอบการเปิ ดเสรี ทางการค้ าหรื อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC:
Asean Economic Community) และการเปิ ดให้ มีการเดินทางข้ ามพรมแดนที่เสรี มากขึน้ จะเอือ้ ให้ กลุ่มลูกค้ าผู้ป่วยจาก
CLMV สามารถเข้ าถึงการรักษาทางการแพทย์ในประเทศไทยได้ สะดวกและง่ายขึ ้น จึงเป็ นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่สาคัญ
แก่โรงพยาบาลไทย
• นโยบายรั ฐ หนุ น การแพทย์ ค รบวงจรเป็ นหนึ่ งในคลั ส เตอร์ ตามนโยบายเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษและเป็ นกลุ่ ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชนั ้ สูง ใน 4 กลุม่ กิจการ ได้ แก่ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมสมุนไพร เครื่ องมือแพทย์ และบริ การ
ทางการแพทย์ โดยภาครัฐให้ สทิ ธิประโยชน์ปรับลดอัตราภาษี ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันจากการที่โรงพยาบาลไทย
มีต้นทุนลดลง จูงใจให้ มีผ้ เู ข้ ามาใช้ บริ การทางการแพทย์มากขึ ้น
• การสนับสนุนจากภาครั ฐเพื่อให้ ประเทศไทยเป็ น Medical Hub ของเอเชีย โดยกาหนดและดาเนินการตามแผนพัฒนา
ประเทศไทยให้ เป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub ปี 2559 - 2668) โดยประเทศไทยได้ รับการยอมรับว่าเป็ นหนึง่
ในประเทศศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก เนื่องจากโรงพยาบาลของประเทศไทยมีความ ก้ าวหน้ าและมีความ
พร้ อมของศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โดยเฉพาะการรักษาโรคเรื อ้ รั ง (อาทิ โรคหัวใจ กระดูก มะเร็ ง เป็ นต้ น) รวมทังศู
้ นย์ดแู ล
และบริ บาลผู้ป่วยสูงอายุ นอกจากนี ้ โรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทยยังเป็ นที่ยอมรับในเรื่ องคุณภาพการรักษา การ
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บริ การและค่ารักษาพยาบาลที่ถกู กว่าประเทศอื่นๆ และยังได้ รับการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International)
ถึง 58 แห่ง ซึง่ มากกว่าทุกประเทศในภูมิภาคนี ้

จานวนโรงพยาบาลที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI
• อัตราการเจ็บป่ วยและเสียชีวิตจากโรคร้ ายแรงของคนไทยมีมากขึน้ จานวนผู้ป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ
ร้ ายแรง (Non-Communicable Diseases: NCD) อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ ง โรคเบาหวาน โรคปอดบวม
มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในประเทศไทยและประเทศอาเซียนอื่นๆ ซึ่งในส่วนของผู้ป่วยในประเทศไทย มีพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิด
โรค อาทิ มีอตั ราการสูบบุหรี่ ค่อนข้ างสูง อัตราการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่สงู ถึง 6.5 ลิตรต่อคนต่อปี การบริ โภคน ้าตาล
สูงสุดในภูมิภาคอาเซียน เป็ นต้ น ทาให้ คาดว่าความต้ องการใช้ บริ การทางการแพทย์จะเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง

จานวนผู้ป่วยในประเทศไทยแบ่งตามอาการป่ วย
• สัดส่ วนค่ าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพของประเทศไทยยังต่ากว่ าค่ าเฉลี่ย จากการเปรี ยบเทียบค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพของภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยสรุ ปข้ อมูลของประเทศต่างๆ พบว่าประเทศไทยมีสดั ส่วนดังกล่าวร้ อยละ 6.53 ซึ่งยังต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
โลกซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 6.78 โดยนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนให้ ประชาชนเข้ าถึงบริ การด้ านสาธารณสุขเพิ่มขึ ้น รวมถึง
กระแสการดูแลสุขภาพ เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะส่งผลให้ อตั ราการใช้ จ่ายด้ านสุขภาพมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในอนาคต ทังนี
้ ้ประเทศ
ไทยถือได้ วา่ เป็ นหนึง่ ในประเทศผู้นาด้ านธุรกิจการให้ บริ การด้ านสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน
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ปั จจัยเชิงลบที่อาจกระทบต่ อการเติบโตของธุรกิจให้ บริการทางการแพทย์
• ภาวะการแข่ งขันที่รุนแรง โดยนอกเหนือจากคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องแล้ ว ยังมีกลุม่ ทุนขนาด
ใหญ่จากธุรกิจอื่นที่ปรับโมเดลสูธ่ ุรกิจโรงพยาบาล อาทิ กลุม่ พฤกษา โฮลดิ ้ง (โรงพยาบาลวิมตุ ติ คาดว่าจะเปิ ด ให้ บริ การในปี
2563) กลุม่ อาร์ เอสยู (RSU International Hospital คาดว่าจะเปิ ดให้ บริ การในปี 2563) กลุม่ อื่นๆ ได้ แก่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
(CP Group) และเครื อไทยเจริ ญ คอร์ ปอเรชัน่ (TCC Group) ทาให้ มีจานวนโรงพยาบาลและจานวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มขึ ้น จึงมี
แนวโน้ มที่ผ้ ูประกอบการโรงพยาบาลเอกชนต้ องแข่งขันสูงขึ ้น ทัง้ ด้ านราคา และบริ การ รวมทัง้ การแย่งชิ งบุคลากรทาง
การแพทย์ นอกจากนี ้ โรงพยาบาลเอกชนยังต้ องแข่งขันกับกลุม่ คลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลในเครื อ
โรงเรี ยนแพทย์ (เช่น โรงพยาบาลปิ ยมหาราชการุ ณย์ในเครื อศิริราช และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ของโรงพยาบาล
รามาธิบดี) ที่มีข้อได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ทังแง่
้ ของชื่อเสียง เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ในระยะปานกลางและระยะยาว ธุรกิจโรงพยาบาลจะเผชิญการแข่งขันจากการรุกเข้ าสูธ่ ุรกิจของทุนอาเซียนที่ได้ รับ
ประโยชน์จาก AEC ซึ่งสามารถถือครองหุ้นโรงพยาบาลในประเทศไทยได้ ในสัดส่วนถึงร้ อยละ 70 โดยเฉพาะนักลงทุนจาก
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และมาเลเซียที่มีประสบการณ์ในการเข้ าซื ้อธุรกิจนี ้ในต่างประเทศหลายแห่ง นอกจากนี ้ ยังมีค่แู ข่งจาก
โรงพยาบาลในต่างประเทศหลายประเทศในทวีปเอเชียวางสถานะเป็ นศูนย์กลางการแพทย์หรื อมีกลุม่ เป้าหมายเดียวกับไทย
เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย ส่วนประเทศในตะวันออกกลางซึง่ เป็ นลูกค้ าหลักของโรงพยาบาลชันน
้ าในประเทศ
ไทย เช่ น กาตาร์ เปิ ด Medical City ขนาดใหญ่ ขนาด 559 เตี ย ง มูลค่า 23,000 ล้ า นบาทปลายปี 2560 ส่ว นคูเ วต เปิ ด
Hospital Complex ขนาด 1,168 เตียง มูลค่า 35,000 ล้ านบาท และรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต เปลีย่ นเงื่อนไขประกัน
สุขภาพเป็ นเน้ นการรักษาในประเทศแทนการออกมาใช้ บริ การต่างประเทศ เป็ นต้ น จากสภาพการแข่งขันข้ างต้ นจะเป็ นแรง
กดดันต่อผลการดาเนินงานทางด้ านการเงินของโรงพยาบาลเอกชนให้ มีอตั รากาไรชะลอลง อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลขนาด
กลางและเล็กที่ไม่มีเครื อข่ายสาขาอาจมีกาไรลดลง
• นโยบายการควบคุมราคายา เวชภัณฑ์ และการให้ บริการทางการแพทย์ ของภาครัฐ
ในเดือนมกราคม 2562 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ เพิ่ม ยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ ตลอดจนบริ การทางการแพทย์ เป็ นสินค้ า
และบริ การควบคุมตามพ.ร.บ.ว่าด้ วยสินค้ าและบริ การ พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ตาม มาตรการที่จะนามาใช้ ดแู ล เช่น การให้ แจ้ ง
ต้ นทุน การกาหนดส่วนต่างค่ายาและเวชภัณฑ์ รวมถึงค่าบริ การ เป็ นต้ น จะต้ องหารื อกันอีกครัง้ โดยคณะอนุกรรมการที่จะ
เสนอให้ จัดตังขึ
้ ้นโดยมีตวั แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ แก่ กรมการค้ าภายใน กระทรวงสาธารณสุข
มูลนิธิค้ มุ ครองผู้บริ โภค สมาคมประกันชีวิต สมาคมโรงพยาบาลเอกชนและคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อจะร่ วมกัน
กาหนดมาตรการที่ก่อให้ เกิดความเป็ นธรรม
ที่มา: แนวโน้ มธุรกิจ/อุตสาหกรรมปี 2561 - 2563 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน “ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยศูนย์วิจยั กรุงศรี
Industry Update ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ประจาเดือนพฤษภาคม 2560 โดยศูนย์วิจยั เศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก
ธนาคารออมสิน
https://thestandard.co/news-medicine-treatment-fee-laws/
https://www.thaipost.net/main/detail/25180
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กลยุทธ์ ทางการตลาด
1. ขยายเครื อข่ายโรงพยาบาลโดยเพิ่มจานวนโรงพยาบาลในเครื อในหัวเมืองรอง ด้ วยการสร้ างโรงพยาบาลขึ ้นเองใน
ต่างจังหวัด โดยเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพและยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งปั จจุบันมีการลงทุนสร้ างโรงพยาบาลในจังหวัด
อุตรดิตถ์และปรับปรุ งโรงพยาบาลในจังหวัดอุทยั ธานี ซึ่งคาดว่าจะแล้ วเสร็ จและเปิ ดให้ บริ การอย่างเป็ นทางการได้ ภายในปี 2562
ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครื อ ณ สิ ้นปี จานวน 8 แห่ง จากปั จจุบนั มี 7 แห่ง นอกจากการสร้ างโรงพยาบาลเอง บริ ษัทฯ ยัง
มี น โยบายในการเป็ น พัน ธมิ ต รกับ โรงพยาบาลขนาดกลางและเล็ก ในต่า งจัง หวัด ที่ มี อ ยู่แ ล้ ว โดยการร่ ว มทุน โดยพิ จ ารณา
โรงพยาบาลที่เก่าแก่มีชื่อเสียงและเปิ ดให้ บริ การมานานกว่า 10 ปี
2. เน้ นเจาะกลุม่ ลูกค้ าที่มีรายได้ ปานกลาง ซึ่งถือว่าฐานประชากรกลุม่ ใหญ่ของประเทศ ใช้ Focus Strategy ด้ วยการ
กาหนดอัตราค่าบริ การถูกกว่ากลุม่ โรงพยาบาลเครื อข่ายชันน
้ า
3. รับจ้ างบริ หารธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน รัฐบาล โดยเฉพาะกลุม่ โรงพยาบาลเอกชนต่างจังหวัดที่เปิ ดมานานไม่ตา่ กว่า
10-25 ปี ขึ ้นไป เนื่องจากผู้ก่อตังไม่
้ อยากขายกิจการและไม่อยากหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ แต่ผลประกอบการขาดทุน โดยบริ ษัทฯ จะ
ดูแลตังแต่
้ การบริ หารจัดการต้ นทุน พร้ อมทังรั้ บประกันการเติบโตด้ านรายได้ และผลกาไร
4. ใช้ เทคโนโลยีขบั เคลื่อนธุรกิจ โดยให้ ความสาคัญทังด้
้ านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ ทนั สมัยและเทคโนโลยีในการ
เพิ่มประสิทธิ ภาพการให้ บริ การแก่ผ้ ปู ่ วย เช่น เครื่ องจ่ายยาอัตโนมัติ การจ่ายยาให้ ผ้ ปู ่ วยด้ วยระบบที่ถูกต้ องแม่นยา เครื่ องมือ
แพทย์ที่ทนั สมัย การดูผลเอ็กซเรย์ทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการโรงพยาบาล หรื อ HIS
(Hospital Information System) เพื่อสร้ างมาตรฐานการบริ หารจัดการธุรกิจโรงพยาบาลในเครื อข่ายให้ เชื่อมโยงกัน (Network
Hospital Management) สนับสนุนให้ มีการแบ่งปั นทรัพยากรและการทางานร่ วมกัน เช่น บริ หารงานจัดซื ้อ งานบริ หารคลัง งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานยุทธศาสตร์ งานระบบบัญชี ตลอดจนระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบใหม่ ( ระบบ Workday )
ซึง่ ระบบดังกล่าวจะช่วยให้ สามารถเห็นภาพรวมของทรัพยากรบุคคลในเครื อและสามารถบริ หารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาวะการแข่ งขัน
โรงพยาบาลของบริ ษั ท ในเครื อ ตัง้ อยู่ใ นเขตจังหวัดสมุท รปราการและ 6 จัง หวัด ในภาคเหนื อ ได้ แ ก่ จัง หวัด พิจิตร
พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ และลาพูน โอกาสการเติบโตของกิจการโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในจังหวัด
ดังกล่าวยังมีอยูม่ ากเนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก เมื่อพิจารณาทีมบุคลากรทางการแพทย์ จานวนเตียง
ที่ให้ บริ การ ตลอดจนชื่อเสียงของโรงพยาบาลเอกชนของบริ ษัทในเครื อ ถือว่าเป็ นโรงพยาบาลเอกชนชันน
้ าในพื ้นที่
โรงพยาบาลของกลุม่ บริ ษัทฯ ประสบกับการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นบริ เวณใกล้ เคียง โดยคู่แข่งในแต่ละ
พื ้นที่ ได้ แก่
โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท
โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ

โรงพยาบาลสหเวช

โรงพยาบาลเอกชนใกล้ เคียง
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ ค
โรงพยาบาลบางนา 5
โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรี ยล
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน ้า
โรงพยาบาลสาโรงการแพทย์
โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ
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ที่ตงั ้
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
พิจิตร

โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท
โรงพยาบาลพิษณุเวช

โรงพยาบาลปากน ้าโพ และปากน ้าโพ 2

โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลศิริเวชลาพูน

โรงพยาบาลเอกชนใกล้ เคียง
โรงพยาบาลศรี สโุ ข
โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก
โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
โรงพยาบาลศรี สวรรค์
โรงพยาบาลร่มฉัตร
โรงพยาบาลรวมแพทย์
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลลาพูน
โรงพยาบาลหริ ภณ
ุ ชัย

ที่ตงั ้
พิจิตร
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
อุตรดิตถ์
ลาพูน
ลาพูน

โรงพยาบาลเอกชนของกลุม่ บริษัทฯ มีจดุ เด่นและข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันกับคูแ่ ข่งหลายประการ ดังนี ้
โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุ ว รรณภู มิ เป็ น โรงพยาบาลที่ มีท าเลที่ ตงั ้ ดี ใกล้ สนามบิ น สุวรรณภูมิ ใกล้ ห้ า งเมกาบางนา
มีโครงการอสังหาริ มทรัพย์ขนาดใหญ่เปิ ดใกล้ โรงพยาบาลชุมชนที่อยู่อาศัยระดับกลางและสูงรอบๆ โรงพยาบาลเป็ นจานวนมาก
มีโครงสร้ างที่พร้ อมจะพัฒนาเป็ นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tertiary Care)
โรงพยาบาลสหเวช เป็ นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดพิจิตรที่เปิ ดดาเนินการมาเป็ นเวลา 26 ปี โรงพยาบาล
มีความได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งในหลายๆ ด้ าน ได้ แก่ มีบคุ ลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในแผนกเฉพาะทางสาคัญมี
การลงทุนในเครื่ องมือแพทย์ที่ทนั สมัยครบถ้ วน มีระบบการบริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิ ภาพ ทาให้ สามารถควบคุมต้ นทุนการ
รั ก ษาได้ ดี อัต ราค่า รั ก ษาพยาบาลอยู่ใ นอัต ราที่ เ หมาะสมกับ รายได้ ข องประชาชนที่ เ ป็ น กลุ่ม ลูก ค้ า เป้า หมาย นอกจากนี ้
มีโรงพยาบาลในกลุม่ ที่มีศกั ยภาพในการรักษาขันสู
้ งสร้ างความมัน่ ใจในการส่งต่อการรักษาเฉพาะโรค
โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็ นโรงพยาบาลที่ได้ รับรองมาตรฐาน JCI มาตรฐานคุณภาพระดับสากลในจังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาลมีเครื่ องมือและบริ การทางการแพทย์ที่ทนั สมัยและมีศนู ย์รังสีที่มีเทคโนโลยีชนสู
ั ้ ง นอกจากนี ้ ผู้บริ หารของโรงพยาบาล
มีประสบการณ์ บริ หารโรงพยาบาลมากกว่า 40 ปี และมีบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และ สหสาขาวิชาชีพครบถ้ วนในทุก
สาขา พร้ อมให้ บริ การตามมาตรฐานวิชาชีพ
โรงพยาบาลปากนา้ โพ และโรงพยาบาลปากนา้ โพ 2 โรงพยาบาลทังสองแห่
้
งเป็ นต้ นแบบของโรงพยาบาลที่ใช้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ระบบ smart system และได้ รับการรับรองมาตรฐาน HIMSS Analytics EMRAM Stage 6 และเป็ น
โรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้ รับมาตรฐานระดับสูงในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อยกระดับบริ การดูแลผู้ป่วย มีเครื อข่าย
โรงพยาบาลซึง่ มีบคุ ลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา
โรงพยาบาลพิษณุ เวชอุตรดิตถ์ เป็ นโรงพยาบาลใหม่ตงอยู
ั ้ ่ในอาเภอเมือง และเป็ นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีเครื่ องมือและการบริ การทางการแพทย์ที่ทนั สมัย และมีบคุ ลากรทางการแพทย์
ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา
โรงพยาบาลศิริเวชลาพูน เป็ นโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กตังอยู
้ ่ในอาเภอเมือง มีแพทย์ผ้ เู ชี่ ยวชาญโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในการรักษาโรคต้ อกระจกและโรคข้ อเข่าเสือ่ ม และมีเครื่ องมือทางการแพทย์ที่ทนั สมัย
นอกจากนี ้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ นาระบบ Hospital Information System (HIS) มาใช้ ในกลุม่ โรงพยาบาลในเครื อซึง่ มีการ
ปรับเปลีย่ นระบบฐานข้ อมูลทุกอย่างให้ อยูใ่ นระบบคลาวด์ มีการเชื่อมข้ อมูลประวัติคนไข้ ด้วยระบบดิจิทลั ทาให้ การรักษาพยาบาล
56 / 91

มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น สามารถลดต้ นทุนทางด้ านเครื่ องแม่ข่าย ค่าบารุ งรักษา ดูแลเครื่ องแม่ข่าย และค่าบุคลากร ลงอย่างมี
นัยสาคัญ และสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้ อย่างรวดเร็ ว และรองรับการทางานแบบเครื อข่าย เนื่องจากผู้ใช้ งานระบบ
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลของแต่ละโรงพยาบาลได้ ทกุ ที่ ทุกเวลา ตามสิทธิที่กาหนด นอกจากนี ้แล้ ว ระบบ (HIS) ยังรองรับการทางาน
แบบ Electronic Medical Record (EMR) และรองรับกระบวนการงานโรงพยาบาลตังแต่
้ การลงทะเบียนผู้ป่วยจนถึงการตรวจ
รักษาเสร็ จสิ ้นและผู้ป่วยกลับบ้ าน ซึง่ ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ ถือเป็ นเครื อโรงพยาบาลแห่งแรกที่นาฐานข้ อมูลทุก
อย่างเข้ าไปอยู่บนระบบคลาวด์ อีกทังยั
้ งให้ ความสาคัญ กับระบบด้ านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งล่าสุดได้ ติดตังระบบการ
้
บริ หารทุนมนุษย์ประสิทธิ ภาพสูง (Workday Human Capital Management : HCM) ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีคลาวด์จากเวิร์กเดย์ เข้ า
มาเพิ่มประสิทธิ ภาพการดาเนินงานและยกระดับประสบการณ์บริ การด้ านสุขภาพแก่ผ้ รู ับบริ การทั ง้ ในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน
ทังนี
้ ้ การเลือกใช้ ระบบ HCM นี ้จะทาให้ บริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทแรกในธุรกิจเฮลท์แคร์ ของประเทศไทยที่ใช้ เทคโนโลยีคลาวด์
เพื่ อ การบริ ห ารจัด การทุน มนุษ ย์ โดยเป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของกลยุท ธ์ ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการท างานสู่ร ะบบดิ จิ ทัล ( Digital
Transformation) ในรูปแบบของแอพพลิเคชัน่ ที่สามารถปรับระบบการลงเวลาเข้ างานของพนักงานให้ ง่ายขึ ้นด้ วยการลงเวลาผ่าน
แอพพลิเคชัน่ หรื อการยื่นเอกสารลางาน การขอแลกเวร การแจ้ งคาสัง่ งานต่างๆ รวมถึงมีระบบช่วยประเมินพนักงานล้ วนสามารถ
ทาได้ ผา่ นแอพพลิเคชัน่
ลักษณะลูกค้ า
กลุม่ ลูกค้ าของโรงพยาบาลในกลุม่ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ สามารถจาแนกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุ่มลูกค้ าเงินสด ได้ แก่ ลูกค้ าที่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลด้ วยตนเอง กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย ได้ แก่
ประชาชนที่มีที่อยูอ่ าศัยหรื อสถานที่ทางานในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับที่ตงของโรงพยาบาล
ั้
2. กลุ่มลูกค้ าคู่สญ
ั ญา ได้ แก่ กลุ่มลูกค้ าที่เข้ ารั บการรั กษาพยาบาลที่องค์ ก รต้ น สังกัด ได้ ทาสัญ ญาข้ อตกลงไว้ กับ
โรงพยาบาล ซึง่ องค์กรต้ นสังกัดจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการรักษาที่เกิดขึ ้น หรื อเป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ
โดยโรงพยาบาลจะเรี ยกเก็บค่ารักษากับองค์กรต้ นสังกัด หรื อบริ ษัทประกัน หรื อสานักงานประกันสังคม
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย คือ กลุม่ ลูกค้ าที่มีรายได้ ระดับกลางถึงระดับสูงในแต่ละพื ้นที่ รวมทังกลุ
้ ม่ ลูกค้ าที่มีกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตและประกันสุขภาพ กลุม่ ลูกค้ าที่ประสบอุบตั ิเหตุจราจร และกลุม่ ลูกค้ าชาวต่างประเทศ
นโยบายด้ านราคา
โรงพยาบาลในกลุม่ บริ ษัทฯ มีนโยบายในการกาหนดราคาให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้ องกับอาการของโรคและ
วิธีการรักษา ซึง่ ราคาในการรักษาต่างๆ สามารถเทียบเคียงได้ กบั คูแ่ ข่งในระดับเดียวกันในพื ้นที่ใกล้ เคียง และอยูใ่ นระดับที่สามารถ
แข่งขันได้ โดยอิงจากราคาตลาดของโรงพยาบาลเทียบเคียงที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นทาเลเดียวกันหรื อใกล้ เคียง
2) ภาพรวมอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
ธุรกิจท่ องเที่ยวและเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ ในปี 2562
ธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์และโรงแรมมีความสัมพันธ์กบั อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากกลุม่ นักท่องเที่ยวเป็ นหนึง่
ในกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย ในปี 2561 ประเทศไทยมีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจานวน
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38.27 ล้ านคน เติบโตร้ อยละ 7.54 และมีรายได้ จากนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 2.01 ล้ านล้ านบาทเติบโตร้ อยละ 9.6 จากปี ก่อน
แม้ ว่าการท่องเที่ยวไทยจะได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรื อล่มในจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้ กลุม่ นักท่องเที่ยวจีนปรับตัวลดลงในช่วง
ครึ่ งปี หลังของปี 2561 แต่จานวนนักท่องเที่ยวโดยรวมยังคงเพิ่มขึน้ โดยได้ รับอานิสงค์ จากการออกมาตรการยกเลิกการเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนต่างด้ าว (Visa on Arrival) จากนักท่องเที่ยว 21 ประเทศโดยมีผลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม
2561 – 30 เมษายน 2562 ในปี 2562 คาดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงเติบโตร้ อยละ 2.1 – 4.1 จากปี 2561 โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการขยายระยะเวลายกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าออกไปถึง 31 ตุลาคม 2562 อีกทังภาครั
้
ฐมีแผนกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ที่มา : บทวิเคราะห์แนวโน้ มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยปี 2562 โดยศูนย์วิจยั กสิกรไทย ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2562
แถลงข่าวสถานการณ์การท่องเที่ยวปี 2561 และแนวโน้ มปี 2562 โดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถานการณ์ ท่องเที่ยวระหว่างประเทศของประเทศไทยสาหรับปี 2561 มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมทังสิ
้ ้น 38.28 ล้ านคน เพิ่มขึ ้นร้ อย 8.5 เมื่อเทียบกับปี 2560

