
    

    
 

หนังสือเชญิประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น 
 ครัง้ที่ 1/2562 

 

บริษัท พริน้ซเิพลิ แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

 วันพฤหสับดีที่ 5 กันยายน 2562 

 เวลา 13.30 น. 

  
 ณ ห้องออดธิอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก  

 เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวทิ 63 พระโขนงเหนือ  
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
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5 สงิหาคม 2562 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
เรียน ผู้ ถือหุ้น บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

2. สารสนเทศเก่ียวกบัการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
3. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่การจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ให้แก่บคุคลเก่ียวโยงกนั  
4. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 

5.  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6.  หนงัสอืมอบฉนัทะ 
7. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
8. คณุสมบตัิกรรมการอิสระ 
9. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
10. แผนท่ีแสดงที่ตัง้สถานท่ีจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัพฤหสับดีที่ 
5 กนัยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ (Cheer Tower) ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก เลขที่ 18 
เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ได้จดัขึน้ในวนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน 2562 โดยมี
ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้(สิ่งที่สง่มา
ด้วยล าดบัท่ี 1) ซึง่ได้จดัท าขึน้แล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และน าสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่
ส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตัง้แต่วันที่ 9 พฤษภาคม 
2562 แล้ว 

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการบนัทึกรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2562 ซึง่ได้จดัประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน 2562 ไว้อยา่งถกูต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 (“ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น”) รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 คะแนนเสียงส าหรับการรับรอง  เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากัด ที่ถือโดยบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป    
โฮลดิง้ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  

 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 มิถุนายน 2562 (“ที่
ประชุมคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนมุตัิและเห็นสมควรให้น าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายหุ้น
สามญัของบริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั (“BG”) จ านวน 9,985,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 ของ
จ านวนหุ้ นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ BG มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 100 บาท (“หุ้น BG”) ที่ถือโดยบริษัท วี         
บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด (“VB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(“VMSD”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ในราคาหุ้นละประมาณ 133.08632 บาท คิดเป็นราคาซือ้ขายรวม
ทัง้สิน้ไม่เกิน 1,328,999,733.83 บาท โดย VMSD ได้วางมดัจ าไว้ให้แก่ VB เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 265,800,000 บาท 
และจะช าระราคาซือ้ขายสว่นที่เหลือจ านวน 1,063,199,733.83 บาท ให้แก่ VB ด้วยเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือวิธีการ
อื่นใดตามที่ VMSD และ VB จะได้ตกลงกนั โดยบริษัทฯ ประสงค์ที่จะน าเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นในครัง้นีไ้ปใช้
เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนและการขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ตามนโยบายการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในปัจจุบนัต่อไป นอกจากนี ้ภายหลงัจากที่ VMSD ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG แล้ว VMSD ตกลงที่จะ
ด าเนินการให้ BG ช าระเงินท่ี BG มีภาระผกูพนัท่ีจะต้องช าระให้แก่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ  ซึง่ ณ วนัท่ี 30 
มิถนุายน 2562 มีจ านวนรวมทัง้สิน้ประมาณ 16,592,887.67 บาท ให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้อง
ภายใน 90 วนัภายหลงัการรับโอนกรรมสทิธ์ิในหุ้น BG ด้วย 

 อยา่งไรก็ดี การเข้าท าธุรกรรมการจ าหนา่ยหุ้น BG ในครัง้นีจ้ะเกิดขึน้ตอ่เมื่อเง่ือนไขที่ส าคญัตามที่ระบใุนสญัญาจะซือ้
ขายหุ้นระหวา่ง VB และ VMSD เสร็จสมบรูณ์ ซึ่งรวมถึงการได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ส าหรับเข้าท าธุรกรรมดงักลา่ว โดยการโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG ให้แก่ VMSD จะเกิดขึน้เมื่อ VB ได้รับ
การช าระราคาซือ้ขายสว่นท่ีเหลือข้างต้นจาก VMSD แล้ว และในเบือ้งต้นคาดวา่หากธุรกรรมข้างต้นได้รับอนมุตัิจากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นการเข้าท ารายการในครัง้นีจ้ะแล้วเสร็จภายในเดือนตลุาคม 2562 ทัง้นี ้โปรดพิจารณาข้อมลูเพิ่มเติม
เก่ียวกบัการเข้าท าธุรกรรมข้างต้นได้จากสารสนเทศเก่ียวกบัการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เก่ียว
โยงกนั (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2)  

 อนึง่ ธุรกรรมการจ าหนา่ยหุ้น BG โดย VB ในครัง้นีม้ีข้อพงึพิจารณาเพิ่มเติมดงันี ้
(ก) การเข้าท ารายการดงักลา่วถือเป็นการจ าหนา่ยไปซึง่เงินลงทนุทัง้หมดของ VB ใน BG อนัจะสง่ผลให้ BG 

สิน้สภาพการเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ   
(ข) การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ข้าขา่ยเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(รวมเรียกว่า “ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณา
ขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเร่ืองการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีนยัส าคญั โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ ประจ างวด 
3 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วพบว่า การเข้าท ารายการดงักลา่วมีขนาดของรายการสงูสดุ
เมื่อค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 
16.36 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (โดยบริษัทฯ ไมม่ีรายการจ าหนา่ยไป
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ซึง่สนิทรัพย์ที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเข้าท ารายการนี)้ เข้าขา่ยเป็นรายการจ าหนา่ย
ไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 กลา่วคือเป็นรายการที่มีมลูคา่เท่ากบัร้อยละ 15 หรือสงูกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 
50 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ภายใต้ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยัส าคญัใน
การจดัท าและเปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจดัสง่สารสนเทศแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันบั
แตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(ค) นอกจากนี ้การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ข้าขา่ยเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยง
กัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า“ประกาศเร่ืองรายการที่ เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องด้วย 
VMSD เป็นนิติบคุคลที่มีดร.สาธิต วิทยากร (ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ) เป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่และกรรมการของ VMSD ด้วย ซึง่เมื่อพิจารณาขนาดของรายการดงักลา่วภายใต้ประกาศเร่ือง
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ ประจ างวด 3 เดือนสิน้สดุ 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วพบว่า มีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 21.25 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซึง่มากกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย (โดยบริษัทฯ มิได้มีรายการที่เก่ียวโยงกนัที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัที่มีการตกลง
เข้าท ารายการนี)้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดท าและเปิดเผยสารสนเทศที่เก่ียวกับรายการต่อตลาด
หลกัทรัพย์ฯ พร้อมทัง้จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับการเข้าท ารายการที่
เก่ียวโยงกนัเพื่อน าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น และจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว 

 ด้วยข้อพิจารณาข้อ (ข) และข้อ (ค) ข้างต้น แม้ธุรกรรมการจ าหนา่ยหุ้น BG ในครัง้นีจ้ะเข้าขา่ยเป็นรายการจ าหนา่ยไป
ซึง่สนิทรัพย์ประเภทท่ี 2 ซึง่บริษัทฯ มีหน้าที่เพียงต้องจดัท าและเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และจัดส่งสารสนเทศการท ารายการให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันบัจากวนัที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ตามที่ระบใุนข้อ (ข) ก็ตาม แต่เนื่องด้วยการเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศเร่ือง
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึง่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจดัท าสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั พร้อมทัง้จดัให้
มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเพื่อน าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น และจดั
ให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่วตามที่ระบใุนข้อ (ค) ดงันี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครัง้ที่ 4/2562 จึงเห็นสมควรให้มีการน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ภายใต้ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยัส าคญัพร้อมกบัการพิจารณาอนมุตัิรายการเก่ียวโยง
กนัด้วย โดยให้บริษัทฯ จดัท าสารสนเทศเปิดเผยข้อมลูและด าเนินการตา่ง ๆ เช่นเดียวกบัการเข้าท ารายการจ าหนา่ยไป
ซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยัส าคญั อนัรวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลู การจดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์เพื่อ
น าเสนอต่อผู้ ถือหุ้น และจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดงักลา่วด้วย 
โดยในการนี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท เซจแคปปิตอล จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม
เก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์พร้อมกนักบัการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัด้วยเพื่อน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีมติอนุมตัิการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนั
ดงักล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย อนัได้แก่ ดร. สาธิต วิทยากร UBS AG HONG KONG BRANCH 
นางสาวสาธิตา วิทยากร พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี นางสาวพลัลภา วิทยากร และ นางสาวธนธรณ์ วิทยากร 
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ซึ่ง ณ วนัที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 2,797,690,443 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 86.35 ของ
จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  

 ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดของการค านวณขนาดรายการ ข้อมลูเก่ียวกบั BG และสนิทรัพย์หลกัที่ BG เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิเพ่ิมเติมในสารสนเทศเก่ียวกบัการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (สิ่งที่สง่มา
ด้วยล าดบัท่ี 2) และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่การจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ให้แก่บคุคลเก่ียวโยงกนั 
(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ าหนา่ยหุ้น
สามญัของ BG จ านวน 9,985,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่าย
แล้วทัง้หมดของ BG ตามรายละเอียดที่ระบขุ้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัท (ไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในการเข้า
ท ารายการ) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ป็นรายการที่มีความเหมาะสมและมีราคาขาย
และเง่ือนไขในการเข้าท ารายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการย้ายหมวด
ธุรกิจจากธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจโรงพยาบาลอันเป็นธุรกิจหลกัที่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในการ
ประกอบธุรกิจ อีกทัง้จะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทนุเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจโรงพยาบาลและลดภาระหนีส้นิ ซึง่นา่ที่จะเป็น
การก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการ
เก่ียวกบัการเข้าท ารายการในครัง้นีเ้พิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกบัการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์และการเข้าท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ   วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อันได้แก่       
ดร.สาธิต วิทยากร UBS AG HONG KONG BRANCH นางสาวสาธิตา วิทยากร พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี 
นางสาวพัลลภา วิทยากร และ นางสาวธนธรณ์ วิทยากร ซึ่ง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถือหุ้ นรวมกันทัง้สิน้ 
2,797,690,443 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 86.35 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  

 

วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัพฤหสับดีที่ 5 กนัยายน 2562 เวลา 13.30 
น. ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ (Cheer Tower) ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมยัซอย 2 ถนนสขุมุวิท 63 
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 รายละเอียดแผนท่ีแสดงที่ตัง้สถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย
ล าดบัที่ 10 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 11.30 น. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่จะเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง กรุณาน าเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2562 ตาม
รายละเอียดที่ระบไุว้ในสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 มาแสดงเพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 

อนึ่ง ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตัง้บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรด
กรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ (สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 6) โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่ง และมอบให้แก่
ผู้ รับมอบฉันทะ โดยผู้ รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตาม
รายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 5 มาส่งมอบให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่จุดลงทะเบียนก่อนผู้ รับมอบฉันทะจะเข้าร่วม
ประชมุ 

หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะและระบช่ืุอ นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้ รับ
มอบฉันทะ และกรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะที่ได้กรอกรายละเอียดและลงนามครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบมาที่ 
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บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสขุุมวิท 63 แขวงคลองตนั
เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 เป็นการลว่งหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารดงักลา่วก่อนวนัพฤหสับดีที่ 5 กนัยายน 
2562 จกัเป็นพระคณุยิ่ง  

ในการนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่ 1/2562 (Record Date) ใน
วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

                                                                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                                                                                 
                                                                                                                  (นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ) 
                                                                                                                  ประธานคณะกรรมการบริษัท 
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สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 
 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษัท พริน้ซเิพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 

ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก 
เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวทิ 63 

 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
 

       

เร่ิมการประชุม เวลา 9.30 น. 

นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์  วิทยากร  ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานในที่ประชมุ  กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น และตวัแทน
ผู้ ถือหุ้นท่ีได้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี  2562 ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  และกลา่ว
เปิดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี  2562 ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) อยา่งเป็นทางการ หลงัจากนัน้ประธาน
ได้มอบหมายให้นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชมุ 

 

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 
3,240,638,433.00 บาท (สามพนัสองร้อยสี่สิบล้านหกแสนสามหมื่นแปดพนัสี่ร้อยสามสิบสามบาท) โดย ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 
วนัที่ 12 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 3,240,087,520.00 บาท (สามพนัสองร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่น
เจ็ดพนัห้าร้อยยี่สบิบาท) ซึง่ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 3,240,087,520 หุ้น (สามพนัสองร้อยสีส่บิล้านแปดหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อย
ยี่สบิหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 

นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นมาร่วม
ประชมุด้วยตนเองจ านวน 23 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 1,377,563,293 (หนึง่พนัสามร้อยเจ็ดสบิเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสามพนัสอง
ร้อยเก้าสิบสามหุ้น) และมีผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชุมจ านวน 59 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 1,571,356,235 (หนึ่งพนั
ห้าร้อยเจ็ดสบิเอ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นหกพนัสองร้อยสามสบิห้าหุ้น) รวมทัง้หมด 82 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 2,948,919,528 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.0136 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด ณ วนัปิดสมดุทะเบียนจ านวน 3,240,087,520 หุ้น (สามพนัสอง
ร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยยี่สิบหุ้น) ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด ตามมาตรา 103 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ถือได้ว่าครบเป็นองค์ประชุม  และตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
วาระและเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ส าหรับการประชุมสามญั ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ระหว่าง
วนัที่ 1 ตลุาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นัน้ ปรากฏวา่ ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบคุคลใดเข้า
รับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 ระหวา่งวนัท่ี 9 เมษายน 2562 ถึง 18 เมษายน 2562 ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้าแตอ่ยา่งใด 
 

ก่อนที่จะเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ นางสาวฤติมา จิระสรุเดช  เลขานกุารบริษัท  กลา่วแนะน าคณะกรรมการของ
บริษัท และผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครัง้นีใ้ห้ที่ประชุมทราบ พร้อมทัง้แนะน าวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่
ประชมุทราบ   