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ขณะที่รายได้ จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2561 มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 2 ล้ านล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.3
จากมูลค่าประมาณ 1.83 ล้ านล้ านบาทในปี 2560 ซึง่ เป็ นการขยายตัวเป็ นบวกเป็ นปี ที่ 4 ติดต่อกัน

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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แผนภูมิด้านล่างแสดงนักท่องเทีย่ ว10 อันดับสูงสุดปี 2561 จาแนกตามสัญชาติ

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงสุด 3 ลาดับแรกจาแนกตามสัญชาติยงั คงไม่เปลีย่ นแปลงไปจาก
ปี 2560 โดยจานวนนักท่องเที่ยวสูงสุดอันดับ 1 มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนคิดเป็ นร้ อยละ 27 ของจานวนนักท่องเที่ยวทังหมด
้
จานวนสูงสุดอันดับ 2 มาจากประเทศมาเลเซียคิดเป็ นร้ อยละ 11 และอันดับ 3 คือนักท่องเที่ยวจากประเทศเกาหลีคิดเป็ นร้ อยละ 5
โดยสรุ ป แม้ ว่าในปี 2561 จะมีเหตุการณ์ เรื อล่มที่จงั หวัดภูเก็ต และเหตุการณ์ใช้ ความรุ นแรงกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่
สนามบินและทาให้ นกั ท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ยกเลิกการเดินทางมาไทยหรื อเลื่อนการเดินทางมาประเทศไทย
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 อย่างไรก็ดีตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยยังได้ รับแรงกระตุ้นจากการเร่ งทาการตลาดของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง จึงทาให้ จานวนนักท่องเที่ยวโดยรวมในปี 2561 ยังคง
เติบโตได้ ดี
ภาพรวมธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ ในกรุ งเทพมหานคร
อุปทานเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ในกรุ งเทพมหานครเติบโตไม่มากเนื่องจากตลาดเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์มีการแข่งขันในตลาด
ที่รุนแรงจากคู่แข่งที่เป็ นอพาร์ ทเม้ นท์ในระดับลัคชัวรี่ และการที่มีเจ้ าของห้ องชุดคอนโดมิเนียมมาปล่อยเช่ารายวันในรู ปแบบของ
โรงแรม ส่งผลให้ มีการพัฒนาโครงการใหม่ๆ น้ อยลง ณ ไตรมาส 2 ปี 2562 มีเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ทงหมด
ั้
21,916 ยูนิตในกรุงเทพ
มหานคร โดยเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์สว่ นใหญ่ (ร้ อยละ 45) ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่สขุ มุ วิทตอนต้ นเนื่องจากมีสิ่งอานวยความสะดวกหลาย
อย่าง การเดินทางสะดวกเนื่องจากมีรถไฟฟ้าบีทีเอส กลุม่ ลูกค้ าหลักของเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์คือชาวต่างชาติที่เข้ ามาทางานใน
ประเทศไทย ณ ไตรมาส 2 ปี 2562 มีชาวต่างชาติที่ได้ รับใบอนุญาตทางานในกรุงเทพมหานครจานวน 105,552 คน แม้ วา่ จานวน
ของชาวต่างชาติที่เข้ ามาทางานในกรุ งเทพมหานครจะเพิ่มขึน้ ทุกไตรมาส แต่อัตราการเช่าเฉลี่ยของเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ใน
กรุงเทพมหานครไม่ได้ เพิ่มขึ ้นแบบโดดเด่นในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาเนื่องจากชาวต่างชาติบางส่วนเลือกพักอาศัยในคอนโดมิเนียมที่
มีคา่ เช่าต่ากว่าเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ในทาเลเดียวกัน อัตราการเช่าเฉลีย่ เซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์ในทุกทาเลปั จจุบนั อยูท่ ี่ร้อยละ 85-95
สาหรับค่าเช่าเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ในพื ้นที่ตามแนวถนนสุขมุ วิทจะอยู่ระหว่าง 850-1200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เนื่องจาก
การแข่งขันในธุรกิจค่อนข้ างสูงทาให้ ไม่สามารถปรับค่าเช่าได้ มากนัก โดยค่าเช่าเฉลีย่ ในไตรมาส 2 ปี 2562 ยังคงใกล้ เคียงกับไตร
มาสก่อนหน้ านี ้
(ที่มา : รายงานตลาดเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ กรุงเทพมหานคร ประจาไตรมาสที่ 2/2562 โดยบริษัท คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด)
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ภาวะการแข่ งขัน
การแข่งขันในธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์อยู่ในระดับที่ค่อนข้ างสูง นอกจากการที่ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการกิจการ
เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์แล้ วยังต้ องแข่งขันในตลาดเดียวกับผู้ประกอบการกิจการโรงแรมด้ วย เนื่องจากเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์สว่ นใหญ่
ในกรุ งเทพมหานครให้ บริ การห้ องพักในระยะสันด้
้ วย ซึ่งผู้ประกอบกิ จการหลายแห่งมีอัตราค่าห้ องพักเฉลี่ยต่อคืนในระดับที่
ใกล้ เคียงกันจานวนโรงแรมที่เปิ ดให้ บริ การใหม่ในระดับ 3-4 ดาวขึน้ ไปก็ มีจานวนเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ สมาคมโรงแรมไทยยัง
พยายามกดดันให้ ภาครัฐมีข้อกาหนดให้ เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมด้ วย อีกปั จจัยหนึ่งคือการที่
คอนโดมิเนียมระดับหรู หลายแห่งมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการให้ บริ การบางส่วนมาเป็ นลักษณะของเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์เช่นกัน
โดยมีอตั ราค่าเช่าที่อยู่ในระดับต่ากว่า ทังสองปั
้
จจัยที่กล่าวมาทาให้ การปรับอัตราค่ าห้ องพักของเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์เป็ นไปได้
ยากยิ่งขึ ้น
กลยุทธ์ ทางการตลาด
บริ ษัทฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ ดังนี ้
1. ให้ บริ การที่ค้ มุ ค่าเหมาะสมกับราคาขาย สร้ างความประทับใจในการบริ การให้ กบั ลูกค้ าเพื่อให้ ลกู ค้ ากลับมาใช้
บริ การอีก
2. มีระบบการสารองห้ องพักทีม่ ีประสิทธิภาพและได้ มาตรฐานสากลทังในส่
้ วนของเว็บไซต์ และออนไลน์
3. ส่งเสริ มการขายร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจท่องเที่ยว และให้ สว่ นลดแก่ลกู ค้ ากลุม่ บริ ษัทต่างชาติ
4. มุง่ รักษาฐานลูกค้ าเดิมและขยายฐานกลุม่ ลูกค้ าใหม่
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
1. ชาวต่างชาติทเี่ ข้ ามาทางานในประเทศไทย
2. นักท่องเที่ยว
นโยบายด้ านราคา
การกาหนดราคาห้ องพักในธุรกิจโรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลายประการ ได้ แก่ ฤดูกาล ราคา
ตลาดของคู่แข่งในระดับเดียวกัน ต้ นทุนการดาเนินงานของโรงแรม เนื่องจากฐานลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ คือ นักธุรกิจชาว
ไทยและชาวต่างประเทศที่พกั อาศัยเป็ นระยะเวลานาน ดังนันปั
้ จจัยเรื่ องฤดูกาลจะไม่มีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ มากนัก
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการใช้ ชอ่ งทางการจัดจาหน่ายหลายรูปแบบ ดังนี ้
• การจาหน่ายตรงผ่านเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายของบริ ษัทฯ โดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายจะเสนอราคาสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าโดยตรง
โดยมุง่ เน้ นรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า
• การจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ายบริ ษัทท่องเที่ยว และเว็บไซต์ให้ บริ การด้ านการจองห้ องพัก เช่น Agoda.com,
Booking.com Hotels.com Expedia.com ฯลฯ
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• การจาหน่ายผ่านระบบสารองห้ องพักผ่านทางอินเตอร์ เน็ต โดยสามารถสารองห้ องพักผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มแมริ
ออท คื อ www.marriott.com ซึ่ง การจองผ่านเว็บ ไซต์ สามารถอ านวยความสะดวกให้ ลูก ค้ าชาวต่า งประเทศที่
ต้ องการเข้ าพักทาให้ ช่องทางนี ้ได้ รับความนิยมเพิ่มมากขึ ้น
3) ภาพรวมธุรกิจอาคารสานักงานให้ เช่ า
ณ ไตรมาส 2 ปี 2562 มีพื ้นที่สานักงานทังสิ
้ ้น 8.716 ล้ านตารางเมตร โดยมีจานวนพื ้นที่สานักงานที่ปล่อยเช่า ได้ อ ยู่
8.332 ล้ านตารางเมตร และมีอตั ราการเช่าร้ อยละ 95.6 สุขมุ วิทยังคงเป็ นพื ้นที่ที่มีอตั ราการเช่าสูงสุดในเขตศูนย์กลางธุรกิจที่ร้อย
ละ 98.2 อาคารสานักงานส่วนใหญ่ในพื ้นที่หลักของกรุงเทพมหานครมีอตั ราการเช่าเกือบร้ อยละ 100 โดยเฉพาะอาคารสานักงาน
เกรดเอ ความต้ องการเช่าพื ้นที่สานักงานในแต่ละปี เพิ่มขึ ้นประมาณ 200,000 ตารางเมตรต่อปี โดยความต้ องการเช่าในแต่ละปี
จะขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์ทางการเมืองไทยและภาพรวมเศรษฐกิจโลก ค่าเช่าของอาคารสานักงานในกรุงเทพมหานครยังคงเพิ่มขึ ้น
ต่อเนื่องในช่วงครึ่งปี หลังของปี 2562 ประมาณร้ อยละ 3-5 เนื่องจากพื ้นที่วา่ งมีน้อยลงในขณะที่ความต้ องการยังคงเพิ่มขึ ้นต่อเนือ่ ง
ค่าเช่าเฉลีย่ ของอาคารสานักงานเกรดเอ ในพื ้นที่ศนู ย์กลางธุรกิจอยูท่ ี่ประมาณ 1,087 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยค่าเช่าของ
พื ้นที่ในอาคารเกรดเออยู่ที่ประมาณ 900-1,500 บาทต่อตารางเมตร โดยค่าเช่ายังคงมีแนวโน้ มปรับตัวขึ ้นอีกในช่วงครึ่ งหลังปี
2562
(ที่มา : รายงานตลาดอาคารสานักงาน กรุงเทพมหานคร ประจาไตรมาสที่ 2/2562 โดยบริษัท คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด)
กลยุทธ์ ทางการตลาด
• ทาเลที่ตงของอาคารส
ั้
านักงานให้ เช่าของบริ ษัทฯ อยูใ่ นย่านธุรกิจ เดินทางสะดวก
• บริ ษัทฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ได้ มาตรฐาน อีกทังมี
้ ทีมช่างที่มีประสบการณ์และความชานาญในการ
ควบคุมดูแลอาคารและระบบงานต่างๆ ภายในอาคาร
• บริ ษัทฯ มีทีมงานที่เป็ นมืออาชีพซึง่ มีประสบการณ์ในการบริ หารอาคารสานักงานให้ เช่า
ลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย ได้ แก่ บริ ษัทไทยและต่างชาติขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้ พื ้นที่อาคารสานักงานในย่าน
สุขมุ วิทและเอกมัย
นโยบายด้ านราคา
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการกาหนดราคาให้ เหมาะสมและอยูใ่ นระดับที่สามารถแข่งขันได้
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีช่องทางการจัดจาหน่ายโดยการขายผ่านตัวแทน เนื่องจากตัวแทนมีเครื อข่ายและฐานลูกค้ า
นอกจากการขายผ่านตัวแทนแล้ วลูกค้ าสามารถติดต่อเช่าพื ้นที่โดยตรงกับพนักงานขายในพื ้นที่อาคารสานักงานได้