 

นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท ได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 
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 คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด)   

1. นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์  วิทยากร       ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์       กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ดร.สาธิต  วิทยากร                     กรรมการบริษัท   ประธานคณะกรรมการบริหาร และ 

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

      และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร –Health Care 
8. นายจอห์น ล ีโกะชนุ          กรรมการบริษัท 
9. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร          กรรมการบริษัท 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ  ผู้อ านวยการฝ่ายบริการงานบญัชีสว่นกลาง  
 
ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

1. นายชาญชยั  ชยัประสทิธ์ิ และ 
2. นางสาวจฑุาทิพ ตระการบญุชยั 
 

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จากบริษัท 24 อนิเตอร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 

นางสาวกานติมา คงสมยตุิ  
 

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั  

1. นางสาวณิชยา วณีสอน และ 
2. นางสาวปญุญิสา อินทรประชา 
 

 ที่ปรึกษาทางการเงนิจากบริษัท หลกัทรัพย์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

1. นายธนวฒัน์ จนัทรปรรณิก และ 
2. นายภาสนิ ภาวศทุธิกลุ 
 

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ดเีอน็ 36 จ ากดั  ซ่ึงจะท าหน้าที่ดูแลควบคุมการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้นี ้
รวมถงึการตรวจนับคะแนนเสยีงให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและถกูต้อง  

1. นางนวลลดา งามธนไพศาล และ 
2. นายเนรมติร  ตรงพร้อมสขุ  
 
ล าดบัถดัไป นายเนรมิตร  ตรงพร้อมสขุ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชีแ้จงถึงวิธีปฏิบตัิส าหรับการประชมุ และวิธีการลงคะแนน

เสยีงในวาระตา่งๆ ดงันี ้
- การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระนัน้ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยถือวา่หนึง่หุ้นมีหนึง่เสยีง 
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- ส าหรับการลงมติในวาระท่ี 1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4  วาระท่ี 5 วาระท่ี 7  และวาระท่ี 10 จะถือคะแนนเสยีงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

- ส าหรับวาระท่ี 2  เป็นวาระเพื่อทราบไมม่ีการลงมติ 
- ส าหรับการลงมติในวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมตัิไม่น้อยกว่าสองในสามของ 

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
- การลงมติในวาระที่ 8 และ วาระที่ 9 จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

นอกจากนี ้เนื่องด้วยวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคล
ในวงจ ากดั ซึง่มีความเก่ียวเนื่องกนั ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุตัิวาระดงักลา่ว ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาโดยถือ
ว่าวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นเร่ืองที่เก่ียวเนื่องกนั และเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกัน โดยหากวาระใดไม่ได้รับอนุมตัิ
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  ให้ถือวา่อีกวาระหนึง่ แม้ได้รับอนมุตัิแล้วเป็นอนัยกเลกิไปด้วย 

- ในสว่นของการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีงในแตล่ะวาระลงมติในใบ
ลงคะแนนในวาระดงักลา่วและ ให้ยกมือขึน้ เพื่อที่เจ้าหน้าที่ จะเดินเข้าไปเก็บบตัรลงคะแนนของทา่น กรณีที่ไม่มีผู้
ถือหุ้นยกมือ จะถือวา่ ผู้ ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ จะท าการประมวลผลคะแนน 
และประกาศผลคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบในแตล่ะวาระ 

- กรณีมีผู้ ถือหุ้นทา่นใด มีความประสงค์ที่จะท าการซกัถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ ตอ่ที่ประชมุให้ผู้ ถือ
หุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะดงักลา่วได้โปรดยกมือ และ กรุณา แจ้งช่ือ-นามสกลุ ของตนเอง และฐานะของตนเองวา่เป็น
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะมาจากผู้ ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ท าการชีแ้จงใน
ประเด็นตา่งๆ ท่ีสอบถาม และบนัทกึไว้เป็นข้อมลูส าหรับการประชมุในครัง้นีไ้ด้อยา่งถกูต้อง   

- ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียง
ตามที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะมาทกุประการ และส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชมุ ขอให้ผู้ รับมอบฉนัทะตรวจสอบ
ค าสัง่ของผู้มอบฉนัทะและลงคะแนนเสยีงให้ถกูต้องตรงตามที่ผู้มอบฉนัทะก าหนดไว้ 

- ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมิได้คืนบตัรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่
เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสยีงในวาระการประชมุนัน้ ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงเห็นด้วย 

- จ านวนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั เนื่องจากอาจมีผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาเพิ่มเติม 

- ในแต่ละวาระกรณีการนบัคะแนนยงัไม่เรียบร้อย บริษัทฯ จะขอด าเนินการพิจารณาในวาระตอ่ไป เมื่อการรวบรวม 
คะแนนเรียบร้อย จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ทราบตอ่ไป 

 

ก่อนที่จะเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานกุารบริษัท ได้กลา่วแนะน า คณุปัทม์รวีย์ โฆสิตงักูร อาสาพิทกัษ์สิทธิ     
ผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยซึง่เข้าร่วมการประชมุในครัง้นี  ้ 

 

นอกจากนี ้เพื่อให้การนับคะแนนเสียงของที่ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และยุติธรรม นางสาวฤติมา จิระสุรเดช 
เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยจ านวน 1 ราย เพื่อท าหน้าที่เป็นอาสาสมัคร และสกัขีพยานในการตรวจนบั
คะแนน ซึง่มี นางสาวสนุี ลวีิวิธนนท์ ผู้ รับมอบฉนัทะ จากนายวศิษฏ์ กร่ิมวงษ์รัตน์ รับอาสาเป็นตวัแทนดงักลา่ว 

 ตอ่จากนัน้ นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท  ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
 

นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท ได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2561 โดยรายละเอียดการพิจารณา ได้จัดส่งให้ท่านผู้ ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชมุ 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือ แก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือ ขอแก้ไขใดๆ 
 

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 1 มีทัง้หมด 97 ราย 
เป็นจ านวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออก
เสยีงลงคะแนน 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

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

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
 

 ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร แถลงตอ่ที่ประชุมว่าในปี  2561 ธุรกิจของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมาก โดยบริษัทฯ เน้นประกอบธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Health Care) เป็นหลัก จากเดิมที่ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ ดังนัน้บริษัทฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนวิสยัทัศน์ และพันธกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจการบริการด้านสุขภาพ 
(Health Care) นอกจากนี ้ในการประกอบธุรกิจบริการด้านสขุภาพ (Health Care) บริษัทฯ ได้ก าหนดกลยทุธ์ในการประกอบธุรกิจ 
ซึง่สอดคล้องกบัปณิธานของทา่นประธานคณะกรรมการ ซึง่มีสาระส าคญัดงันี ้

 

1. Leading Hospital Operator for Middle Income Patients in Thailand  

บริษัทฯ ต้องการผลกัดนัให้บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทลกู เป็นผู้น าด้านการบริหารโรงพยาบาล โดย
มีกลุม่ลกูค้าเปา้หมายเป็นลกูค้าระดบักลาง 
 

2. Affordable Pricing in Untapped Markets  

เป็นโรงพยาบาลที่ก าหนดราคาค่ารักษาพยาบาลที่สามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนเน้นขยายโรงพยาบาล ไปยงัจงัหวดัอื่นๆ   
ที่ยังมีบริการสาธารสุขไม่ดีเท่าที่ควร หรือมีโรงพยาบาลเอกชนไม่เพียงพอ   โดยบริษัทฯ ตัง้เป้าหมายที่จะขยาย
โรงพยาบาลเพิ่มขึน้ภายในปี 2562-2563 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน นอกจากนีจ้ากการที่บริษัทฯ 
ก าหนดกลยทุธ์ในการก าหนดราคาที่ให้ผู้ ป่วยเข้าถึงได้ การท างานขององค์กรจึงจะต้องมีประสิทธิภาพมากที่สดุ เพื่อท า
ให้องค์กรสามารถสร้างผลก าไรได้ 
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3. Full Range of Medical Services and Equipment   

โรงพยาบาลของพริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จะต้องจดัให้มีอปุกรณ์ และการรักษาที่ครบครัน และทนัสมยั 
 

 หลงัจากนัน้ ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมายให้นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร - Corporate รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และชีแ้จงแผนการด าเนินงานของปีปัจจุบนัให้ผู้ ถือ
หุ้นทราบ 
 

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

 

พัฒนาการของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
 

-  ปลายปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้กิจการของกลุ่มบริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด เพื่อเร่ิมต้นธุรกิจ Health 
Care ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั (“พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ใน
การขยายกิจการโรงพยาบาลทัง้หมด 

 

- เดือนกุมภาพันธ์ 2561  

• พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ รับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์  ออกานยัเซชัน่ จ ากดั  
ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ช่ือ “โรงพยาบาลปิยะมินทร์” ซึ่งตัง้อยู่ในจังหวดั
สมทุรปราการ  

• บริษัท ได้น าระบบ Hospital Information System (HIS) มาใช้ในกลุ่มโรงพยาบาลในเครือซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบฐานข้อมลูทกุอยา่งให้อยู่ ในระบบคลาวด์ มีการเช่ือมข้อมลูประวตัิคนไข้ด้วยระบบดิจิทลั 
ท าให้ การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหา ร
โรงพยาบาล 

• บริษัทได้ติดตัง้ ระบบการบริหารทุนมนุษย์ ที่มีประสิท ธิภาพมากขึ น้  (Workday Human Capital 
Management : HCM) ช่ือ Workday ซึ่งเป็นเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ
บคุลากรของกลุม่ 

 

- เดือนมีนาคม 2561 

• บริษัทฯ ได้โอนที่ดินสองแปลง ไปยงับริษัทลกูที่ตัง้ใหม่ และเตรียมที่จะขายที่ดินสขุมุวิท 29 โดยบริษัทฯมี
แผนขายที่ดินดงักลา่ว ในรูปแบบของการขายบริษัท เพื่อลดคา่ใช้จ่ายของการท ารายการจ าหนา่ยทรัพย์สิน
นี ้

 

- เดือนพฤษภาคม 2561 

• มีการจดัตัง้บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อทุยั จ ากดั  เพื่อรองรับการขยายโรงพยาบาลที่จงัหวดัอทุยัธานี 
โดยมีการเข้าซือ้ทรัพย์สินรอการขายจากธนาคาร ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็น
โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัอทุยัธานี ขนาด 59 เตียงและคาดวา่จะสามารถเปิดด าเนินการโรงพยาบาลได้
ภายในสิน้ปี 2562 
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- เดือนตุลาคม 2561 

• จดัตัง้บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากดั  เพื่อรองรับการรับโอนกิจการของโรงพยาบาลศิริเวชล าพนู 
ซึ่งบริษัทฯ ได้รับโอนโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2562 และเตรียมขยายงานตอ่ไปใน
อนาคต 

 

- เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

• เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจบริการด้านสขุภาพ (Health Care) รวมทัง้แสดงให้เห็นความตัง้ใจในการมุง่
ขยายธุรกิจด้าน Healthcare ตลาดหลักทรัพย์จึงอนุมัติให้ ย้ายหมวดหุ้ นของ PRINC จากหมวด
อสงัหาริมทรัพย์ไปอยู่ในหมวดของกิจการทางการแพทย์ ซึ่งตรงกับเป้าหมายและการด าเนินงานของ    
บริษัทฯ 

 

 ทัง้นี ้ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมานัน้ บริษัทฯ มี 2 ธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจบริการด้านสขุภาพ (Health Care) 
และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขายอสงัหาริมทรัพย์บางส่วนเพื่อน าเงินมาลงทุนในธุรกิจบริการด้านสขุภาพ 
(Health Care)  โดยในภาพรวม บริษัทฯ มีบริษัทย่อยรวม 19 บริษัท  ทัง้ที่บริษัทฯ ถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อม  สามารถแบ่ง
พิจารณาเป็น 2 สว่น โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

 1.  ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Health Care) 
 ปัจจุบนับริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั มีโรงพยาบาลทัง้สิน้ 8 แห่ง โดยมี 7 แห่งที่เปิดด าเนินการแล้ว และอีก 1 แห่ง
คือที่จงัหวดัอทุยัธานี คาดวา่จะเปิดด าเนินการได้ในสิน้ปี 2562 โดยรายละเอียดของโรงพยาบาลตา่งๆ มีดงันี ้
 

 1.1 โรงพยาบาลพิษณุเวช จงัหวัดพิษณุโลก 
-  เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ มีศกัยภาพท่ีครอบคลมุการรักษาทกุชนิด และมี

แนวโน้มที่จะพฒันาตอ่ไปให้เป็นศนูย์เฉพาะทางส าหรับ โรคหวัใจ หรือโรคมะเร็ง  
-  โดยในปี 2561 มีรายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.5  
-  และมี EBITDA เพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.1 ใกล้เคียงกบัยอดขาย แม้จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ ตัง้เปา้ไว้         แต่

เป็นท่ีนา่พอใจ  
-  ก าไรสุทธิลดลงเนื่องจากมีค่าใช้จ่าย เช่น ดอกเบีย้ เพิ่มขึน้จากการขยายและลงทุนในโรงพยาบาลที่

จงัหวดัอตุรดิตถ์ 
 

 1.2 โรงพยาบาลปากน า้โพ และ โรงพยาบาลปากน า้โพ 2 จังหวดันครสวรรค์ 
-  โรงพยาบาลปากน า้โพ เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง และโรงพยาบาลปากน า้โพ 2 เป็นโรงพยาบาล

ขนาด 100 เตียง การปรับปรุงโรงพยาบาลเสร็จสมบรูณ์ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561  
-  มีรายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 12 แตย่งัไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว้ 
-  EBITDA เร่ิมปรับปรุงดีขึน้จากประมาณ 20 ล้านบาท  เป็น 48 ล้านบาท คาดวา่ในปีนีจ้ะได้ตามที่คาดหวงั

มากขึน้ 
-  มีผลขาดทนุสทุธิจ านวน 67 ล้านบาท ซึง่มาจากคา่เสือ่มราคาที่เพิม่ขึน้และดอกเบีย้จา่ย 
 

 1.3 โรงพยาบาลสหเวชพิจิตร  
-  เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง โดยภายหลงัจากที่ได้เข้าซือ้โรงพยาบาลมาในปี 2560 บริษัทฯ ยงัไม่ได้

ด าเนินการปรับปรุงโรงพยาบาลมากนกั แตป่รับปรุงเทา่ที่จ าเป็นเพื่อไมใ่ห้รบกวนการด าเนินการตามปกติ
ของโรงพยาบาล โดยคาดวา่จะเร่ิมปรับปรุงเพิ่มเติมในสิน้ปี 2562 เพื่อให้มีรูปแบบมาตรฐานในการบริการ
แบบเดียวกนักบัโรงพยาบาลอื่นๆ ในเครือ  



 12 / 91 
 

-  มีรายได้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 13.4  
-  เนื่องจากมีการปรับปรุงด้านบัญชีในปี 2560 และ ยังคงส่งผลกระทบทางบัญชีในปี 2561 ท าให้ผล

ประกอบการยงัขาดทนุอยู่ 
-   ปัจจุบนัได้ด าเนินการซือ้ที่ดินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมขยายโรงพยาบาล และปรับปรุงการบริการตา่งๆ เพื่อให้

อยูใ่นมาตรฐานเดียวกนักบัโรงพยาบาลในเครือ 
 

 1.4 โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภมิู 
-  เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ซึง่ภายหลงัจากรับโอนกิจการมาจากโรงพยาบาลปิยะมินทร์แล้วบริษัทฯ 

ได้ด าเนินการปรับปรุงอาคาร และ สร้างอาคารใหมเ่พื่อรองรับผู้ ป่วยนอก รวมทัง้ปรับปรุงห้องพกัส าหรับ
ผู้ ป่วยในบางสว่น โดยอาคารดงักลา่วได้เปิดใช้บริการเมื่อต้นเดือนเมษายน 2562 ทีผ่า่นมา  

-  เดิมผู้ มาใช้บริการโรงพยาบาลมากกว่า 90% เป็นผู้ ที่ใช้สิทธิในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
(“โครงการบตัรทอง”) ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะปิดให้บริการส าหรับผู้ มาใช้สิทธิตามโครงการดงักลา่วภายใน  
ปีนี ้ 

-  โดยภาพรวม แม้ในปี 2561 จะเป็นปีแรกหลงัจากรับโอนกิจการโรงพยาบาล และอยูร่ะหวา่งการปรับปรุง
โรงพยาบาลแต่ยงัคงมีรายได้จากผู้ ใช้สิทธิในโครงการและจากแผนกฉกุเฉิน อบุตัิเหตบุางสว่น ประมาณ 
209 ล้านบาท     

-  เนื่องจากโรงพยาบาล อยูร่ะหวา่งการปรับระบบลกูค้าที่มาใช้บริการให้เป็นระบบเงินสด หรือ Self-pay ท า
ให้ EBITDA มีผลติดลบ แตย่งัคงมีก าไรเพราะบริษัทฯ มีก าไรพิเศษจากการรับโอนกิจการมาในราคาที่ต ่า
กวา่ราคาตลาด (Negative Goodwill) 

 

 1.5 โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดติถ์ 
เป็นอาคารโรงพยาบาล 59 เตียง และมีศกัยภาพที่จะขยายได้ถึง 90 เตียงในอนาคต เมื่อปลายเดือนมีนาคม 
2562 ได้มีการเปิดตวัโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ และมีคนไข้เข้ารับการรักษาทัง้ ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก    
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ก่อสร้างขึน้ใหม่ โดยมีระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จตัง้แต่เร่ิมตอกเสาเข็ม 12 เดือน ซึ่งผล
การด าเนินงานภายหลงัจากการเปิดด าเนินการค่อนข้างสูงกว่าที่บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายไว้ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
ผลกัดนัให้โรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ์ เป็นต้นแบบของโรงพยาบาลส าหรับตลาดฐานกลางและพยายาม
เพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุน โดยใช้ระบบงานดิจิตอล และการบริหารงานแบบ Share Services เข้ามา
ช่วย 

  

 1.6 โรงพยาบาลพริน้ซ์ อุทัยธานี จังหวดัอุทัยธานี 
  เร่ิมด าเนินการซอ่มแซมและปรับปรุง โดยคาดวา่ภายในสิน้ปี 2562 จะสามารถเปิดด าเนินการโรงพยาบาลได้ 

 

 1.7 โรงพยาบาลศิริเวชล าพนู 
รับโอนกิจการเมื่อเดือนมีนาคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการซือ้ที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติม ออกแบบและก่อสร้าง
โรงพยาบาลอาคารใหม่ เพื่อเช่ือมกบัอาคารเดิม โดยจะเร่ิมก่อสร้างภายในสิน้ปีนี ้และมีแผนที่จะขยายอีก 2 
อาคารเพิ่มเติมในอนาคต หากธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่บริษัทฯ วางแผนไว้ 

 
 ทัง้นี ้ในภาพรวมธุรกิจบริการด้านสขุภาพ (Health Care) มีรายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 23.3จาก 1,690.4 ล้านบาท ในปี 2560 
เป็น 2,084.6 ล้านบาท ในปี 2561 และมี EBITDA เติบโตดีขึน้ร้อยละ 13.5 จาก 154.7 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 175.7 ล้านบาท
ในปี 2561 
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 2.  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 ภาพรวมของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2561 เป็นไปในทิศทางที่ดี โดยมีการเติบโตของยอดขายที่ ร้อยละ18.5 
และ EBITDA สงูขึน้ร้อยละ 35.5 จาก 198 ล้านบาท เป็น 268.8 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

 -  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ (“BBC”) เป็นอาคารส านักงานให้เช่า 30 ชัน้  พืน้ที่รวมกว่า 30,000 
ตารางเมตร มีพืน้ที่ให้เช่าประมาณ 16,000 ตารางเมตร ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา แม้จะมีการเพิ่มอตัราคา่เช่าตอ่ตารางเมตร แต่ยงัคงมี
อตัราการเช่าในระดบัท่ีสงู โดยมีรายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 11 จาก 118 ล้านบาท เป็น 131 ล้านบาท EBITDA สงูขึน้ประมาณ   ร้อยละ 
13 และเร่ิมท าก าไรให้บริษัทฯ ติดตอ่กนัมา โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 73.3 
 

 -  โรงแรมแมริออท เอ็คเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ (“MEA”) เป็น Service 
Apartment ที่ด าเนินการแบบโรงแรม มีห้องที่เปิดให้บริการทัง้สิน้ 185 ห้อง มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครันเช่นเดียวกบัโรงแรม
ทัว่ไป ในปี 2561 ที่ผา่นมามีปัญหาเก่ียวกบันกัทอ่งเที่ยวบางกลุม่ ท าให้ในช่วงต้นปี ผลประกอบการของบริษัทฯ ไมด่ีนกั แตเ่มื่อเข้า
สู่ไตรมาสที่ 3 และ 4 เ ร่ิมแก้ไขปัญหาได้ดีขึน้ MEA จึงมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องจนถึงต้นปี 2562 แต่เนื่องจาก 
Occupancy Rate และ Revpar ลดลงในปี 2561 ท าให้รายได้ไม่เพิ่มขึน้ แต่ EBITDA ยังคงใกล้เคียงกับปี 2560 และคาดว่าปี 
2562 จะมีผลประกอบการท่ีสงูขึน้กวา่ในปีที่ผา่นมา 
 

 -  โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก (“SEB”) ปี 2561 เป็นปีแรกที่เปิดด าเนินการครบทัง้ 3 อาคารเมื่อปี 
2560 รวม 262 ห้อง โดย อาคาร A เป็น Full-Service บริหารแบบโรงแรม มีอปุกรณ์อ านวยความสะดวกครบครัน และมี Automatic 
Car Park สามารถจอดรถได้ 250 คนั อาคาร B และ C เป็น Non-Service Apartment โดย Occupancy Rate และ Revpar เร่ิม
ปรับปรุงดีขึน้ ท าให้รายได้เพิ่มขึน้จาก 130 ล้านบาท เป็น 209 ล้านบาท และ EBITDA เพิ่มขึน้จาก 37 ล้านบาท เป็น 93 ล้านบาท 
เนื่องจากเปิดด าเนินการครบทัง้ 3 อาคาร และคาดวา่ในปี 2562 บริษัทฯ นา่จะมีก าไรสทุธิจากการด าเนินการ 
 

 นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า โดยรวมกลุ่มบริษัทฯ       
มีรายได้เพิ่มขึน้จาก 2,237 ล้านบาท เป็น 2,723 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ที่เพิ่มจากทัง้ธุรกิจบริการด้านสขุภาพ และธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ โดยรายได้จากธุรกิจบริการด้านสขุภาพคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 80 ของรายได้ทัง้หมด  ในสว่นของEBITDA เพิ่มขึน้
จาก 257 ล้านบาท เป็น 368 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดี แต่ยงัคงต ่าว่าเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัคงมีผล
ประกอบการขาดทนุสทุธิ แตล่ดลงจากเดิม 362 ล้านบาท เหลอืเพียง 148 ล้านบาท  
 

 นอกจากการด าเนินการตามปกติของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัในการพฒันาอย่างยัง่ยืนและการสร้าง
ความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม โดยในธุรกิจด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ยงัคงมีการให้ทนุการศกึษาและเปิดสถานที่ให้ศึกษา
ดงูาน เรียนรู้ของนกัเรียน สว่นโรงพยาบาลมีการจดักิจกรรมเพิ่มเติม เช่น  

-  โครงการมอบดวงตา ผา่ตดัรักษาตาฟรีให้แก่คนในชมุชน  
-  เปิดศนูย์ตรวจสขุภาพในสวนสาธารณะที่ใกล้เคียงกบัโรงพยาบาล  
-  มอบเคร่ืองกระตุ้นหวัใจอตัโนมตัใิห้ทีมแพทย์ฉกุเฉินและชมุชนตา่งๆ ที่มีความจ าเป็น  
-  ตรวจสขุภาพและฉีดวคัซีนให้นกัเรียนในโรงเรียน   
-  แสดงและสาธิตวิธีการชว่ยเหลอืผู้ ป่วยฉกุเฉิน 
-  โครงการ “เคล็ดลับบริหารโรงพยาบาลแบบมืออาชีพ” ถ่ายทอดประสบการณ์โดย นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ 

วิทยากร ผู้บกุเบิกโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย โดยเปิดให้ศกึษาฟรีผา่นทางออนไลน์   
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 
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 นายธีรพล  วีรพนัธุ์ชยั ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเก่ียวกบั งบลงทนุด้านเทคโนโลยีในปี 2561 เป็นจ านวนเงิน
เทา่ไร และคิดเป็นสดัสว่นเทา่ไรตอ่งบลงทนุทัง้หมด และโรงพยาบาลอื่นสามารถใช้ Software เดียวกนัได้หรือไม่ 
 

 ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้นว่า งบประมาณที่ใช้ในการลงทุนด้าน 
Software ของโรงพยาบาลในเครือ รวมทัง้หมดประมาณ 20 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้ ซึง่โรงพยาบาลอื่นจะอยู่ที่ร้อย
ละ 3 ของรายได้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ใช้ความรู้ความสามารถของกรรมการ และทีมงาน เพื่อช่วยพัฒนาระบบต่างๆ  ของ
โรงพยาบาล นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัเป็นผู้ ร่วมพฒันาระบบ Software ดงักลา่ว จึงเป็นการลดต้นทนุด้าน Software เนื่องจากได้สทิธิ
พิเศษ 
 

 นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ  ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ ด าเนินการให้โรงพยาบาลต่างๆ 
ออกบธูให้บริการตรวจสขุภาพแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตา่งๆ ในวนัท่ีมีการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อทีบ่ริษัทฯ 
จะได้ขยายฐานลกูค้าที่เป็นนกัลงทนุเพิ่มเติม และสอบถามวา่ ในปี 2562 จะเติบโตของรายได้เพิ่มขึน้จากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ
เทา่ไร  
 

 นายแพทย์สนุทร ศรีทา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -  Health Care ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นว่า คาดว่าบริษัทฯ จะ
สามารถเติบโตได้จากโรงพยาบาลที่เปิดด าเนินการอยูแ่ล้ว ประมาณ ร้อยละ 12-15 ต่อปี และ จากการเข้าซือ้กิจการโรงพยาบาล
เพิ่มอีกในอนาคต ท าให้ภาพรวมการเติบโตของรายได้บริษัทฯ นา่จะอยูท่ี่ร้อยละ 20ตอ่ปี ทัง้นี ้บริษัทฯ พยายามบริหารโรงพยาบาล
เดิมที่ยงัมีภาวะขาดทนุ ให้กลบัมามีผลประกอบการท่ีดีขึน้ ภายหลงัจากการรับโอนกิจการโรงพยาบาลกลุม่แรกและปรับปรุงระบบ
ตา่งๆ ของโรงพยาบาลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ท าให้คร่ึงปีหลงั บริษัทฯ มีทิศทางการด าเนินงานท่ีดีขึน้ คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ลดลง 
และคาดวา่ผลประกอบการในปี 2562 ดีกวา่ปี 2561 
 

 นายปรีชา ไชยวรรณ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง  สอบถามเก่ียวกบั 1) การบริหารจดัการหนีส้ินของบริษัทฯ เนื่องจาก 
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน เงินกู้ ระยะสัน้และเงินกู้ ระยะยาวเพิ่มขึน้ค่อนข้างสงูจากปี 2561 และ 2) ผลกระทบต่อบริษัทฯ จาก
การควบคมุคา่ยาและคา่รักษาพยาบาลของรัฐบาล 
 