61 / 91

4) ภาพรวมและแนวโน้ มธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
การเติบโตของอุตสากรรมซอฟต์แวร์ มีความสัมพันธ์กบั การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสัดส่วนการใช้ จ่ายด้ านสารสนเทศ
ของแต่ละองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจบริ การที่มีการใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสัดส่วนที่สงู เช่น ธุรกิจการเงิน
ประกันภัย การแพทย์และสาธารณสุข ค้ าปลีก ฯลฯ สานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรื อ ซิปา้
เปิ ดเผยว่า มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ และบริ การซอฟต์แวร์ ปี 2560 มีมลู ค่าการบริ โภคซอฟต์แวร์ และบริ การซอฟต์แวร์ 78,82 ล้ าน
บาท โดยคาดการณ์วา่ ปี 2561 และปี 2562 ตลาดการบริ โภคซอฟต์แวร์ และบริ การซอฟต์ แวร์ จะเติบโตร้ อยละ 15.19 และร้ อยละ
17.5 ตามลาดับ เนื่องจากผู้ประกอบการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับซอฟต์แวร์ ได้ รับอานิสงส์จาก 4 ปั จจัยคือ
1. การทรานฟอร์ มธุรกิจไปสูด่ ิจิทลั ของภาคธุรกิจต่าง ๆ จากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล
2. การปรับตัวของผู้ประกอบการที่มงุ่ ไปสูก่ ารสร้ างโอกาสจากเทคโนโลยีใหม่ เช่น Cloud Big Data AI Blockchain IoT
3. ความพยายามในการสร้ างซอฟต์แวร์ หรื อแพลตฟอร์ มที่เป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง และ
4. การเกิดธุรกิจใหม่และผู้ประกอบการรายใหม่ ที่แม้ จะยังมีขนาดเล็กแต่มีแนวโน้ มที่ดี
อย่างไรก็ดีจากการสารวจตลาดซอฟต์แวร์ พบว่าพฤติกรรมการใช้ ซอฟต์แวร์ สาเร็ จรูปมีการเปลีย่ นแปลงไปสูก่ ารใช้ SaaS
(Software as a Service) มากขึน้ และ Cloud Technology ได้ เข้ ามาเปลี่ยนรู ปแบบธุรกิ จ ทาให้ แนวโน้ มการย้ ายไปสู่การใช้
บริ การซอฟต์แวร์ บนเทคโนโลยีคลาวด์แทนการติดตังซอฟต์
้
แวร์ สาเร็ จรูปบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ มากขึ ้น
แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
แนวโน้ มและทิศทางของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมาแรงในอนาคต ที่ Gartner บริ ษัทวิจัยด้ านเทคโนโลยีได้
กล่าวถึงจะมี 10 เรื่ องดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Autonomous Things
Augmented Analytics
AI Driven Development
Digital Twin
Cloud to the Edge
Smart Spaces
Immersive Experience
Blockchain
Digital Ethnics and Privacy
Quantum Computing