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate  ชีแ้จงค าถามของผู้ ถือหุ้นในข้อที่ 1) วา่ ปลายปี 2560    ที่
บริษัทฯ เข้าซือ้กิจการของ AMA มลูคา่รวม 2,000 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ช าระราคาด้วยเงินสด 1,000 ล้านบาท สว่นอีก 1,000 ล้าน
บาท เป็นตัว๋เงินระยะสัน้ จากธนาคารพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) โดยบริษัทฯ คาดหวงัวา่จะสามารถจดัการหนีส้นิในสว่นนีไ้ด้ภายใน
ปี 2562 หากด าเนินการขายที่ดิน สขุมุวิท 29 ได้ จะสามารถน าเงินจากการขายที่ดินมาช าระหนีไ้ด้ครบถ้วน สว่น Project Loan ที่
ใช้ในการขยายธุรกิจโรงพยาบาล ยงัคงต้องเป็นเงินกู้จากสถาบนัการเงินไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของการลงทนุในแตล่ะโครงการ  

 

 นายแพทย์สนุทร ศรีทา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -  Health Care ชีแ้จงค าถามของผู้ ถือหุ้นในข้อที่ 2) วา่ เนื่องจากยงัไม่
มีข้อสรุปท่ีชดัเจนจากรัฐบาล หรือ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ดงันัน้ บริษัทฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจไปตามปกติ 
 

นายชัยวฒัน์ ศรีพวาทกุล ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภูมิ      
ทัง้อาคารและเคร่ืองมือ เป็นจ านวนเทา่ไหร่ และสามารถเปิดด าเนินการแบบเต็มรูปแบบได้เมื่อไร  

 

นายแพทย์สนุทร ศรีทา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -  Health Care ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นวา่ บริษัทฯ ซือ้ทรัพย์สนิใน
ราคา 950 ล้านบาท และวางแผนคา่ใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุงอาคาร สถานท่ี และเคร่ืองมือตา่งๆ ประมาณ 550 - 600 ล้านบาท 
รวมมลูค่าโครงการทัง้สิน้ประมาณ 1,500 - 1,600 ล้านบาท ทัง้นี ้เนื่องจากโครงสร้าง และระบบของอาคาร เช่น ระบบความเย็น 
ระบบไฟฟ้า ระบบน า้ประปา ค่อนข้างเก่า และใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว จึงต้องมีการปรับปรุงทัง้ระบบ ปัจจุบนัโรงพยาบาล
ปรับปรุงส าเร็จแล้วร้อยละ 70 จะแล้วเสร็จและสามารถเปิดด าเนินการครบทกุอาคารได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 
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นายไพบลูย์ ภาสพานทอง ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงความแตกตา่งระหวา่งการซือ้โรงพยาบาลและน ามาพฒันา 
และการสร้างโรงพยาบาลใหม่ในจังหวดันัน้ๆ และมีแนวทางในการเลือกจงัหวดัอย่างไรหากในจงัหวดันัน้ๆ มีโรงพยาบาลที่เปิด
ด าเนินการอยูแ่ล้ว  

 

นายแพทย์สุนทร ศรีทา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -  Health Care ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่า โรงพยาบาลในแต่ละแห่งมี
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน บางโรงพยาบาลที่ไม่สามารถด าเนินการต่อไ ด้ จึงขายให้แก่บริษัทฯ หรือร่วมทุนกับบริษัทฯ ท าให้
โรงพยาบาลมีก าไรมากขึน้ แต่โรงพยาบาลบางแหง่ ไม่มีการบริหารที่ถกูต้อง หรือไม่มีการปรับปรุงอปุกรณ์  หรือการบริการ ท าให้
ก าไรลดลงจากเดิม หรือขาดทนุ ซึง่โรงพยาบาลประเภทนี ้บริษัทฯ จะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขคอ่นข้างมาก อาจใช้เวลา 3-5 ปี 
สว่นโรงพยาบาลที่สร้างใหม ่ตามแผนของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาประมาณ 3 ปี ผลประกอบการจะต้องเป็นบวก สว่นการเลอืก
ซือ้โรงพยาบาล ในจงัหวดัที่ไมม่ีโรงพยาบาลก็จะต้องสร้างโรงพยาบาลขึน้ใหม ่สว่นในจงัหวดัที่มีโรงพยาบาล    อยูแ่ล้ว บริษัทฯ จะ
พิจารณาสดัสว่นประชากร และเศรษฐกิจภายในจงัหวดั หากมีการแขง่ขนัสงูเนื่องจากมีโรงพยาบาลหลายแหง่ที่ด าเนินการอยู ่อาจ
เป็นการเจรจาขอซือ้โดยไมต้่องสร้างโรงพยาบาลใหม ่ตลอดจนพิจารณาถึงความสมดลุในการเลอืกซือ้โรงพยาบาลเพื่อพฒันา และ
ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัทฯ 

 

คุณปัทม์รวีย์ โฆสิตงักูร อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ตามเอกสารชีแ้จงว่าบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง Anti-Corruption ใน
โครงการ CAC เมื่อปี 2561 ก่อนจะเปลี่ยนหมวดธุรกิจเป็นการแพทย์ ในสว่นของนโยบายดงักลา่ว จะขยายไปถึงโรงพยาบาลทกุ
แห่งที่บริษัทฯ เข้าไปด าเนินการ รวมถึงคู่ค้าอย่างไรบ้าง และสอบถามถึง share service การบริหารยา หรือออกผลิตภณัฑ์ยา     
เพื่อลดต้นทนุในอนาคตหรือไม ่รวมถึงเสนอแนะให้มีการเปิดคลนิิกในสนามบินที่ตัง้อยูใ่กล้เคียงกบัโรงพยาบาล 

 

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate  ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นวา่ การต่อต้านคอร์รัปชัน่จะ
ขยายไปถึงทกุบริษัทในเครือของบริษัทฯ และใช้นโยบายเดียวกนั เพื่อให้อยู่บนมาตรฐานของการท าธุรกิจที่เหมือนนกนั สว่นเร่ือง 
Share Services หรือการออกผลติภณัฑ์ยา บริษัทฯ ยงัไมม่ีแผนด าเนินการดงักลา่ว เพราะยงัคงมุ่งขยายโรงพยาบาลไปยงัจงัหวดั
ตา่งๆ ตามแผนธุรกิจปัจจบุนั 

 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 
 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามในวาระนีเ้พิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผา่นมา และ รายงานประจ าปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้น าเสนอ และเนื่องจากวาระนี ้
เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมต้่องมีการลงมติ  

 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 และรายงานประจ าปี 2561 ของ
คณะกรรมการบริษัท 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 

 

 นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อ านวยการฝ่ายบริการงานบญัชีสว่นกลาง  ได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่บริษัทฯ ได้จดัท างบ
แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้วเสร็จตามรายละเอียดตามรายงาน
ประจ าปี ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจาก PWC ซึ่งผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข และได้
รายงานให้ที่ประชมุทราบ ดงันี ้
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1. งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ปี 2561 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
- รายได้รวม 494 ล้านบาท สงูขึน้กว่าปี 2560 ร้อยละ 76 จากรายได้ของโรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ ที่เพิ่มเข้ามา

ในปี ในสว่นธุรกิจพฒันาและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายได้ใกล้เคียงกบัปีที่ผา่นมา 
- รายได้อื่นๆ จ านวน 106 ล้านบาท 
- ต้นทนุและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากต้นทนุและคา่ใช้จ่ายของโรงพยาบาลพริน้ซ์  สวุรรณภมูิ ต้นทนุ

อื่นๆ ที่เพิ่มขึน้จากการท่ีบริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้รองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต  
- ต้นทนุทางการเงินสงูขึน้จากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน จากการท่ีบริษัทฯ มีการขยายตวั สง่ผลให้งบการเงินเฉพาะ

กิจการในปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทนุ 35 ล้านบาท  
 

งบการเงนิรวม  
- รายได้รวม 2,723 ล้านบาท สงูขึน้กว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 23 จากธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 

จากรายได้ของทกุโรงพยาบาลท่ีเติบโตขึน้ และรายได้ของโรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ ที่เพิ่มเข้ามาในระหวา่งปี 
- ธุรกิจพฒันาและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ เติบโตขึน้ร้อยละ 21 จากรายได้ของโครงการซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก 

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

สง่ผลให้งบการเงินรวม มีผลขาดทนุสทุธิ 153 ล้านบาท 
 

แม้ผลประกอบการของปี 2561 บริษัทฯ จะมีผลขาดทนุสทุธิส าหรับปีจ านวน 152.6 ล้านบาท แตเ่นื่องจาก EBITDA ของ
บริษัทฯ เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมาจาก 257.5 ล้านบาท เป็น 426.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65  หรือ มี %EBITDA 15.6 ในสว่นของ
ต้นทนุทางการเงินและคา่เสือ่มราคา เกิดจากการขยายตวัของบริษัทฯ ในธุรกิจและโรงพยาบาลตา่งๆ สง่ผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทนุ
สทุธิ ลดลงถึงร้อยละ 59 จากปีที่ผา่นมา 

 

2. งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
- สนิทรัพย์หมนุเวียน เพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมา จากเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทยอ่ย และลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 
- สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน สว่นท่ีเพิ่มขึน้เกิดจาก ทีด่ิน อาคาร และ อปุกรณ์ ของโรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ  
- บริษัทฯ สนิทรัพย์ รวม 11,392 ล้านบาท 
- หนีส้นิหมนุเวียนและหนีส้นิไมห่มนุเวียน เพิม่ขึน้จากเงินกู้ยืมของสถาบนัการเงิน  
- สว่นของเจ้าของ ใกล้เคียงกบัปี 2560 
- งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีหนีส้นิและสว่นของเจ้าของ รวม 11,392 ล้านบาท 

 

งบการเงนิรวม   
- สนิทรัพย์หมนุเวียนลดลงจากเงินลงทนุระยะสัน้ของบริษัทยอ่ย 
- สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้จากรายการ ที่ดิน อาคาร และ อปุกรณ์ ของโรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ 
- บริษัทฯ มีสิน้ทรัพย์รวม 14,318 ล้านบาท 
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- หนีส้ินหมนุเวียนและไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้จากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินและหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงินที่
เพิ่มขึน้ 

- งบการเงินรวม บริษัทฯ มีสว่นของหนีส้นิและสว่นของเจ้าของ รวม 14,318 ล้านบาท 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม 
 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 
 

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 3 มีทัง้หมด 97 ราย 
เป็นจ านวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออก
เสยีงลงคะแนน 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 
ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

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

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 

 

นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท ได้แถลงตอ่ที่ประชุมวา่ เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชี 
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนจ านวน 33,412,986 บาท  ตามมาตรา 115 ของพ.ร.บ. 
บริษัทมหาชน ก าหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้ก าหนดให้    
บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุ
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใน
อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่นๆ ทัง้นี ้อาจ
เปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคลอ่ง และความเหมาะสมอื่นๆ  ในอนาคต 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 
 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 
 

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 4 มีทัง้หมด 97 ราย 
เป็นจ านวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออก
เสยีงลงคะแนน 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงดการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

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

 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
 

นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ .ศ. 
2535 ก าหนดวา่ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ กรรมการบริษัทคิดเป็นจ านวนหนึง่ในสาม หรือจ านวนใกล้ที่สดุ
กบัหนึง่ในสามจะต้องออกจากต าแหนง่ ในครัง้นี ้กรรมการบริษัทท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 3 ทา่น มีดงัตอ่ไปนี ้
 

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

    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate  
 

ซึง่คณะกรรมการบริษัทผู้ที่ไมไ่ด้มีสว่นได้สว่นเสยีได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการทัง้ 3 ทา่นแล้ว ขอเสนอให้กรรมการ
ทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ โดยวาระนี ้จะลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 
 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม 
 

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 

เลขานุการบริษัท ชีแ้จงว่า ในวาระที่ 5 นี ้จะแบ่งเป็นวาระย่อย 5.1 – 5.3 โดยให้ลงคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบคุคลทีละ
วาระ โดยก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานกุารบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 5 มีทัง้หมด 97 ราย 
เป็นจ านวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออก
เสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5.1  การลงคะแนนเลือกตัง้ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตัง้ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม กลับเข้าเป็น
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 

เห็นด้วย  จ านวน  3,066,084,528  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
บตัรเสยี  จ านวน                       0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
รวมทัง้สิน้ จ านวน  3,066,084,528  เสยีง 
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วาระที่ 5.2  การลงคะแนนเลือกตัง้ ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนมุตัิเลือกตัง้ ดร. จุฑามาส อิงโพธ์ิชยั กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

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

วาระที่ 5.3  การลงคะแนนเลือกตัง้ นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนมุตัิเลือกตัง้ นายวีระ ศรีชนะชยัโชค กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

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

 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 
  

 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ดงัตอ่ไปนี ้
 

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

2. ประกนัภยัความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และการชดใช้คืนให้กบับริษัทฯ (Directors and Officers Liability 
and Company Reimbursement Policy, D&O)  ส าห รับ ปี  2562 ค่ า เบี ย้ประกันภัย  360,000 บาท  ทุนประกัน 
400,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จาก ปี 2561 (กล่าวคือ ค่าเบีย้ประกันภัยปี 2561 เท่ากับ 230,000 บาท ทุนประกัน 
300,000,000 บาท) เนื่องจากเพิ่มทุนประกันให้ครอบคลมุกิจการและบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้จากการขยาย
กิจการ 

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

กรรมการบริหารความเสีย่งจากภายนอก) 
ก าหนดคา่เบีย้ประชมุ ดงันี ้ 
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ต าแหน่ง 
ประธาน
คณะ 