ที่มา : https://www.techtalkthai.com/gartner-10-technology-trends-for-2019/

จากแนวโน้ มและทิศทางของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวที่จะมาแรงในอนาคต รวมถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ดิจิทลั ในประเทศไทย จะสามารถเป็ นแรงผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทยให้ สามารถขยายตัวและเพิ่มมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ ให้
ได้ มากขึ ้น
ภาวะการแข่ งขัน
บริ ษัทฯ ดาเนินการในลักษณะงานโครงการ โดยมุง่ เน้ นไปที่การวางระบบซอฟต์แวร์ กลุม่ ประยุกต์ใช้ ในองค์กร และให้ การ
สนับสนุนผู้ใช้ งานแบบต่อเนื่อง บริ ษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการติดตัง้ และพัฒนาระบบบริ หารจัดการงานโรงพยาบาล (Hospital
Information System) ระบบงานบัญ ชี การเงิ น สิน ค้ า คงคลัง และจัด ซื อ้ จัด จ้ า ง (Oracle PeopleSoft Enterprise Financial &
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Supply Chain Management) ระบบงานบริ หารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Oracle PeopleSoft Enterprise Human Capital
Management) และระบบวิเคราะห์ข้อมูล (QlikView Business Intelligence) รวมถึงสามารถให้ บริ การติดตังและพั
้
ฒนาระบบ
ซอฟต์แวร์ แบบครบวงจรในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล
ในส่วนของการให้ บริ การติดตังและพั
้
ฒนาระบบซอฟต์แวร์ แบบครบวงจรในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล ภาวะการแข่งขัน
ในตลาดกับผู้ให้ บริ การติดตังและพั
้
ฒนาระบบซอฟต์แวร์ แบบครบวงจรจะมีไม่มากนัก รวมถึงธุรกิจโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีความ
ต้ องการที่จะปรับเปลีย่ นซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลงไป ดังนันจึ
้ งมีโอกาสในการขยายตลาดในธุรกิจส่วนนี ้สูง
มาก
ในส่วนของการให้ บริ การติดตังและพั
้
ฒนาระบบซอฟต์แวร์ แบบครบวงจรในส่วนของธุรกิจทัว่ ไป ภาวะการแข่งขันในตลาด
จะเริ่ มสูงมากขึ ้น แต่จานวนคู่แข่งในระดับเดียวกันยังมีไม่มากนัก และความต้ องการในท้ องตลาดในส่วนของการติดตังระบบ
้
ซอฟต์แวร์ สาเร็ จรู ประบบการบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ยงั มีเพิ่มขึ ้น เนื่องจากแต่ละบริ ษัทมีความต้ องการที่จะพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศของตนเองให้ รองรับกับการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างไรก็ดีการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ในปี 2559 นอกจากจะส่งผลให้ เกิดการไหลเข้ าของเงินทุนปริ มาณมหาศาลจากต่างชาติแล้ ว ยังอาจเกิดภาวะการแข่งขันที่
สูงขึ ้นในระดับภูมิภาค ดังนัน้ ในระยะต่อไป แนวโน้ มการควบรวมกิจการในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดเพิ่มขึ ้น เพื่อเป็ นการ
สร้ างการเติบโตอย่างก้ าวกระโดดและมีศกั ยภาพในการแข่งขันที่สงู ขึ ้น
สภาวการณ์ แ ข่ง ขัน ในส่วนของสถาบัน การศึก ษาระดับ อุดมศึก ษาของรั ฐ ค่อ นข้ างสูง และมี ก ารเปลี่ย นแปลงทาง
เทคโนโลยีในปั จจุบนั เป็ นอย่างมากทังในเรื
้ ่ อง Big Data Internet of Things (IoT) AI และ Machine Learning กาลังเป็ นแนวโน้ ม
ที่สาคัญในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการศึกษา เนื่องจากจานวนนักศึกษามีแนวโน้ มที่ลดลง ดังนันแต่
้ ละมหาวิทยาลัยมีความ
จาเป็ นอย่างยิ่งจะต้ องปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันที่สงู ขึ น้ ต่อไปในอนาคต โดยต้ องมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการ
ทางานที่ถกู ต้ อง รวดเร็ ว และครบถ้ วน และระบบ SAP ก็เป็ นระบบที่มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของรัฐบาลได้ นาไปใช้ งานแล้ วเกิด
ประสิทธิภาพอย่างมากในการบริ หารงานภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นต้ น ดังนัน้
โอกาสทางการตลาดของกลุม่ ธุรกิจนี ้ยังมีอีกมาก
กลยุทธ์ ทางการตลาด
1. มีผ้ บู ริ หารและทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์ตรงในฐานะผู้ออกแบบและวางแผน โดยมีความรู้ ความสามารถในธุรกิจ
ให้ บริ การซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์ ด้านการบริ หารโรงพยาบาลและอื่นๆ
2. ซอฟต์แวร์ ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายเป็ นซอฟต์แวร์ ที่มาจากบริ ษัทผู้ผลิตที่มีคณ
ุ ภาพและมีชื่อเสียงระดับโลก โดย
ซอฟต์แวร์ บางตัว เช่น HealthObject หรื อ HO บริ ษัทฯ เป็ นผู้วางระบบแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และเพียงไม่กี่เจ้ าในภูมิภาค
อาเซียน ทาให้ บริ ษัทฯ ได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งขันในการให้ บริ การด้ านนี ้ (ระบบบริ หารจัดการงานโรงพยาบาลทัง้ Front Office และ Back
Office)
3. บริ ษัทฯ เน้ นการให้ บริ การแบบครบวงจร โดยบริ ษัทฯ มีการให้ บริ การติดตังและพั
้
ฒนาระบบที่หลากหลายเพื่อรองรับ
ความต้ องการของลูกค้ าแบบครบวงจรรวมถึงการให้ บริ การบารุ งรักษาและสนับสนุนการใช้ งานระบบ (System Maintenance &
Support) นอกจากนี ้ ยังมีโครงการจะเปิ ดให้ บริ การเพิ่มเติม เช่น IT Outsourcing เป็ นต้ น เพื่อรักษาฐานลูกค้ าเดิม ขยายฐานลูกค้ า
และทาให้ บริ ษัทฯ มีรายได้ อย่างต่อเนื่อง (Retention Revenue)
4. มุ่งเน้ นการทางานที่เป็ นมืออาชีพและมีความเป็ นเลิศทางด้ านเทคโนโลยี ด้ านบริ หารจัดการ โดยทางบริ ษัทฯ จะทา
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ ทนั กับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง เพื่อให้ ทีมงานมี
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ความสามารถในการตอบสนองการให้ บริ การได้ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ ว อีกทังสามารถวิ
้
เคราะห์ ออกแบบ และทาให้ ระบบ
ที่มีความซับซ้ อนกลายเป็ นระบบที่ง่ายต่อการใช้ งาน
5. สร้ างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partnership) บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นในการทาธุรกิจในรู ปแบบพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่
ค้ าไม่ว่าจะเป็ นในส่วนของผู้ผลิต ผู้แทนจาหน่าย ลูกค้ า หรื อผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจในลักษณะเดียวกัน เพื่อเอื ้อประโยชน์ในการ
ประกอบธุรกิจให้ ประสบความสาเร็ จร่วมกัน (Win-Win Situation)
ลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ คือองค์กรที่มีความต้ องการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการภายในให้ เป็ นระบบ
และสอดคล้ องกับความเปลีย่ นแปลงที่รวดเร็ วในยุคปั จจุบนั ซึง่ เวลาและการตัดสินใจทางธุรกิจเป็ นสิง่ สาคัญ ทังนี
้ ้ระบบซอฟต์แวร์
เพื่อการบริ หารจัดการงานโรงพยาบาล งานการบริ หารจัดการทรั พยากรบุคคลรวมไปถึงระบบการวิเคราะห์ ข้อมูลทางธุรกิจ
สามารถตอบสนองความต้ องการดังกล่าวได้ อย่างครบถ้ วน นอกจากนี ้ ยังมีกลุ่มลูกค้ าที่ต้องการรับคาปรึ กษาเพื่อให้ เข้ าใจถึง
รู ปแบบการทางานในปั จจุบนั โดยลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ อยู่ในธุรกิจการแพทย์ การเงิน รวมทังภาคการผลิ
้
ตในอุตสาหกรรม
ต่างๆ โดยบริ ษัทฯ คาดว่า ความต้ องการใช้ ระบบซอฟต์แวร์ จะเพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะการจัดการระบบทรั พยากรบุคคลและระบบ
การเงินซึง่ เป็ นหัวใจสาคัญของทุกอุตสาหกรรม
ในส่วนของระบบ SAP กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายคือ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน รวมถึงกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น
อุตสาหกรรมผลิตสินค้ าอุปโภค บริ โภค และอุตสาหกรรมอื่นๆ
ส่วนของระบบ Hospital Information System (HIS) กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายคือ ธุรกิจเฮลท์แคร์ เช่น คลินิก โรงพยาบาลทัง้
ของรัฐและเอกชน ศูนย์การแพทย์
นโยบายด้ านราคา
เนื่องจากซอฟต์แวร์ ที่ทางบริ ษัทฯ ให้ บริ การติดตังพั
้ ฒนาเป็ นซอฟต์แวร์ ที่เป็ นที่ยอมรับกันในตลาดในประเทศไทยและ
ตลาดในภูมิภาคอาเซียน และมีต้นทุนราคาไม่สงู มากนักเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ คแู่ ข่งในระดับเดียวกัน ทางบริ ษัทฯ ได้ ใช้ นโยบาย
การตังราคาโดยยึ
้
ดความต้ องการของตลาดและการแข่งขันเป็ นเกณฑ์ ทังนี
้ ้ขึ ้นกับปั จจัยภายนอกอื่นๆ ด้ วย เช่ น อุปสงค์ (demand)
สภาพการแข่งขัน สภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั และงบประมาณของลูกค้ า
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ช่องทางการจาหน่ายหลักผ่านตัวแทนฝ่ ายการตลาดของบริ ษัทฯ เป็ นการนาเสนอตัวซอฟต์แวร์ ต่างๆ แก่องค์กรต่างๆ ที่
สนใจโดยตรง อีกช่องทางหนึง่ คือการได้ รับการแนะนาจากลูกค้ าปั จจุบนั
2. สรุ ปผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
ตารางสรุปฐานะการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยสาหรับปี 2559-2561 และงวด 3 เดือนของปี 2562
ฐานะทางการเงินรวม
(หน่ วย : พันบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

31 มีนาคม
2562
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31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2560

31 ธันวาคม
2559

ฐานะทางการเงินรวม
(หน่ วย : พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัดในการเบิกใช้
หมุนเวียน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น – สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทย่อย
สินค้ าคงเหลือ-สุทธิ
งานระหว่างทาตามสัญญาบริ การ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัดในการเบิก
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ
สิทธิการเช่า
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ และส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าที่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ อง
ส่วนของหนิ ้สินตามสัญญาเช่าการเงินทีค่ รบกาหนด
ชาระภายในหนึง่ ปี
ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ ึง
กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ส่วนของตัว๋ สัญญาใช้ เงินระยะยาวจากบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

31 มีนาคม
2562
499,135
5,590
5,445

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
2559
449,319
371,922
274,101
6,064
647,920
110,718
5,446

5,446

5,927

265,899
52,929
99,764
928,762

267,617
49,572
96,599
874,616

199,956
49,984
12,937
85,286
1,373,451

267,239
47,492
3,284
109,474
818,234

12,166
330
2,704,842
9,249,954
83,255
26,513
1,661,729
5,258
22,690
13,766,736
14,695,498

12,166
330
2,719,903
8,942,750
69,632
25,222
1,648,636
4,604
20,222
13,443,465
14,318,081

13,600
2,754,026
7,187,430
77,062
22,422
1,648,636
5,301
6,285
11,714,762
13,088,213

12,346
560
5,210,724
6,672,397
69,369
10,387
1,648,636
2,946
4,210
13,631,575
14,449,809

7,105
1,029,555
538,999
32,395
667,636

7,415
1,030,400
463,546
24,502
461,891

1,448
30,000
1,370,900
23,707
445,619

339,568
18,546
34,060

29,959

26,437

8,706

11,675

194,042

184,000

138,198

222,878

532,607

530,404

-

-
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ฐานะทางการเงินรวม
(หน่ วย : พันบาท)
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
เงินมัดจารับจากลูกค้ าที่หมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
เงินมัดจารับจากลูกค้ า
ตัว๋ สัญญาใช้ เงินระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของบริษัทฯ
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

31 มีนาคม
2562
28,260
35,432
54,250
3,150,240

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
2559
18,944
71,779
19,348
30,674
49,054
22,924
75,224
75,598
66,939
2,853,437
2,215,008
735,937

84,595
2,086,892
1,741
13,203
347,149
92,877
49,363
2,675,820
5,826,060

74,640
2,063,843
3,320
19,193
333,153
85,163
43,713
2,623,025
5,476,462

11,057
1,102,412
9,635
19,676
521,470
171,398
71,012
42,443
1,949,103
4,164,111

18,025
1,550,416
15,950
20,749
512,536
171,631
64,525
64,371
2,418,203
3,154,141

3,240,088
4,476,767

3,240,088
4,476,767

3,240,088
4,476,767

3,240,088
4,476,767

44,199
(521,188)
764,315
8,004,181
865,257
8,869,438
14,695,498

44,200
(447,623)
764,130
8,077,561
764,058
8,841,619
14,318,081

44,200
(278,896)
764,130
8,246,289
677,813
8,924,102
13,088,213

39,379
69,102
7,825,336
3,470,333
11,295,669
14,449,809

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 14,695,498 พันบาท เพิ่มขึ ้น 377,417 พันบาท เมื่อเทียบ
กับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นผลมาจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่เพิ่มเข้ ามาระหว่างงวด ทังจากโรงพยาบาล
้
ที่เปิ ดใหม่ และโรงพยาบาลที่มีอยูเ่ ดิมที่มีการปรับปรุงให้ ทนั สมัยขึ ้น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สูงขึ ้นจานวน 49,816 พัน
บาท
หนีส้ นิ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จานวน 5,826,060 พันบาท เพิ่มขึ ้น 349,598 พันบาท เมื่อ
เทียบกับหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุมาจาก
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−
−
−

เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกันของบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้น 205,745 พันบาท
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น 75,453 พันบาท
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ ้น 33.092 พันบาท ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 73,380 พันบาท จากผลประกอบการของบริ ษัทฯ ในระหว่างงวดที่เกิดขึ ้น
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.73 เท่า สูงขึ ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ คิดเป็ น 0.68 เท่าจากเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินที่สงู ขึ ้นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพื่อใช้ ในการขยายธุรกิจโรงพยาบาล
ตารางสรุปผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยสาหรับปี 2559-2561 และงวด 3 เดือนของปี 2561-2562

ผลการดาเนินงานรวม
(หน่ วย : พันบาท)
รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล
รายได้ จากการขายและให้ บริ การ
ต้ นทุนจากกิจการโรงพยาบาล
ต้ นทุนขายและให้ บริ การ
กาไรขันต้
้ น
รายได้ อื่น
กาไรจากการซื ้อธุรกิจในราคาต่ากว่ามูลค่า
ยุติธรรม
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี เงินได้
(ค่าใช้ จ่าย) รายได้ ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี / งวด
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของการวัดมูลค่า
ใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมรายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
ไปยังกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี –
สุทธิจากภาษี

3 เดือนแรกของ
ปี 2562
ปี 2561

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559

548,386
153,733
(422,044)
(102,235)
177,840
10,487

471,688
169,101
(370,203)
(124,409)
146,177
9,900

2,084,631
638,074
(1,577,358)
(451,282)
694,066
51,246

1,690,423
547,348

1,716,823
354,849

(1,274,462)
(453,257)
510,051
166,524

(1,184,914)
(252,519)
634,238
44,802

-

82,544

82,544

-

-

(14,688)
(191,043)
(3,722)
(38,216)
(59,342)
(9,566)
(68,908)

(15,693)
(168,440)
(3,602)
(18,732)
32,154
(4,586)
27,568

(60,303)
(746,491)
(16,579)
(126,109)
(121,627)
(31,017)
(152,643)

(45,388)
(761,051)
(8,324)
(69,120)
(207,308)
(164,306)
(371,614)

(30,050)
(576,526)
(29,308)
43,157
(24,371)
18,786

-

-

4,702

11,494

15,614

-

-

(940)

(2,298)

(3,123)

-

-

3,761

9,195

12,491

-

-

3,761

9,195

12,491
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ผลการดาเนินงานรวม
(หน่ วย : พันบาท)
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี /
งวด
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน(บาท)

3 เดือนแรกของ
ปี 2562
ปี 2561

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559

(68,908)

27,568

(148,882)

(362,418)

31,277

(73,565)
4,657

21,235
6,333

(173,397)
20,754

(345,096)
(26,518)

(53,656)
72,442

(68,908)

14,902

(152,643)

(371,614)

18,786

(73,565)
4,657

21,235
6,333

(168,727)
19,845

(343,177)
(19,241)

(53,656)
84,933

(68,908)
(0.023)

14,902
0.007

(148,882)
(0.054)

(362,418)
(0.107)

31,277
(0.036)

ผลการดาเนินงาน
ในไตรมาสที่ 1/2562 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและให้ บริ การจานวน 702,119 พันบาท ต้ นทุนการขายและ
ให้ บริ การจานวน 524,279 พันบาท ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารจานวน 209,453 พันบาท ส่งผลให้ เกิดขาดทุนสาหรับงวด
จานวน 68,908 พันบาท ซึง่ ผลการดาเนินงานรวมสามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
รายได้ จากการขายและให้ บริการ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและให้ บริ การจานวน 702,119 พันบาท สูงขึ ้น 61,330 พันบาท คิดเป็ นร้ อยละ
9.6 เป็ นผลมาจาก
−

ธุรกิจโรงพยาบาล มีรายได้ สงู ขึ ้น 76,698 พันบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 16.3 สาเหตุหลักมาจาก
−

รายได้ ของโรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ จานวน 34,100 พันบาท ที่บริ ษัทฯ มีรายได้ เต็มในไตรมาสที่ 1 ปี 2562
เนื่องจากซื ้อกิจการเข้ ามาในต้ นปี 2561 ที่รับรู้รายได้ เพียงเดือนมีนาคมเท่านัน้

−

รายได้ ของโรงพยาบาลศิริเวชลาพูน ที่เพิ่มเข้ ามาในเดือนมีนาคม 2562 จานวน 5,200 พันบาท และรายได้ ของ
โรงพยาบาล พิษณุเวชอุตรดิตถ์ ที่ได้ เปิ ดให้ บริ การตังแต่
้ วนั ที่ 29 มีนาคม 2562 จานวน 500 พันบาท

−

รายได้ ของทัง้ 3 โรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม (โรงพยาบาลพิณษุเวช , โรงพยาบาลปากน ้าโพ และโรงพยาบาลสหเวช)
เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ 1/2561 ทุกโรงพยาบาล จากจานวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่เพิ่มขึ ้น

−

ธุรกิจพัฒนาและให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ มีรายได้ สงู ขึ ้น 6,000 พันบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.1 สาเหตุหลักมาจาก
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−

โครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เพิ่มขึ ้นจานวน 2,500 พันบาท จากอัตราการเข้ าพัก (Occupancy Rate)
ที่สงู ขึ ้นจากร้ อยละ 81.9 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็ นร้ อยละ 84.0 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และรายได้ เฉลีย่ ต่อห้ อง
(ADR) สูงขึ ้นจาก 2,551 บาท เป็ น 2,590 บาท

−

อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ธุรกิจให้ เช่าอาคารสานักงานมีรายได้ สงู ขึ ้นจานวน 1,600 พันบาท จากค่าเช่า
ต่อตารางเมตร (ARR) เพิ่มขึ ้นจาก 554 บาท เป็ น 573 บาท

รายได้ อ่ ืน ต่ากว่าไตรมาสที่ 1 ปี 2561 จานวน 81,957 พันบาท เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2561 มีกาไรจากการซื ้อธุรกิจ
ในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการเข้ าซื ้อและรับโอนกิจการของ โรงพยาบาล พริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ จานวน 82,544 พันบาท
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร สูงกว่าไตรมาสที่ 1 ปี 2561 จานวน 21.718 พันบาท เนื่องจากมีการเปิ ดโรงพยาบาล
ใหม่ที่เพิ่มเข้ าในไตรมาสนี ้ รวมทังที
้ ่อยูใ่ นช่วงระหว่างการปรับปรุงและได้ เปิ ดดาเนินการ จึงทาให้ เกิดค่าใช้ จ่ายต่างๆ สูงขึ ้น
กาไรก่ อนดอกเบีย้ ภาษี ค่ าเสื่อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย (EBITDA)
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกาไรก่อนดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)
จานวน 86,800 พันบาท ซึ่งต่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ที่ผ่านมาจานวน 72,500 พันบาท หรื อร้ อยละ 45.5 เนื่องจากในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2561 มีรายการกาไรจากการซื ้อธุรกิจจานวน 82,544 พันบาท อีกทังในไตรมาสนี
้
้มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารที่สงู ขึ ้น
ซึง่ เกิดมาจากการเปิ ดดาเนินงานของโรงพยาบาลใหม่ และการเปิ ดดาเนินงานของโรงพยาบาลที่มีการปรับปรุง ทาให้ คา่ ใช้ จ่ายใน
ส่วนนี ้สูงกว่าปกติ
ในส่วนของดอกเบี ้ยจ่ายสูงขึ ้น 19,500 พันบาท จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ ้น จากการที่บริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยได้ มีการลงทุนในการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลให้ ทนั สมัย และรองรับกับความต้ องการของลูกค้ า
ขาดทุ น ส าหรั บ งวด บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ยมี ข าดทุน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จ านวน 68,907 พัน บาท ซึ่ง หาก
เปรี ยบเทียบกับผลประกอบการของไตรมาสเดียวกันของปี ที่ผา่ นมาที่ไม่รวมรายการกาไรจากการซื ้อธุรกิจแล้ ว จะเห็นได้ วา่ บริ ษัทฯ
มีผลประกอบการที่ใกล้ เคียงกัน อีกทังในไตรมาสนี
้
้ มีการเปิ ดโรงพยาบาลใหม่ และเปิ ดดาเนินงานของโรงพยาบาลที่มีการปรับปรุง
ใหม่ จึงทาให้ มีค่าใช้ จ่ายในการเตรี ยมเปิ ดโรงพยาบาล ทั ง้ ค่าใช้ จ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ และค่าใช้ จ่ายอื่น จึงทาให้
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารสูงขึ ้น ซึ่งค่าใช้ จ่ายเหล่านี ้เป็ นค่าใช้ จ่ายที่ยงั ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ในไตรมาสปั จจุบนั แต่จะส่งผลให้
เกิดรายได้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ต่อไป
ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ความเสี่ยงจากการแข่ งขันเพิม่ ขึ้น
แม้ ว่าธุรกิจโรงพยาบาลจะมีแนวโน้ มการเติบโตที่ดี แต่ก็มีการแข่งขันที่รุนแรงทังการแข่
้
งขันกับสถานพยาบาลของรัฐที่
ปรับตัวโดยเปิ ดให้ บริ การโรงพยาบาลมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลเอกชน หรื อการแข่งขันกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศจาก
นโยบายเปิ ดเสรี ทางการแพทย์ ซึ่งผู้ประกอบการจากต่างประเทศมีความได้ เปรี ยบในเรื่ องของเทคโนโลยีที่ทนั สมัยกว่า หรื อขนาด
ของกลุม่ โรงพยาบาลเครื อข่ายมีขนาดใหญ่กว่า และภาพลักษณ์ความเป็ นโรงพยาบาลระดับนานาชาติ
โรงพยาบาลเอกชนของไทยจะยังคงเผชิญการแข่งขันที่รุนแรง ทัง้ จากการขยายการลงทุนของธุรกิจโรงพยาบาลใน
ประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ทาให้ มีจานวนโรงพยาบาลและจานวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มขึ ้น จึงมีแนวโน้ มที่ผ้ ปู ระกอบการโรงพยาบาล
เอกชนต้ องแข่งขันสูงขึ ้น ทังด้
้ านราคา การมีแพคเกจและการออกโปรแกรมรักษาพยาบาลเฉพาะ รวมทังการแย่
้
งชิงบุคลากรทาง
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การแพทย์ นอกจากนี ้ โรงพยาบาลเอกชนยังต้ องแข่งขันกับกลุ่มคลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลรั ฐและโรงพยาบาลในเครื อ
โรงเรี ยนแพทย์ (เช่น โรงพยาบาลปิ ยมหาราชการุ ณย์ในเครื อศิริราช และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรั ตน์ของโรงพยาบาล
รามาธิบดี) ที่มีข้อได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ทังด้
้ านชื่อเสียง เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ จากสภาพการแข่งขันที่
รุนแรงอาจจะมีปัจจัยสาคัญต่อผลการดาเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นในการให้ บริ การแก่กลุม่ ลูกค้ าที่มีรายได้ ระดับปานกลาง ที่ต้องการรับบริ การรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐานสากล โดยค่ารักษาพยาบาลของกลุม่ โรงพยาบาลในเครื อพริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จะต่ากว่าของ
โรงพยาบาลระดับ Top Tier ด้ วยการบริ หารงานโดยใช้ ระบบ Hospital Information Systems ที่ช่วยจัดการบริ หารต้ นทุนให้ ต่าลง
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ความเสี่ยงจากนโยบายของรั ฐในการควบคุมราคายา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ เพิ่มยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ ตอลดจนบริ การรักษาพยาบาลและบริ การทางการแพทย์เป็ น
สินค้ าและบริ การควบคุมตามพ.ร.บ. ว่าด้ วยราคาสินค้ าและบริ การ พ.ศ. 2542 บริ ษัทฯ รับทราบนโยบายดังกล่าวของภาครัฐและ
พร้ อมที่จะปฏิบตั ิตามมาตรการที่จะนามาใช้ ในการควบคุมดู แล เช่น การแจ้ งต้ นทุน การกาหนดส่วนต่างค่ายาและเวชภัณฑ์
รวมถึงค่าบริ การ เนื่องจากจะมีการตังคณะอนุ
้
กรรมการและมีตวั แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่ วมกันกาหนด
มาตรการที่เป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามแนวทางของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซึง่ ได้ รับการยอมรับและ
ปฏิบัติเป็ นอย่างเดียวกันทัง้ ธุรกิจ อีกทัง้ บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ บริ การทางการแพทย์ในราคาที่เหมาะสม ดังนัน้ นโยบาย
ดังกล่าวของภาครัฐยังไม่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
3. หนีส้ นิ
(1) ยอดรวมของตราสารหนีท้ ี่ออกจาหน่ายแล้ วและที่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติไว้ และมอบ
อานาจให้ แก่คณะกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นผู้พิจารณาออกจาหน่ายตามที่เห็นสมควร
-ไม่มี(2)