กรรมการ 
กรรมการ 

ประธาน
คณะ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธาน
คณะ 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
บริหาร 

ประธานคณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 

ประชมุ
คณะกรรมการ 

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

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000 - - - - 

ประชมุคณะกรรมการบริหาร - - - - 

ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร - - 5,000 5,000 
 
ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 
 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม 
 

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 6 มีทัง้หมด 97 ราย 
เป็นจ านวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออก
เสยีงลงคะแนน 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมทัง้หมดอนุมัติให้ก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

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

 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2562 
 

 นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงให้ที่ประชมุทราบวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคดัเลือกส านกังานสอบบญัชีประจ าปี 2562   และมีความเห็นให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั       
ที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นส านกังานสอบบญัชีประจ าปี 2561  เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท  และบริษัทยอ่ยอีก 19 แหง่ ประจ าปี 
2562   เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี  มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึง่จะท าให้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็น
อย่างดี  มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัทฯ นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและ
อัตราค่าสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด           
มีคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
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ดงันัน้จงึน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 แตง่ตัง้ให้  
1. นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่ 3760 หรือ   

2. นายพิสฐิ ทางธนกลุ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  4095      หรือ   

3. นายไพบลู ตนักลู    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  4298 
 

ในนามบริษัท   ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส  จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีที่มีคุณสมบตัิสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยให้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  และ ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตัิงานได้        
ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส  จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่น ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส    
เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้  

 

ในสว่นของค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2562 ได้เสนอค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,350,000 บาท ส าหรับ
บริษัทฯ (ทัง้นี ้ในปี 2561 ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คิดเป็นเงินจ านวน 3,500,000 บาท)   ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและก าหนด
คา่ตอบแทนประจ าปี 2562 ดงันี ้

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี รอบปีบัญชี 2562  

(ปีที่เสนอ) 
รอบปีบัญชี 2561 เปลี่ยนแปลง  

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

 
นอกจากนี ้นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ท่ีประชมุทราบเพ่ิมเติมวา่ ประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.75/2561 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ ได้ก าหนดให้บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ซึง่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ จดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรายใดปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเหน็
ตอ่งบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบญัชีไมว่า่จะติดตอ่กนัหรือไม ่โดยบริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายนัน้เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยห้ารอบปีบญัชีติดต่อกนั  ซึง่มีเพียงนายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ เคยได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตของบริษัทฯและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี  

 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 
 

นายปรีชา ไชยวรรณ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงเหตผุลที่ส านกังานสอบบญัชีก าหนดค่าสอบบญัชีลดลง
จากปี 2561  

 

นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่ เนื่องจากปีก่อน คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีได้เพิ่มขึน้ในอตัราค่อนข้างสงู
ตามการขยายธุรกิจ แตภ่ายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้ปรับระบบงาน รวมถึงการท าบญัชีของบริษัทยอ่ยตา่งๆ ให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 
ท าให้งานของผู้สอบบญัชีลดลง ซึง่ท าให้คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีก็ลดลงเช่นกนั  

 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 
 

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
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ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 7 มีทัง้หมด 97 ราย 
เป็นจ านวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออก
เสยีงลงคะแนน 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิให้แต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ประจ าปี 2562 ด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

 

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

 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 550,913 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
3,240,638,433 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,240,087,520 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จด
ทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 550,913 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

 

 นายวีระ ศรีชนะชยัโชค  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามที่จะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไปในวาระที่ 9 นัน้ เนื่องด้วย
มาตรา 136  แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ได้ก าหนดวา่ บริษัทฯ จะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้โดยการออกหุ้นใหมเ่พิ่มทนุได้
ตอ่เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหนา่ยและได้รับช าระเงินคา่หุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหนา่ยไมค่รบ หุ้นท่ีเหลอืต้องเป็นหุ้นท่ี
ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น โดยปัจจุบนั บริษัทฯ มีหุ้นสามญัที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแตย่งั
มิได้ออกจ าหน่ายจ านวน 550,913 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 
(PRINC-W1) ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไมไ่ด้ใช้สิทธิและหมดอายลุงแล้วจ านวน 550,913 หน่วย บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องลดทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 550,913  บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,240,638,433 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 
3,240,087,520 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแตย่งัมิได้ออกจ าหนา่ยของบริษัทฯ จ านวน 550,913 หุ้น มลูคา่ที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว  พร้อมทัง้พิจารณาอนุมตัิการแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4 เป็นดงันี ้
 

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

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

  มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) 

  โดยแบง่ออกเป็น     

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

  หุ้นบริุมสทิธิ ไมม่ี”   
 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 
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ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม 
 

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 

ก่อนการลงคะแนน เลขานุการบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 8 มีทัง้หมด 97 ราย เป็น
จ านวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนน 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมทัง้หมดอนุมตัิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

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

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 
324,008,752 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,240,087,520 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนภายหลัง
การลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในวาระที่ 8 ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,564,096,272 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 324,008,752 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

  

 นายวีระ ศรีชนะชยัโชค  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate ได้แถลงให้ที่ประชมุทราบวา่ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการ
ลงทุนและขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหลง่เงินทนุส าหรับรองรับแผนการลงทนุและขยายกิจการในอนาคตได้อย่างทนักาล 
และความคลอ่งตวัในการหา Strategic Partners เพื่อมาเสริมสร้าง Synergies ให้กบับริษัทฯ ในอนาคตโดยการเพิ่มทนุแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในครัง้นีจ้ะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทนุได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้และพร้อมส าหรับการ
ด าเนินการตามแผนการลงทนุและขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตได้อยา่งทนักาล และยงัช่วยให้สามารถสรรหานกัลงทนุท่ีเป็น
พนัธมิตรมาร่วมลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และก าไรให้แก่บริษัทฯ อนัจะส่งผลให้บริษัทฯ 
สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว อีกทัง้ยงัเป็นการรักษาระดบัอตัราสว่นหนีส้นิต่อทนุ (Debt-to-Equity) ของ
บริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ต ่าอีกด้วย โดยบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) โดยให้เสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 324,008,752 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
3,240,087,520 บาท (ซึง่เป็นทนุจดทะเบียนภายหลงัการลดทนุจดทะเบียนตามที่ระบใุนวาระที่ 8 ข้างต้น) เป็นทนุจดทะเบียนใหม่
จ านวน 3,564,096,272 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 324,008,752 หุ้น  มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) พร้อมทัง้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดงันี ้
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"ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 3,564,096,272 บาท (สามพนัห้าร้อยหกสบิสีล้่านเก้าหมื่นหกพนัสองร้อยเจ็ดสบิสองบาท) 

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

  มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) 

  โดยแบง่ออกเป็น     

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

  หุ้นบริุมสทิธิ ไมม่ี”   
 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 
 

 นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ  ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  สอบถามเพิ่มเติมว่า การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่นกั
ลงทนุเฉพาะเจาะจงนี ้เป็นการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าซือ้กิจการ โดยช าระคา่ตอบแทนเป็นหุ้น (Share Swap) หรือจะเป็นการ
จดัสรรให้แก่ผู้ลงทนุระยะยาว ภายในประเทศ หรือตา่งประเทศ  

 

 นายวีระ ศรีชนะชยัโชค  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
เพื่อจดัหาสถาบนัการเงินเป็นผู้ ร่วมลงทนุระยะยาว ทัง้ในและตา่งประเทศ ในลกัษณะที่เป็น Strategic Partner ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นกลุม่
ใหม่จะต้องสนับสนุนบริษัทฯ ในเร่ืององค์ความรู้ต่างๆ ที่มีความส าคัญแก่บริษัทฯ ด้วย นอกเหนือจากเงินทุนที่จะใส่เข้ามา 
นอกจากนีหุ้้นเพิ่มทนุนีย้งัเตรียมไว้รองรับรองรับการเข้าซือ้กิจการ โดยช าระคา่ตอบแทนเป็นหุ้น (Share Swap) (ถ้ามี) ด้วย  

 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 
 

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 9 มีทัง้หมด 97 ราย 
เป็นจ านวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออก
เสยีงลงคะแนน 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมทัง้หมดอนมุตัิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ  ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

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

 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) 
จ านวนไม่เกิน 324,008,752 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

  

 นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการพิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบุในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทฯ 
ประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 324,008,752 หุ้น   
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มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการ
บริษัท มีมติอนมุตัิในวาระนี ้เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั พร้อมทัง้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ านาจใน
การพิจารณาด าเนินการ หรือก่อให้เกิดการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัท ฯ           
ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทัง้จ านวนหรือแต่บางส่วน และในคราว
เดียวกนัหรือหลายคราวก็ได้ 

2. ก าหนดวตัถปุระสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บคุคลที่จะได้รับการเสนอขาย วิธีการจองซือ้และช าระเงิน 
ตลอดจนเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

3. เจรจา ตกลง เข้าท า และลงนามในสญัญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสญัญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
พิจารณาแตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือ
จ าเป็น) 

4. ลงนามในแบบค าขออนญุาต การขอผอ่นผนั หนงัสอืบอกกลา่ว และเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เก่ียวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่
เก่ียวข้อง (ไมว่า่ในประเทศหรือตา่งประเทศ) และ 

5. ด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องเพื่อให้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วประสบผลส าเร็จ รวมถึงมอบหมายให้

บคุคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระท าการตามข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น 
  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด โดย (ก) เสนอขายให้แก่ผู้ ลงทุนสถาบัน และ/หรือ           
ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2561 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และ (ข) 
ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ต่อบคุคลในวงจ ากดัดงักลา่วจะต้องเป็น
ราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้น ซึ่งราคา
เสนอขายดงักลา่วอาจมีสว่นลดได้แตต้่องไม่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 
72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ซึ่งค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น า้หนกัของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดตอ่กนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อน
วนัท่ีคณะกรรมการบริษัท มีมติก าหนดราคาเสนอขายหุ้น 

 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 
 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ  ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง  สอบถามเพิ่มเติมวา่ มีโอกาสที่จะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัท ให้แก่โรงพยาบาลอื่นๆ ภายในประเทศ หรือตา่งประเทศ หรือไม่ 

 

นายธนวฒัน์ จนัทรปรรณิก ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลกัทรัพย์ภทัร จ ากดั (มหาชน)   ชีแ้จงว่าบริษัทมีแผนที่จะ
หา Strategic Partner ที่มีความเช่ียวชาญทางด้าน Health Care นอกเหนือจากเงินลงทนุเพียงอยา่งเดียว ทัง้นี ้จะต้องพิจารณาถงึ
ข้อดี-ข้อเสยี และความสามารถของผู้ลงทนุ และน าเสนอแก่กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตอ่ไป 
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นายวีระ ศรีชนะชยัโชค  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ นอกจากผู้ลงทนุท่ีมีความสามารถและ
ความเช่ียวชาญทางด้าน Health Care แล้ว บริษัทฯ ยงัให้ความสนใจกบั Health Care สาขาอื่นๆ โดยเฉพาะ Elderly Care หรือ
การดแูลผู้สงูอายอุีกด้วย                                

 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 
 

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานกุารบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 10 มีทัง้หมด 97 ราย 
เป็นจ านวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออก
เสยีงลงคะแนน 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจ

ทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 324,008,752 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนน
เสยีง ดงันี ้

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

 
วาระที่ 11  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นซึง่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนด รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น สอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ  ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง  สอบถามเพิ่มเติมถึงกรณีการลงทนุในด้าน Elderly Care ของ
บริษัทฯ  

 

นายจอห์น ลี โกะชุน กรรมการบริษัท ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นว่าในอนาคต ประเทศไทยจะมีผู้สงูวยัคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 20 ของจ านวนประชากร และผู้สงูอายมุีแนวโน้มที่จะใช้บริการโรงพยาบาลเพิ่มขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้วิธีการให้บริการ อาจ
ไมใ่ช่โรงพยาลบาลอยา่งเดียว อาจเป็นในรูปแบบของบ้านพกัถาวร หรือชัว่คราว  

 

ไมม่ีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานกุารบริษัทได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ขณะนีว้าระตา่งๆ 
ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้แล้วเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และระเบียบบริษัท ฯ 
บริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี  2562 ภายหลงัเสร็จสิน้การประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ภายในวนัท าการถดัไปและบริษัท จะจดัท ารายงานการประชมุให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุตามมาตรา 
96 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 รวมทัง้น าสง่ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซด์
ของบริษัทท่ี  www.principalcapital.co.th อนัจะท าให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชมุและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้  

 

http://www.principalcapital.co.th/
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 ประธานฯ ได้กลา่วในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
ขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหุ้น ตวัแทนผู้ ถือหุ้นทกุทา่น ตลอดจนผู้มีสว่นท่ีเก่ียวข้องทกุทา่น ที่เข้าร่วมการประชมุในครัง้นี ้ ขณะนีก้าร
ประชมุได้ด าเนินการครบถ้วนทกุวาระแล้ว จึงขอปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี  2562 

 

ปิดประชมุเวลา 12.25 น. 
 