ยอดรวมเงินกู้ที่มีกาหนดระยะเวลา และหนี ้สินประเภทอื่น รวมทังเงิ
้ นเบิกเกินบัญชี

ณ วันที่ 31 มีนาคม2562 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมียอดเงินกู้รวมเท่ากับ 2,281 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดเงินกู้ยืม
ดังต่อไปนี ้
หนีส้ นิ
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน

บริษัท
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด
(มหาชน)
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จานวน
(ล้ าน
หลักประกัน
บาท)
1,209 (1) ที่ ดิ น พร้ อมสิ่ ง ปลู ก สร้ างโรงแรม
แมริ ออท สาทร – วิสต้ าฯ กรรมสิทธิของ
บริ ษัทฯ
(2) ที่ ดิ น พร้ อมสิ่ ง ปลู ก สร้ างโรงแรม
ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัยฯ กรรมสิทธิของ
บจก.วี เรสซิเด้ นซ์
(3) ที่ ดิ น พร้ อมสิ่ ง ปลู ก สร้ างอาคาร
บางกอกบิสสิเนสเซ็นเตอร์ กรรมสิทธิ
ของบจก.วี อินเทลลิเจนซ์

หนีส้ นิ

จานวน
(ล้ าน
บาท)

บริษัท

หลักประกัน

บริ ษัท โรงพยาบาลปากน ้าโพ จากัด

639

บริ ษัท พิษณุเวช จากัด

243

บริ ษัท สหแพทย์พิจิตร จากัด

27

บริ ษัท โรงพยาบาลพิษณุเวช
อุตรดิตถ์ จากัด

165

รวม

(4) ที่ ดิ น พ ร้ อ ม สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง ที่ ตั ้ง
โรงพยาบาล พริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ กรรมสิทธิ
ของบริ ษัทฯ
ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างที่ตงโรงพยาบาล
ั้
ปากน ้าโพและปากน ้าโพ2 กรรมสิทธิของ
บจก.โรงพยาบาลปากน ้าโพ
ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างที่ตงโรงพยาบาล
ั้
พิษณุเวช กรรมสิทธิของบจก.พิษณุเวช
ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างที่ตงโรงพยาบาล
ั้
สหเวช กรรมสิ ท ธิ ข องบจก.สหแพทย์
พิจิตร
(1) สิ่ ง ปลูก สร้ างอาคารโรงพยาบาล
พิษณุเวชอุตรดิตถ์ กรรมสิทธิ ของ บจก.
โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
(2) สิท ธิ ก ารเช่ าที่ ดิน ที่ ตงั ้ โรงพยาบาล
พิษณุเวชอุตรดิตถ์ กรรมสิทธิ ของ บจก.
พิษณุเวช

2,281

ณ วันที่ 31 มีนาคม2562 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินประเภทอื่น รวมทังเงิ
้ นเบิกเกินบัญชี เท่ากับ 1,517.915 ล้ าน
บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
หนีส้ นิ

จานวน
(ล้ านบาท)

บริษัท

ตัว๋ สัญญาใช้ เงินระยะยาวจาก นางสาวสาธิตา วิทยากร
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบัน บริ ษัท โรงพยาบาลปากน ้าโพ จากัด
การเงิน

เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงิน

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด
(มหาชน)
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510.51

หลักประกัน
-

7.105 ที่ ดิ น พร้ อมสิ่ ง ปลู ก สร้ างที่ ตั ง้
โรง พย าบาลปากน า้ โพและ
ปากนา้ โพ2 กรรมสิทธิ ของบจก.
โรงพยาบาลปากน ้าโพ
1,000 (1) ที่ ดิ น พร้ อมสิ่ ง ปลู ก สร้ าง
โรงแรมแมริ ออท สาทร – วิสต้ าฯ
กรรมสิทธิของบริ ษัทฯ
(2) ที่ ดิ น พร้ อมสิ่ ง ปลู ก ส ร้ า ง
โรงแรมซั ม เมอร์ เซ็ ท เอกมั ย ฯ
กรรมสิทธิของ บจก.วี เรสซิเด้ นซ์

หนีส้ นิ

จานวน
(ล้ านบาท)

บริษัท

(3) ที่ ดิ น พร้ อมสิ่ ง ปลู ก สร้ าง
อาคารบางกอกบิสสิเนสเซ็นเตอร์
กรรมสิ ท ธิ ข องบจก.วี อิ น เทลลิ
เจนซ์
0.3 ที่ ดิ น พร้ อมสิ่ ง ปลู ก สร้ างที่ ตั ง้
โรงพยาบาลพิษณุเวช กรรมสิทธิ
ของ บจก.พิษณุเวช
1,517.915

บริ ษัท พิษณุเวช จากัด

รวม
(3)

หลักประกัน

หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
ภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดเพื่อใช้ เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน

มีดงั นี ้

ภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวข้ องกับรายจ่ายฝ่ ายทุนซึง่ ยังไม่ได้ รับรู้ในงบการเงิน
ข้ อมูลทางการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

อาคารและอุปกรณ์

336,460

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

473,362

129,713

186,193

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่ าดาเนินงาน
กลุม่ กิจการมีสญ
ั ญาเช่าดาเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ เกี่ยวกับการเช่าที่ดิน อุปกรณ์และสัญญาบริ การ ระยะเวลา
ของสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 13 ปี ยอดรวมของจานวนเงินขันต
้ ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาเนินงานและ
สัญญาบริ การที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดงั นี ้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

51,749
23,113
9,032
83,894
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36,936
18,197
9,290
64,423

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
6,841
12,690
19,531

7,244
12,211
19,455

4. ประมาณการทางการเงินในปี ปั จจุบัน
-ไม่มี5. รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
ผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 (Record Date) ประกอบด้ วยบุคคลดังต่อไปนี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้น

1. ครอบครัววิทยากร

% ของจานวนหุ้น
ทัง้ หมด

2,797,690,443

86.35

1,262,060,526

38.95

-

UBS AG Hong Kong Branch/(1)

-

ดร. สาธิต วิทยากร

806,728,800

24.90

-

นางสาวสาธิตา วิทยากร

498,054,588

15.37

-

Peak Development Holdings Ltd./(2)

157,737,029

4.87

-

นางสาวพัลลภา วิทยากร

50,124,400

1.55

-

นางสาวธนธรณ์ วิทยากร

22,985,100

0.71

2. นางสาว สิริญญา อภิมนต์บตุ ร

100,000,000

3.09

3. นางพเยาว์ ชลาชีพ

27,511,900

0.85

4. นายศึกษิ ต เพชรอาไพ

15,947,400

0.49

5. นายสุนทร ศรี ทา

15,149,000

0.47

6. นางสาวสมสมร พุฒพันธ์

14,124,500

0.44

7. นางสาวภีชญา กริ่ มวงศ์รัตน์

13,756,600

0.42

8. นางอัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี

10,120,000

0.31

9. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

10,000,000

0.31

9,930,000

0.31

225,857,677

6.97

3,240,087,520

100.00

10.

OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม
หมายเหตุ

/(1)

เป็ นผู้ดแู ลและเก็บรักษาทรัพย์สนิ (Custodian) ของนางสาวสาธิตา วิทยากร

/(2)

มีนางสาวสาธิตา วิทยากร เป็ นผู้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้ าย
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กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
(1)

คณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้ วย

1. นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร

ประธานคณะกรรมการบริ ษัท

2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ดร. สาธิต วิทยากร

กรรมการบริ ษั ท ประธานคณะกรรมการบริ ห าร และ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

4. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

5. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

6. นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค

กรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความ
เสีย่ ง และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร –Corporate

7. นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา

กรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความ
เสีย่ ง และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร –Healthcare

8. นายจอห์น ลี โกะชุน

กรรมการบริ ษัท

9. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร

กรรมการบริ ษัท

(2)

ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้ วย

1. นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Corporate

2. นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Healthcare

3. นายศิริชยั โตวิริยะเวช

ผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารความเสีย่ งและการลงทุน

4. นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ

ผู้อานวยการฝ่ ายบริ การงานบัญชีสว่ นกลาง

5. นางสาวถิรนันท์ แสงพึง่ ธรรม

ผู้ช่ ว ยผู้อ านวยการฝ่ ายกฎหมายและงานประสานงาน
ราชการ

6. นางสาวฤติมา จิระสุรเดช

เลขานุการบริ ษัท
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถอื หุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอื หุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึง่ จะเป็ นการสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไป
ด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงเห็น ควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐาน
แสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิตอ่ ไป ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบาง
รายอาจยังไม่ค้ นุ เคยกับข้ อพึงปฏิบตั ิที่นามาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึ งขอสงวนสิทธิ ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรื อ
หลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ
ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.3 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ 1
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล
1. กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1
1.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่า
ผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
2.1 หนัง สือ มอบฉัน ทะตามแบบที่ แ นบมาพร้ อมหนัง สือ นัด ประชุม (แบบ ข.) ซึ่ง ได้ ก รอกข้ อ ความถูกต้ อง
ครบถ้ วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่า
ผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2.3 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
2.4 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1
3. กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น
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3.1 ให้ เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้ องส่ง
หลักฐาน ดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุ นต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดาเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ู ถือหุ้นหรื อ
ผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้
กาหนดไว้ จานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
• แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว
่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
• แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
• แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถ
ู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น
หากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อ แบบ ค สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะได้ จาก www.principalcapital.co.th และ
โปรดนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข พร้ อมหลักฐานมาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
1. ใช้ หนังสือมอบฉันทะ ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก หรื อ แบบ ข แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้
(ซึง่ สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ได้ จาก www.principalcapital.co.th)
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ได้ จากทัง้ 3 แบบ ( แบบ ก หรื อแบบ ข หรื อ
แ บบ ค ) (ซึ่ ง สา ม ารถ Download แ บบหนั ง สื อ ม อ บฉั น ทะ แ บบ ก แ บบ ข หรื อ แ บบ ค ได้ จ าก
www.principalcapital.co.th)
2. มอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ นายญาณศักดิ์ มโนมัย
พิบลู ย์ ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือ
หุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อกาเครื่ องหมายหน้ าชื่อของกรรมการอิสระท่านดังกล่าวตามที่บริ ษัทฯ ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุม
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถูกต้ องและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าร่ วม
ประชุม
4. เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้ าร่ วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมทังหลั
้ กฐานมายังบริ ษัท ฯ เพื่อ
ตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน
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ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง
ได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถื ออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ตนถือ
อยู่ได้ เว้ นแต่เป็ น Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งเป็ น ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษั ท ฯ จะเริ่ ม รั บ ลงทะเบีย นการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือ หุ้น ก่อ นเริ่ มการประชุม ไม่น้ อยกว่า 2 ชั่ว โมง หรื อ ตัง้ แต่เวลา
11.30 น. เป็ นต้ นไปในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขที่
18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้ แนบมาพร้ อม
นี ้
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 42 กาหนดไว้ ว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการออกเสียง
ลงคะแนนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
4.1 วาระทัว่ ไป
4.1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงเฉพาะสาหรั บผู้ถื อหุ้น ที่
ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ทังนี
้ ้ถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้ วย
ตามมติที่นาเสนอ หากมีผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงโปรดยกมือให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว โดยในการออก
เสียงลงคะแนนให้ ถือหนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่ง เสียง โดยผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
4.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ
ก. ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้
ถูกต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ข. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะหรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อใน กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงคะแนนเสียงได้ ตาม
สมควร
4.2 วาระเลือกตังกรรมการ
้
สาหรับวาระเลือกตังกรรมการตามข้
้
อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้น
ต่อหนึง่ เสียงและมี วิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ ลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตังบุ
้ คคหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรื อ จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5
ข้ อบังคับของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
กรรมการและอานาจกรรมการ
ข้ อ 17. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตังบุ
้ คคล หลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้ า (25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนั ดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่จาเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้ องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยให้ มอบแก่
ประธานกรรมการ หรื อ บุคคลซึง่ ประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม และอย่างน้ อยให้ มี
รายการดังต่อไปนี ้
ก. จานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะนันถื
้ ออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
ให้ เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมครบถ้ วนแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
อาจขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ใน
หนังสือนัดประชุมได้
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ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่
เสร็ จ และจาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ ให้
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม
(3) วันติดต่อกัน
ข้ อ 41. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือก ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็ น
พิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ข้ อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ หรื อกรณีอื่น
ตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้ หรื อในกรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ ยวกับการให้ เช่ากิ จการของบริ ษัท ทัง้ หมด หรื อบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุ้นกู้
ช. การควบบริ ษัท หรื อการเลิกบริ ษัท
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6
ปิ ดอากร
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2550 แสตมป์ 20 บาท
...............................................................................................

เขียนที.่ ............................................................................
วันที่..................เดือน........................................พ.ศ. .......
(1) ข้ าพเจ้ า.................................................................................................................สัญชาติ..............................
อยูบ่ ้ านเลขที่...........................................ถนน..........................................................ตาบล/แขวง...........................................
อาเภอ/เขต.............................................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...........................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้น
รวม ............................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง
เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ตามที่ระบุด้านล่างก็ได้ )
(1) ..................................................................................... อายุ...................ปี อยูบ่ ้ านเลขที่.........................
ถนน ...................................ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต......................................จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย์........................... หรื อ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

อายุ

56

ปี

อยูช่ นั ้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม วิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ ซัมเมอร์
เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขมุ วิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรื อ ที่จะพึงเลือ่ นไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ มู อบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................................................ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ.........................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6
ปิ ดอากร

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่ างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) แสตมป์ 20 บาท
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
-----------------

เขียนที.่ ............................................................................
วันที่..................เดือน........................................พ.ศ. .......
(1) ข้ าพเจ้ า.................................................................................................................สัญชาติ..............................
อยูบ่ ้ านเลขที่...........................................ถนน..........................................................ตาบล/แขวง...........................................
อาเภอ/เขต.............................................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...........................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้น
รวม ............................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง
เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ตามที่ระบุด้านล่างก็ได้ )
(1) ..................................................................................... อายุ...................ปี อยูบ่ ้ านเลขที่........................
ถนน ...................................ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต......................................จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย์........................... หรื อ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

อายุ

56

ปี

อยูช่ นั ้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม วิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ ซัมเมอร์
เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขมุ วิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุ งเทพฯ 10110 หรื อ ที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ มู อบฉันทะไม่ออกเสียง
ตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
ครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่

1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.................เสียง ไม่เห็นด้ วย.....................เสียง งดออกเสียง ......... .....เสียง
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วาระที่

2 พิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพบริ หาร จากัด ที่ถือโดยบริ ษัท วี
บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ให้ แก่ บริ ษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอป
เม้ นท์ จากัด ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.................เสียง ไม่เห็นด้ วย.....................เสียง งดออกเสียง ..............เสียง

วาระที่

3 พิจารณาเรื่ องอื่น (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.................เสียง ไม่เห็นด้ วย.....................เสียง งดออกเสียง ..............เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ
(

ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

ผู้รับมอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยก จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
(2) วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ใน
ใบประจาต่อแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล

จากัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องออดิธอเรี ยม
ชัน้ 5 อาคารเชียร์ ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขมุ วิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุ งเทพฯ
10110 หรื อ ที่จะพึง่ เลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
-----------------

วาระที่

เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย  ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วาระที่

เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย  ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วาระที่

เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและ
แต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ปิ ดอากร
แสตมป์ 20 บาท

---------------------------------------------------------------------------

เขียนที.่ ............................................................................
วันที่..................เดือน........................................พ.ศ. .......
(1) ข้ าพเจ้ า.................................................................................................................สัญชาติ..............................
อยูบ่ ้ านเลขที่...........................................ถนน..........................................................ตาบล/แขวง...........................................
อาเภอ/เขต.............................................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...........................
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั …………………………………………………….………....
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม………………………………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………..….……….เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ…………………………...………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ………………..…………………เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ…………………….........………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ…………….................…………เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) ……………………………………………………………………………..…..…………อายุ…………………..…ปี
อยูบ่ ้ านเลขที…
่ ……..………….….…ถนน………………….…….….ตาบล/แขวง………………………………….………………
อาเภอ/เขต………………………………….…จังหวัด………………………..…..…รหัสไปรษณีย์………..………………..หรื อ
(2) ……………………………………………………………………………..…..…………อายุ…………………..…ปี
อยูบ่ ้ านเลขที…
่ ……..………….….…ถนน………………….…….….ตาบล/แขวง………………………………….………………
อาเภอ/เขต………………………………….…จังหวัด………………………..…..…รหัสไปรษณีย์………..………………..หรื อ
(3) ……………………………………………………………………………..…..…………อายุ…………………..…ปี
อยูบ่ ้ านเลขที…
่ ……..………….….…ถนน………………….…….….ตาบล/แขวง………………………………….………………
อาเภอ/เขต………………………………….…จังหวัด………………………..…..…รหัสไปรษณีย์………..………………..
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
อายุ 56 ปี
อยู่ ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม วิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ ซัมเมอร์ เซ็ท
เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขมุ วิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุ งเทพฯ 10110 หรื อ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้ วย กิ จการใดที่ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ มู อบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ…………........………... .....หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ……...........…….…..เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ……………….......…......หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ …………..................เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด……………………………………..……………เสี
ั้
ยง
(4)
ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้
ดังนี ้
วาระที่

1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย....................เสียง ไม่เห็นด้ วย.....................เสียง งดออกเสียง ..................เสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายหุ้น สามัญของบริ ษัท กรุ งเทพบริ หาร จากัด ที่ถือโดยบริ ษัท วี บริ ลเลี่ยน
กรุ๊ ป โฮลดิ ้ง จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ให้ แก่ บริ ษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษัทฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย....................เสียง ไม่เห็นด้ วย.....................เสียง งดออกเสียง ..................เสียง
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่ องอื่น (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย....................เสียง ไม่เห็นด้ วย.....................เสียง งดออกเสียง ..................เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ
(

ลงชื่อ
(
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ผู้มอบฉันทะ
)

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ผู้รับมอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2 หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล

จากัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องออดิธอเรี ยม
ชัน้ 5 อาคารเชียร์ ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุ งเทพฯ
10110หรื อ ที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
-----------------

วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย .....................เสียง ไม่เห็นด้ วย.................เสียง งดออกเสียง..............เสียง

วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย .....................เสียง ไม่เห็นด้ วย.................เสียง งดออกเสียง..............เสียง

วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย .....................เสียง ไม่เห็นด้ วย.................เสียง งดออกเสียง..............เสียง
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 7
ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีท่ ี 5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
ผู้ถือหุ้น
บริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

มาด้ วยตัวเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

โต๊ ะลงทะเบียนด้ วยตัวเอง (เริ่ม 11.30 น.)

โต๊ ะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ (เริ่ ม 11.30 น.)

แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจาตัว
ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ

แสดงบัตรประจาตัว

ลงนามในใบลงทะเบียน

รับบัตรลงคะแนน

เข้ าห้ องประชุม

ประธานเปิ ดการประชุม (เวลา 13.30 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ

กรณีท่ มี ีผ้ ตู ้ องการคัดค้ านหรื องดออกเสียงในวาระใดๆ
ให้ ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
(สาหรั บผู้คัดค้ านหรืองดออกเสียง)

เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ
ผู้คัดค้ านหรื องดออกเสียง และสรุ ปผลลงคะแนน

เมื่อทราบผลลงคะแนนประธานกล่ าวสรุ ปต่ อที่ประชุม

*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้ าหน้ าที่บริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) เมื่อเสร็ จการประชุม*
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 8
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
สรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และ ที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ข้อกาหนดขันต
้ ่าของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดในบริ
้
ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ที่มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2 . ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อ ผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3 . ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา พี่น้อง
คู่สมรส และ บุตรของกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องหรื อบุคคลที่จะเสนอให้ ได้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
4 . ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่ มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัทในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวาง การใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทังไม่
้ เคยเป็ นหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั รวมถึง
ผู้มีอานาจควบคุมผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่มี อานาจควบคุมของบริ ษัท
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ หุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริษัทย่อย
หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ที่
ได้ รับบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท และ ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ หุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8 . ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกับกิจการของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วน
ที่มีนยั ของห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อ ถือ
หุ้นเกิน ร้ อยละ1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ มีการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ 1. ถึงข้ อ 9 แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 9
ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น
1. นายญาณศักดิ์

มโนมัยพิบูลย์

อายุ
:
ตาแหน่ ง
:
วันเข้ าดารง
ตาแหน่ งกรรมการ
ประวัติการศึกษา :
และประวัติการอบรม

56 ปี
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการทางาน
2556-ปั จจุบนั
:

: 29 เมษายน 2556 ( 6 ปี )
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจด้ านการเงินและการจัดการ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, บูมมิงตัน, สหรัฐอเมริ กา
หลักสูตรการกากับดูแลกิจการ สาหรับกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน
รุ่น 3
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร ระดับสูงภาครัฐ (PDI)
ผู้บริ หารระดับสูง รุ่น 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Director Certification Program 2005 (DCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program 2004 (DAP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
กุมภาพันธ์ 2555 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
เมษายน 2560 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริ ษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เคมีแมน จากัด

บริษัทไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
พฤษภาคม 2555 – ปั จจุบนั เลขาธิการ
2557 - 2559
กรรมการบริ หาร
2557 – 2559
ประธานกรรมการ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการ
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

การมีส่วนได้ ส่วนเสียในวาระที่เสนอ

สมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์ไทย
บริ ษัท กรุงเทพธนาคม จากัด
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.)
คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ พิจารณา
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัตเิ หมาะสม
กับตาแหน่งครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มีประวัตกิ ระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้
กระทาโดยทุจริ ต
ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 10

แผนที่แสดงที่ตงั ้ สถานที่จดั ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ณ ห้ องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
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