ลงช่ือ                     ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานที่ประชมุ 

               นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วทิยากร 
 

ลงช่ือ                  เลขานกุารบริษัท และผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
              นางสาวฤติมา จิระสรุเดช 
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สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 
 

สารสนเทศเกี่ยวกับการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของ 
บริษัท พริน้ซเิพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PRINC”) ครัง้ที่ 4/2562 ซึง่ประชมุ
เมื่อวนัที่ 25 มิถุนายน 2562 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนุมตัิให้น าเสนอให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562   
(“ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น”) พิจารณาอนมุตัิการจ าหนา่ยหุ้นสามญัของบริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั (“BG”) จ านวน 9,985,998 หุ้น หรือ
คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของ BG มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (“หุ้น 
BG”) ที่ถือโดยบริษัท วี บริลเลี่ยน กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (“VB”) ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากดั (“VMSD”) ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ ในราคาหุ้นละประมาณ 133.08632 บาท คิดเป็นราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้
ไมเ่กิน 1,328,999,733.83 บาท (“ธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้น”) โดยบริษัทฯ ประสงค์ที่จะน าเงินท่ีได้รับจากการจ าหนา่ยหุ้นในครัง้
นีไ้ปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และเพื่อวตัถปุระสงค์ในการขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ตามนโยบายการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจบุนัตอ่ไป โดยมีสาระส าคญัของการเข้าท ารายการดงัตอ่ไปนี ้ 

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ  

VB จะเข้าท าธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้นภายหลงัจากที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที่ 5 
กันยายน 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อนัถือเป็นเง่ือนไขส าคญัตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญาจะซือ้ขายหุ้น ฉบบัลงวนัที่ 14 
มิถนุายน 2562 ระหวา่ง VB และ VMSD (“สัญญาจะซือ้ขายหุ้น”) โดยในเบือ้งต้นคาดวา่ หากธุรกรรมดงักลา่วได้รับมติ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น การเข้าท ารายการในครัง้นีจ้ะแล้วเสร็จภายในเดือนตลุาคม 2562  

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน  

คูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง  

ผู้ซือ้:  บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (“VMSD”) 

ผู้ขาย:  บริษัท วี บริลเลีย่น กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (“VB”)  

ความสมัพนัธ์ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ  

VB เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ และ VMSD เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องด้วย VMSD มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ ซึ่ง
ได้แก่ ดร. สาธิต วิทยากร (“ดร. สาธิต”) ด ารงต าแหนง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้ 

(ก) ณ วนัท่ี 25 มิถนุายน 2562 ดร. สาธิต ถือหุ้นทางตรงใน VMSD จ านวน 9,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณ
ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดใน VMSD และเป็นกรรมการของ VMSD และ 

(ข) ณ วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562 ดร. สาธิต ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ จ านวน 806,728,800 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 24.90 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดในบริษัทฯ และเป็นกรรมการของบริษัทฯ  
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นอกจากนี ้ดร.สาธิต (1) เป็นบุตรของนายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท (2) เป็นบิดาของ
นางสาวธนธรณ์ วิทยากร ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ (3) เป็นบิดาและบคุคลที่กระท าการร่วมกนั (concert 
party) ของนางสาวสาธิตา วิทยากร ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มี UBS AG HONG KONG BRANCH เป็นผู้ดูแล
และเก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) (4) เป็นน้องชายของนางสาวพลัลภา วิทยากร ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ (5) เป็น
บคุคลที่กระท าการร่วมกนั (concert party) ของพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

VB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะจ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG ที่ตนถืออยู่จ านวน 9,985,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่น
ประมาณร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ BG มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ 
VMSD ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ ในราคาหุ้นละประมาณ 133.08632 บาท คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
1,328,999,733.83 บาท โดย VMSD ได้วางมดัจ าไว้ให้แก ่VB เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 265,800,000 บาท และจะช าระ
ราคาซือ้ขายสว่นที่เหลือในจ านวน 1,063,199,733.83 บาทให้แก่ VB ด้วยเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือวิธีการอื่นใดตามที่ 
VMSD และ VB จะได้ตกลงกัน  (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเ ก่ียวกับการช าระค่าหุ้ นตามที่ ระบุใน 
ข้อ 5.) นอกจากนี ้ เนื่องด้วย BG มีภาระผกูพนัที่จะต้องช าระให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ  ซึ่ง ณ วนัที่ 30 
มิถุนายน 2562 มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 16,592,887.67 บาท แบ่งออกเป็น (ก) เจ้าหนีค้่าหุ้นที่ต้องช าระแก่ VB จ านวน 
13,000,000.00 บาท (ข) ตัว๋สญัญาใช้เงินซึ่งต้องช าระแก่ VB จ านวน 3,500,000.00 บาท (ค) ดอกเบีย้ค้างจ่ายส าหรับ
ตัว๋สญัญาใช้เงินซึง่ต้องช าระแก่ VB จ านวน 7,287.67 บาท และ (ง) ค่าธรรมเนียมในการบริหารค้างจ่ายซึง่ต้องช าระแก่
บริษัทฯ จ านวน 85,600.00 บาทนัน้ VMSD ตกลงที่จะด าเนินการให้ BG ช าระเงินจ านวนดงักลา่วทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ 
หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องภายใน 90 วนัภายหลงัจากวนัท่ี VMSD ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิในหุ้น BG แล้ว   

ทัง้นี ้การเข้าท าธุรกรรมจ าหน่ายหุ้นในครัง้นีจ้ะเกิดขึน้ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ แล้วอนัเป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่ระบุไว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้น ซึ่งก าหนดให้ธุรกรรมดงักล่าวเกิดขึน้
ภายในวนัที่ 31 ตลุาคม 2562 และการโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG ให้แก่ VMSD จะเกิดขึน้เมื่อ VB ได้รับการช าระราคาซือ้
ขายสว่นท่ีเหลอืข้างต้นจาก VMSD แล้ว โดย VB และ VMSD จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายและภาษีอากรตามที่กฎหมาย
ก าหนดอนัเกิดขึน้เนื่องด้วยสญัญาจะซือ้ขายหุ้นในสว่นของตน ในเบือ้งต้นคาดว่า หากธุรกรรมดงักลา่วได้รับมติอนมุตัิ
จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น การเข้าท ารายการในครัง้นีจ้ะเสร็จสิน้ภายในเดือนตลุาคม 2562 และภายหลงัการเข้าท ารายการ
ดงักลา่ว BG จะสิน้สภาพการเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 

3.1 รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

การเข้าท ารายการข้างต้นเข้าขา่ยเป็นการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ 
ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญ”) โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์
ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 

มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ  หนว่ย: บาท 
สดัสว่นการขายหุ้น BG ร้อยละ 99.99 
มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของ BG ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 1,023,450,071 
มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 6,253,939,113.00 
ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ร้อยละ 16.36 
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2. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  หนว่ย: บาท 

มลูคา่ขายหุ้น BG 1,328,999,733.83 

ภาระผกูพนัท่ี BG จะต้องช าระแก่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย/1 16,592,887.67 

สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  14,695,498,356.00 

ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ร้อยละ 9.16  

/1มลูคา่ของรายการ รวมถงึภาระที่ BG คงค้างกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย เน่ืองจากเป็นการจ าหน่ายไปซึง่เงินลงทุนใน 
BG อนัเป็นผลให้ BG สิน้สภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึง่ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 BG มีภาระผูกพันท่ี
จะต้องช าระแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมทัง้สิน้จ านวน 16,592,887.67 บาท โดยแบ่งออกเป็น (ก) เจ้าหนีค้่าหุ้นท่ี
ต้องช าระแก่ VB จ านวน 13,000,000.00 บาท (ข) ตัว๋สญัญาใช้เงินซึง่ต้องช าระแก่ VB จ านวน 3,500,000.00 บาท 
(ค) ดอกเบีย้ค้างจ่ายส าหรับตัว๋สญัญาใช้เงินซึง่ต้องช าระแก่ VB จ านวน 7,287.67 บาท และ (ง) คา่ธรรมเนียมในการ
บริหารค้างจ่ายซึ่งต้องช าระแก่บริษัทฯ จ านวน 85,600.00 บาท ซึ่ง VMSD ตกลงท่ีจะด าเนินการให้ BG ช าระเงิน
จ านวนดงักล่าวทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องภายใน 90 วนัภายหลงัจากวนัท่ี VMSD 
ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG แล้ว 

3. เกณฑ์ก าไรสุทธิ 

ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสย้อนหลงัของบริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิ 
 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน 

ไมม่ีการออกหุ้นเพื่อช าระราคา 

จากการค านวณขนาดรายการข้างต้นตามเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่มีนยัส าคญั โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ ประจ างวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วพบว่า การเข้าท ารายการดงักล่าวมีขนาดของรายการสงูสดุเมื่อค านวณรายการ
ตามเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ โดยมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 16.36 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตน
สุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีเกิดขึน้ใน
ระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าท ารายการนี ้การเข้าท ารายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ประเภทท่ี 2 กลา่วคือ เป็นรายการท่ีมีมลูคา่เทา่กบัร้อยละ 15 หรือสงูกวา่ แตต่ ่ากวา่ร้อย
ละ 50 ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการจัดท าและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจดัสง่สารสนเทศแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันบัแต่วนัที่เปิดเผยรายการต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ภายใต้ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มี
นยัส าคญัด้วย โดยให้บริษัทฯ จัดท าสารสนเทศเปิดเผยข้อมูลและด าเนินการต่างๆ เช่นเดียวกับการเข้าท า
รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มี
นัยส าคัญ อันรวมถึงการจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับการเข้าท ารายการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เพื่อน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้น และจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการเข้าท ารายการ
จ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ดงักลา่วด้วย โดยบริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท เซจแคปปิตอล จ ากดั เป็นที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ตอ่ผู้ ถือหุ้น  
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3.2 รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

เนื่องด้วย VMSD มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ ซึ่งได้แก่ ดร. สาธิต ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และ
กรรมการของบริษัทฯ ด้วย VMSD จึงถือเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ซึ่งสง่ผลให้การเข้าท ารายการใน
ครัง้นีเ้ข้าขา่ยเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดการค านวณ
ขนาดรายการดงันี ้

เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 

มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ  หนว่ย: บาท 

สดัสว่นการขายหุ้น BG ร้อยละ 99.99 

มลูคา่รายการขายหุ้น BG 1,328,999,733.83 

ภาระผกูพนัท่ี BG จะต้องช าระแก่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย/1 16,592,887.67 

มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 6,253,939,113.00 

ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ร้อยละ 21.52 

/1มลูคา่ของรายการ รวมถงึภาระที่ BG คงค้างกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย เน่ืองจากเป็นการจ าหน่ายไปซึง่เงินลงทุนใน 
BG อนัเป็นผลให้ BG สิน้สภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึง่ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 BG มีภาระผูกพันท่ี
จะต้องช าระแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมทัง้สิน้จ านวน 16,592,887.67 บาท โดยแบ่งออกเป็น (ก) เจ้าหนีค้่าหุ้นท่ี
ต้องช าระแก่ VB จ านวน 13,000,000.00 บาท (ข) ตัว๋สญัญาใช้เงินซึง่ต้องช าระแก่ VB จ านวน 3,500,000.00 บาท 
(ค) ดอกเบีย้ค้างจ่ายส าหรับตัว๋สญัญาใช้เงินซึง่ต้องช าระแก่ VB จ านวน 7,287.67 บาท และ (ง) คา่ธรรมเนียมในการ
บริหารค้างจ่ายซึ่งต้องช าระแก่บริษัทฯ จ านวน 85,600.00 บาท ซึ่ง VMSD ตกลงท่ีจะด าเนินการให้ BG ช าระเงิน
จ านวนดงักล่าวทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องภายใน 90 วนัภายหลงัจากวนัท่ี VMSD 
ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG แล้ว 

 

เมื่อพิจารณาขนาดรายการของธุรกรรมการจ าหนา่ยหุ้นในครัง้นีภ้ายใต้ประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย
ค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ ประจ างวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 แล้ว
พบว่า มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 21.52 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมลูคา่
สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิตามงบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไมม่ีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเกิดขึน้ในระหวา่ง 6 
เดือนก่อนวนัที่มีการตกลงเข้าท ารายการนี ้ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดท าและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลกัทรัพย์ฯ พร้อมทัง้จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนัเพื่อน าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น และจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว โดยบริษัทฯ ได้
แต่งตัง้บริษัท เซจแคปปิตอล จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกับรายการ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์อนัเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัตอ่ผู้ ถือหุ้น 

4. รายละเอียดของทรัพย์สินที่จ าหน่ายไป 

(ก) ช่ือกิจการ : บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั  

(ข) ที่ตัง้ : 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชัน้ 23 ถนนสุขุมวิท 63 แขวง
คลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

(ค) วนัท่ีก่อตัง้  : 19 มิถนุายน 2535 
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(ง) ลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจ 

: พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(จ) โครงสร้างทนุ : ณ วันที่  25 มิถุนายน 2562 มีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
998,600,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 9,986,000 หุ้ น       
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

(ฉ) สดัสว่นการถือหุ้น
ก่อนการจ าหนา่ยไป 

: ร้อยละ 99.99 (บริษัทฯ ถือหุ้ นทางอ้อมใน BG ผ่าน VB ซึ่ง VB เป็น
บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุ
จดทะเบียนและช าระแล้ว) 

(ช) จ า น ว น หุ้ น ที่ จ ะ
จ าหนา่ยไป 

: 9,985,998 หุ้น 

(ซ) สดัสว่นการถือหุ้น
หลงัการจ าหนา่ยไป 

: ไมม่ี 

(ฌ) รายช่ือผู้ ถือหุ้น  : ณ วนัท่ี 25 มิถนุายน 2562 

ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั 9,985,998 99.99 

2. นางสาวสาธิตา วิทยากร 1 0.00 

3. นางสาวมนต์ทิชา อชัชพนัธ์ 1 0.00 

รวม 9,986,000 100.00 

(ญ) รายช่ือกรรมการ  ณ วนัที ่25 มิถนุายน 2562 ประกอบด้วย 

1. ดร. สาธิต วิทยากร 

2. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค 

3. นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ 

4. นางสาวสาธิตา วิทยากร 

(กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม ได้แก่ กรรมการสองท่านลงลายมือช่ือ
ร่วมกนั พร้อมประทบัตรา) 

(ฎ) เงินลงทุนในบริษัท
ยอ่ย 

 ไมม่ี 

(ฏ) ข้อมลูทางการเงิน   

งบแสดงฐานะการเงนิ  
(หน่วย: ล้านบาท) 

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

เงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสด 

0.89 8.67 1.04 1.39 

เงินลงทนุระยะสัน้ - 558.19 - - 
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เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ี
เก่ียวข้อง 

- 1,143.87 - - 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 6.76 14.97 15.11 15.13 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทนุ - สทุธิ 

2,777.77 1,255.18 1,033.13 1,031.37 

สนิทรัพย์อื่น 0.83 0.53 0.46 0.45 

สินทรัพย์รวม 2,786.25 2,981.41 1,049.74 1,048.34 

เจ้าหนีอ้ื่น 0.55 0.25 13.18 13.21 

เงินกู้ยืมจากบคุคคลและ
กิจการท่ีเก่ียวข้อง 

37.58 - - - 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย - 66.99 3.49 3.50 

หนีส้นิอื่น 22.43 16.08 9.77 8.18 

หนีส้นิรวม 60.56 83.32 26.44 24.89 

ทนุช าระแล้ว 2,850.60 2,850.60 998.60 998.60 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม (124.91) 47.49 24.70 24.85 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,725.69 2,898.09 1,023.30 1,023.45 

รวมหนีส้ินและส่วนของ
ผู้ถอืหุ้น 

2,786.25 2,981.41 1,049.74 1,048.34 

งบก าไรขาดทุน   
(หน่วย: ล้านบาท) 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 มี.ค. 62 

รายได้จากการให้เชา่ 8.96 9.02 9.04 2.26 

ต้นทนุจากการให้เช่า (7.05) (7.05) (7.05) (1.76) 

ก าไรขัน้ต้น 1.91 1.97 1.99 0.50 

คา่ใช้จา่ยในการขายและ
บริหาร 

(12.39) (216.88) (12.81) (0.31) 

รายได้อื่น 0.03 999.66 45.11 - 

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนต้นทนุ
ทางการเงินและภาษีเงิน
ได้ 

(10.46) 784.75 34.29 0.19 

ดอกเบีย้จ่าย (7.37) (0.57) - - 

ภาษีเงินได้ - (132.87) (6.91) (0.04) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (17.82) 651.31 27.38 0.15 
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(ฐ) ทรัพย์สนิหลกั ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง ซอยสขุมุวิท 29 ซึ่งปัจจุบนัได้น าออกให้เช่าแก่
บริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จ ากัด /1 และบุคคลภายนอก เพื่อ
ประกอบธุรกิจโรงแรมเรโทรเอซิสและเป็นพืน้ที่ร้านค้าย่อยให้เช่า โดยมี
รายละเอียดของทรัพย์สนิและมลูคา่ของทรัพย์สนิดงันี ้

(1) ลกัษณะทรัพย์สนิ ที่ดินจ านวน 9 แปลงติดกนั เนือ้ที่ดินรวม 1 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา (651 
ตารางวา) พร้อมอาคารสิง่ปลกูสร้าง ดงันี ้

1. อาคารโรงแรมสงู 3 ชัน้ จ านวน 1 หลงั 
2. อาคารโรงแรมสงู 2 ชัน้ จ านวน 1 หลงั 
3. สระวา่ยน า้  
4. อาคารพาณิชย์สงู 3 ชัน้ จ านวน 1 คหูา และ 
5. อาคารพาณิชย์สงู 2 ชัน้ จ านวน 3 คหูา  

โดยอาคารพาณิชย์ทัง้ 4 คูหาตัง้อยู่ติดถนนสุขุมวิท ด้านล่าง 2 คูหา 
เจาะเปิดเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกและส่วนต้อนรับส าหรับโรงแรมซึ่งอยู่
ด้านหลงั และอีก 2 คหูาใช้ประโยชน์ให้เช่าเป็นร้านสะดวกซือ้ 

(2) ที่ตัง้ ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร  

(3) เอกสารสทิธิ โฉนดที่ดิน จ านวน 9 ฉบบั เลขที่ 3570 เลขที่ 50500 และเลขที่ 50504-
50510   

(4) มลูคา่ตามบญัชี 1,039.17 ล้านบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

(5) ราคาประเมินโดย
ผู้ประเมินอิสระ 

 

1,204.35 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดยบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั /2 ณ 
วันที่ 4 มีนาคม 2562 โดยวิธีหามูลค่าคงเหลือของที่ดิน (Residual 
Approach) และโดยมีวัตถุประสงค์การประเมิน เพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ  ทัง้นี ้ผู้ประเมินได้ออกรายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ให้ ณ 
วนัที่ 18 มีนาคม 2562 และได้ให้ความเห็นวา่ มลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิที่
ประเมินเป็นมลูคา่ของที่ดินเพียงอยา่งเดียว เนื่องด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ทรัพย์สินที่ประเมินเป็นทรัพย์สินที่มีการถือครองเพื่อการลงทนุ แต่
ในการประเมินครัง้นี ้พบว่ามูลค่าที่ค านวณได้จากวิธีการรายได้ 
(Income Approach) มีมลูค่าต ่ากวา่มลูคา่ที่ค านวณได้จากวิธีการ
ต้นทนุ (Cost Approach) มาก ซึง่สะท้อนให้เห็นวา่การใช้ประโยชน์
ของที่ดินในปัจจุบันยังมิใช่เป็นการใช้ประโยชน์สูงสุด เนื่องจาก
จ านวนและลกัษณะของสิ่งปลกูสร้างในปัจจุบนัไมก่่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์สงูสดุในที่ดิน ดงันัน้ จึงไม่ใช้วิธีการรายได้ในการก าหนด
มลูคา่ 

(ข) เนื่องด้วยผู้ประเมินได้พิจารณาการใช้ประโยชน์สงูสดุของที่ดินเป็น
ข้อพิจารณาขัน้พืน้ฐาน ดังนัน้ หากการใช้ประโยชน์ของที่ดินใน
ปัจจุบนั ซึ่งรวมถึงอาคารและสิ่งปลกูสร้างบนที่ดินไม่ก่อให้เกิดการ



 35 / 91 
 

ใช้ประโยชน์สงูสดุให้แก่ที่ดิน การคงอยู่ของอาคารจึงเป็นภาระแก่
ที่ดินโดยไมเ่สริมมลูคา่แก่ที่ดินแตอ่ยา่งใด ดงันัน้ การค านวณมลูคา่
ทรัพย์สนิตามวิธีการต้นทนุ จึงไมใ่ช่มลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิ 

(ค) ดงันี ้ผู้ประเมินจึงใช้วิธีหามลูค่าคงเหลือของที่ดิน โดยมีความเห็น
ว่า การใช้ประโยชน์ของที่ดินในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงอาคารและสิ่ง
ปลกูสร้างบนที่ดินไม่ได้ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สงูสดุให้แก่ที่ดิน 
มลูค่าตลาดของทรัพย์สินจึงเป็นมลูค่าของที่ดินเพียงอยา่งเดียว ซึ่ง
ผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ที่จะซือ้ที่ดินสามารถจะน าที่ดินไปพฒันาใน
รูปแบบอื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ที่ดินได้ และจากการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีหามูลค่าคงเหลือของที่ดิน มูลค่า
ทรัพย์สนิของ BG เทา่กบั 1,204.35 ล้านบาท 

(6) ภาระผกูพนั ไมม่ี 

(7) ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิ บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั 

(8) กฎหมายที่มี
ผลกระทบตอ่
ทรัพย์สนิ 

ที่ดินอยู่ในเขตพืน้ที่สีน า้ตาล ก าหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแนน่มาก ใช้ประโยชน์เพื่อการอยูอ่าศยั 

(9) ราคาประเมินของ
ราชการ 

ที่ดินมลูคา่ 148.89 ล้านบาท 

(10) ต้นทนุท่ีบริษัทได้มา 1,106.70 ล้านบาท (ณ วนัท่ี 28 กนัยายน 2559) 

หมายเหต:ุ /1ปัจจบุนั บริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จ ากัด มีนางสาวสาธิตา วิทยากร (ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ) ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

/2 ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินในตลาดทนุที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการช าระมูลค่า 

การจ าหน่ายหุ้ น BG จ านวน 9,985,998 หุ้ นในครัง้นี  ้มีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 
1,328,999,733.83 บาท โดยในการนี ้VMSD ได้วางมดัจ าไว้ให้แก่ VB แล้วเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 265,800,000 บาท โดย
แบง่เป็น (ก) เงินมดัจ าส าหรับการยืน่ราคาเสนอซือ้ในการประมลูจ านวน 10,000,000 บาท และ (ข) เงินมดัจ าส าหรับการ
เข้าท าสญัญาจะซือ้ขายจ านวน 255,800,000 บาท และจะช าระราคาส่วนที่เหลือในจ านวนทัง้สิน้ 1,063,199,733.83 
บาทให้แก่ VB ณ วนัท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG ให้แก่ VMSD ด้วยเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือวิธีการอื่นใดตามที่
คู่สญัญาของสญัญาจะซือ้ขายหุ้นจะได้ตกลงกนั โดย VB จะโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG ให้แก่ VMSD เมื่อได้รับการช าระ
ราคาซือ้ขายส่วนที่เหลือข้างต้นจาก VMSD ครบถ้วนแล้ว และ VB และ VMSD จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและภาษีอากร
ตามที่กฎหมายก าหนดอนัเกิดขึน้เนื่องด้วยสญัญาจะซือ้ขายหุ้นในสว่นของตนเอง 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติไม่อนมุตัิการเข้าท ารายการในครัง้นี  ้
VB จะต้องคืนเงินมดัจ าทัง้หมดที่ตนได้รับไว้ให้แก่ VMSD ภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ        
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติไมอ่นมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว โดยไมม่ีภาระดอกเบีย้  
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6. เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

การก าหนดมลูค่าสิ่งตอบแทนส าหรับการเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ป็นไปตามขัน้ตอนการประมลูสินทรัพย์ซึ่งบริษัทฯ ได้
ว่าจ้างให้บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบคุคลภายนอกและไม่มีความเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ท าหน้าที่เป็น
ตวัแทนในการขายสินทรัพย์แต่เพียงผู้ เดียว โดยวิธีประมลูราคา (Formal Tender) ของหุ้นสามญัทัง้หมดของ BG หรือ
ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างซอยสขุมุวิท 29 อนัเป็นทรัพย์สินหลกัของ BG ในการนี ้ตวัแทนในการขายสินทรัพย์ดงักลา่วได้
ด าเนินการประชาสมัพนัธ์การขายสินทรัพย์ทัง้โดยการติดตอ่ผู้ที่มีศกัยภาพโดยตรง และการประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่ตา่งๆ  
ทัง้นี ้โดยที่ในการประมลูสินทรัพย์ดงักลา่ว ตวัแทนในการขายสินทรัพย์ได้แจ้งวา่ มีผู้แสดงความสนใจในทรัพย์สินหลาย
รายซึ่งสว่นใหญ่ได้แจ้งกรอบราคาเสนอซือ้เบือ้งต้นของตนให้ตวัแทนในการขายสินทรัพย์ทราบโดยมิได้ยื่นข้อเสนอราคา
ซือ้อย่างเป็นทางการ โดย VMSD เป็นผู้ เสนอซือ้สินทรัพย์ที่ยื่นข้อเสนอซือ้เป็นลายลกัษณ์อกัษรผู้ เดียวในราคาเสนอซือ้ 
1,329,000,000 บาท ส าหรับการได้มาซึง่หุ้นสามญัทัง้หมดของ BG จ านวน 9,986,000 หุ้นจาก VB และผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย
อีกสองรายของ BG ซึง่ราคาดงักลา่วสงูกวา่กรอบราคาเสนอซือ้ที่ผู้สนใจรายอื่นได้แจ้งแก่ตวัแทนในการขายสนิทรัพย์ 

7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 

มลูคา่รวมของสนิทรัพย์ที่บริษัทฯ จะจ าหนา่ยไปคิดเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,328,999,733.83 บาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้
แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท เซจแคปปิตอล จ ากัด เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัมูลค่ายตุิธรรมของ
สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป  

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ 

การจ าหน่ายหุ้น BG ในครัง้นีเ้ป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ซึ่งได้ย้ายหมวดธุรกิจ
จากธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจโรงพยาบาล อันถือเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยการเข้าท า
รายการดงักลา่วจะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทนุเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจโรงพยาบาลตอ่ไปตามนโยบายการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ซึง่นา่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

9. แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ 

บริษัทฯ จะน าเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้น BG ไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและใช้ในการขยายธุรกิจโรงพยาบาลและ
การให้บริการทางการแพทย์ ซึง่เป็นธุรกิจหลกัที่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญอนัเป็นการสอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ  

10. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน  

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการ 
2. ดร. สาธิต วิทยากร กรรมการ 
3. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร กรรมการ 

ทัง้นี ้ในวาระการประชมุคณะกรรมการซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2562 เพื่อพิจารณาการจ าหนา่ยไปซึง่หุ้น BG ซึง่
เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั กรรมการบริษัทท่ีมีสว่นได้สว่นเสยีข้างต้นไมไ่ด้ร่วมประชมุเพื่อพิจารณาออกเสยีงลงคะแนนใน
วาระดงักลา่ว  

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีสว่นได้เสียกบัการเข้าท ารายการ) พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าท ารายการใน
ครัง้นีเ้ป็นรายการท่ีมีความเหมาะสมและมีราคาขายและเง่ือนไขในการเข้าท ารายการท่ีมีความสมเหตสุมผล โดย VMSD 
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอซือ้หุ้น BG ในราคาที่สงูกว่าผู้ที่สนใจลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วรายอื่นเมื่อเปรียบเทียบกบักรอบราคา
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เสนอซือ้เบือ้งต้นที่บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นตวัแทนในการขายสินทรัพย์ในครัง้นีข้องบริษัทฯ ได้รับ
ทราบจากผู้สนใจรายอื่น และสงูกว่าราคาประเมินที่ผู้ประเมินอิสระได้ประเมินราคาไว้ อีกทัง้การเข้าท ารายการดงักลา่ว
ยงัเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการย้ายหมวดธุรกิจจากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจโรงพยาบาล    
อนัเป็นธุรกิจหลกัที่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในการประกอบธุรกิจ  

นอกจากนี ้การเข้าท ารายการในครัง้นีจ้ะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจโรงพยาบาล และลดภาระ
หนีส้นิ ซึง่นา่ที่จะเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นตอ่ไป ดงันัน้ ที่ประชมุคณะกรรมการจึงได้มมีติ
อนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึน้ในวนัที่ 5 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจ าหน่ายหุ้น BG 
ให้แก่ VMSD ตอ่ไป 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความเห็นที่แตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

13. เงื่อนไขส าคัญที่จ าเป็นต้องด าเนินการก่อนเข้าท ารายการ 

เนื่องด้วยธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้น BG ในครัง้นี ้เข้าข่ายเป็นรายการจ าหนา่ยไปตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ย
ไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีนยัส าคญั และเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันัน้ บริษัทฯ จึงจะจดัท า
และเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
พร้อมทัง้จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการดงักลา่วเพื่อน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้น 
และขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2562) ด้วยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี ซึง่ได้แก่ บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้

ข้อมลู ณ วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562 

ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ จ านวนหุ้น  สัดส่วนการถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

(1) ดร. สาธิต วิทยากร 806,728,800 24.90 

(2) UBS AG HONG KONG BRANCH 1,262,060,526  38.95 
(3) นางสาวสาธิตา วิทยากร 498,054,588 15.37 

(4) พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี 157,737,029 4.87 

(5) นางสาวพลัลภา วิทยากร 50,124,400 1.55 

(6) นางสาวธนธรณ์ วิทยากร 22,985,100 0.71 

14. ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ให้บริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิในตลาดทนุท่ีได้รับอนญุาตจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินอิสระในการประเมินราคาของ
ทรัพย์สินที่จ าหน่ายไปของบริษัทฯ โดยบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั มิได้เป็นผู้ ถือหุ้นและไม่มีความสมัพนัธ์อื่นใดกบั
บริษัทฯ  

ในการนี ้บริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จ ากัด ได้ให้ค ายินยอมในการเผยแพร่ความเห็นตามรายงานการประเมินมูลค่า
สนิทรัพย์ ลงวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 ซึง่มีรายละเอียดโดยสงัเขปตามที่ระบใุนข้อ 4 (ฐ) (1) – (9) ข้างต้น 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้แต่งตัง้บริษัท เซจแคปปิตอล จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นตอ่ผู้ ถือ
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หุ้นในการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่การจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ให้แก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนั (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3)  

15. ข้อมูลบริษัทฯ 

โปรดพิจารณาข้อมูลเก่ียวกับบริษัทฯ การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตารางสรุปงบการเงินและผลการด าเนินงานของ 
บริษัทฯ ตลอดจนข้อมลูอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 

16. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงนิทุนหมุนเวียน 

รายการนีเ้ป็นการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ จึงไมม่ีผลกระทบตอ่ความเพียงพอของเงินทนุหมนุเวียน 

17. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 

- ไมม่ี - 

18. ผลประโยชน์หรือรายการที่ เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ และกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นของ
บริษัทฯ ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2561 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีดงัตอ่ไปนี ้

บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง/ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ /ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ )พันบาท(  ความจ าเป็น  
และความ

สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

3 เดือนของ 
ปี 2562 

ปี 2561 

บริษัท วี แมเนจเม้นท์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชดุ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั 

 
 
 

บริษัทฯ    

1. รายได้ค่าบริการงานบริหารจัดการและ
บริการตา่ง ๆ/(1) 

240 960 ตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 

2. ลกูหนีก้ารค้าจากรายได้คา่บริการ 86 86 ตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 

บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากัด    

1. รายได้จากการให้เชา่/(2) 1,768/(3) 7,070/(3) ตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 

2. เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า/(3) 7,893/(3) 9,472/(3) ตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 

บริษัท รัชดา 
บิสสิเนส ดีสตริค จ ากัด 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง
ที่ไมใ่ชเ่พ่ือการอยู่อาศยั 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั 

บริษัทฯ    

1. รายได้ค่าบริการงานบริหารจัดการและ
บริการตา่ง ๆ/(1) 

90 360 ตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 

2. ลกูหนีก้ารค้าจากรายได้คา่บริการ 32 32 ตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากัด    

1. ดอกเบีย้จา่ย/(4) 5,744 16,273 ตามเงื่อนไขการค้าใน
การให้กู้ยืมปกติ 
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บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง/ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ /ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ )พันบาท(  ความจ าเป็น  
และความ

สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

3 เดือนของ 
ปี 2562 

ปี 2561 

2. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้อง 641,500 441,500 ตามเงื่อนไขการค้าใน
การให้กู้ยืมปกติ 

 3. ดอกเบีย้ค้างจา่ย - เงินกู้ยืมระยะสัน้จาก
กิจการที่เก่ียวข้อง 

26,136 20,391 ตามเงื่อนไขการค้าใน
การให้กู้ยืมปกติ 

บริษัท สถาบันพัฒนาและ
ฝึกอบรมการบริหาร
โรงพยาบาล จ ากัด 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

การจดัการประชมุ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั 

บริษัทฯ    

1. รายได้ค่าบริการงานบริหารจัดการและ
บริการตา่ง ๆ/(1) 

90 360 ตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 

2. ลกูหนีก้ารค้าจากรายได้คา่บริการ 32 32 ตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 

บริษัท วี เรสซิเด้นซ์ จ ากัด    

1. รายได้จากการให้เชา่ - 1,172 ตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 

 2. ลกูหนีก้ารค้าจากรายได้คา่เชา่ - 452 ตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากัด    

 1. รายได้คา่บริการ - 1,083 ตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 

บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ากัด    

 1. รายได้จากการให้เชา่/(2) - 12 ตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 

บริษัท เซอร์วิส สเตชั่น จ ากัด 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

รับเป็นที่ปรึกษาด้าน
ประชาสมัพนัธ์ ด้านการวางแผน
และออกแบบรับจดักิจกรรม   
ตา่ง ๆ รวมทัง้เป็นออแกไนเซอร์
ทกุประเภท 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั 

บริษัทฯ    

1. รายได้ค่าบริการงานบริหารจัดการและ
บริการตา่ง ๆ/(1) 

150 360 ตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 

2. ลกูหนีก้ารค้าจากรายได้คา่บริการ 53 32 ตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 

บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ากัด    

1. รายได้จากการให้เชา่/(2) 32 186 ตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 

บริษัท วี เรสซิเด้นซ์ จ ากัด    

1. รายได้คา่บริการ - 3 ตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 

 

 



 40 / 91 
 

บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง/ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ /ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ )พันบาท(  ความจ าเป็น  
และความ

สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

3 เดือนของ 
ปี 2562 

ปี 2561 

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากัด    

1. ลกูหนีก้ารค้าจากรายได้คา่บริการ - 5 ตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 

บริษัท วิวัฏฏะคลินิก จ ากัด 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั 

บริษัทฯ    

1. รายได้ค่าบริการงานบริหารจัดการและ
บริการตา่ง ๆ/(1) 

30 120 ตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 

2. ลกูหนีก้ารค้าจากรายได้คา่บริการ 11 11 ตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 

บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากัด    

1. รายได้จากการให้เชา่/(2) 3 12 ตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 

มูลนิธิวิวัฏฏะ 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

ให้การสง่เสริมและสนบัสนนุด้าน
การแพทย์และอ่ืน ๆ  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั 

บริษัทฯ    

1. รายได้ค่าบริการงานบริหารจัดการและ
บริการตา่ง ๆ/(1) 

15 60 ตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 

2. ลกูหนีก้ารค้าจากรายได้คา่บริการ 11 5 ตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป 

คุณสาธิตา วิทยากร 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั 

บริษัทฯ    

1. ดอกเบีย้จา่ย/(4) 2,203 12,311 ตามเงื่อนไขการค้าใน
การให้กู้ยืมปกติ 

2. ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวจากบุคคลที่
เก่ียวข้องกนั 

510,510 510,510 ตามเงื่อนไขการค้าใน
การให้กู้ยืมปกติ 

3. ดอกเบีย้ค้างจา่ย -ตัว๋สญัญาใช้เงินระยะ
ยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 

 

22,097 19,894 ตามเงื่อนไขการค้าใน
การให้กู้ยืมปกติ 

แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ 
ลิมิเต็ด 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

เป็นนิติบคุคลที่มีครอบครัว
วิทยากรเป็นผู้ ได้รับผลประโยชน์
ในทอดสดุท้าย (Ultimate 
Beneficial Owner) 

 

 

 

บริษัทฯ    

1. ดอกเบีย้จา่ย/(4) - 2,814 ตามเงื่อนไขการค้าใน
การให้กู้ยืมปกติ 
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บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง/ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ /ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ )พันบาท(  ความจ าเป็น  
และความ

สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

3 เดือนของ 
ปี 2562 

ปี 2561 

นายศิริชัย โตวิริยะเวช  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ปัจจบุนั
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารความเสี่ยงและการลงทนุ 

บริษัทฯ    

1. ดอกเบีย้จา่ย/(4) - 32 ตามเงื่อนไขการค้าใน
การให้กู้ยืมปกติ 

หมายเหตุ  /(1) บริษัทย่อย และกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ได้ว่าจ้างให้บริษัทฯ ให้บริการในด้านตา่ง ๆ โดยมีขอบเขตการให้บริการ ดงันี ้

งานด้านบญัชี งานด้านกฏหมายและประสานงานราชการ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านบริหารทรัยากรบุคคลงานด้านจัดซือ้  งานด้าน
วิศวกรรม และบริการงานด้านอ่ืน ๆ  เป็นต้น โดยค่าบริการท่ีบริษัทฯ เรียกเก็บจากบริษัทย่อย และกิจการท่ีเก่ียวข้อง เป็น Arm's Length Price ท่ีเรียก
เก็บจากลกูค้าทัว่ไป และเป็นอตัราท่ีอยู่ในระดบัอตัราตลาดปกติทัว่ไป ซึง่ค่าบริการท่ีก าหนดขึน้นี ้ได้ถูกสอบทานโดยบริษัท ส านกักฎหมายสากล ธีร
คปุต์ จ ากดั แล้ว 

/(2) บริษัทย่อย มีรายได้จากการให้เช่าอาคารส านกังาน และอาคารเพ่ือด าเนินธุรกิจแก่บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั โดยอตัราค่าเช่า ท่ี
บริษัทย่อยเรียกเก็บ เป็นอตัรามาตรฐานท่ีเรียกเก็บจากลกูค้าทัว่ไป และเป็นอตัราตลาดปกติทัว่ไป ซึง่ค่าเช่าท่ีก าหนดขึน้นี ้ได้ถูกสอบทานโดยบริษัท 
ส านกักฎหมายสากล ธีรคปุต์ จ ากดั แล้ว 

/(3) BG ให้บริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จ ากดั เช่าอาคารโรงแรมและอาคารพาณิชย์เพ่ือด าเนินกิจการโรงแรม โดยรายได้จากคา่เช่าประกอบด้วย 

- รายได้คา่เช่าตามสญัญาเช่าในอตัราเดือนละ 63,000 บาท 

- รายการปรับปรุงจากรายได้รับลว่งหน้าจากการให้เช่าอาคารโรงแรมแก่ บริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จ ากดั เน่ืองจาก บริษัท วี แมเนจเม้นท์ 
เซอร์วิสเซส จ ากดั เป็นผู้ลงทนุในอาคารและสว่นปรับปรุงอาคารของโรงแรมในท่ีดินท่ีเป็นสินทรัพย์ของ BG ผู้สอบบญัชีจงึได้ประเมินมลูค่าการ
ลงทนุในอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารดงักลา่วเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุของ  BG และรับรู้เป็นเงินรับล่วงหน้าจาก
ลกูค้า บนัทกึในหนีส้นิไม่หมนุเวียนของ BG เพ่ือเป็นการปรับปรุงเงินรับลว่งหน้าดงักลา่ว BG จงึรับรู้รายได้รับลว่งหน้า จ านวน 526,323.13 บาท
ตอ่เดือน ตัง้แต ่1 พฤษาคม 2558 ถึง 30 มิถนุายน 2563  

/(4) บริษัทฯ มีการกู้ ยืมเงินจากบริษัทย่อย และบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั โดยมีอตัราดอกเบีย้ ดงัตอ่ไปนี  ้

- หากแหล่งท่ีมาของเงินน ามาจากเงินของบริษัทฯ / บริษัทย่อย ที่มีอยู่ : ให้ใช้อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ านิติบุคคล 12 เดือน ของธนาคาร
กรุงเทพฯ (ปัจจบุนัอยู่ท่ีร้อยละ 1.375 ตอ่ปี) บวกด้วยร้อยละ 1 ตอ่ปี 

- หากแหล่งท่ีมาของเงินน ามาจากการกู้ ยืมบุคคลอ่ืน : ให้ใช้ต้นทนุของอัตราดอกเบีย้เงินกู้ ท่ีบริษัทฯ / บริษัทย่อย จ่ายบวกด้วยร้อยละ 1 ต่อปี 
(ปัจจบุนั บริษัทฯ กู้ ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ ด้วยอตัราดอกเบีย้เงินกู้อยู่ท่ี MLR ลบ ร้อยละ 2) 

19. สรุปสาระของสัญญาที่มีสาระส าคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 กลุ่มกิจการและบริษัทฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกับสญัญาการจัดการกับบริษัทในกลุ่มโรงแรม
ระดบันานาชาติที่มีช่ือเสียง เพื่อว่าจ้างให้บริษัทในกลุม่โรงแรมดงักลา่วเป็นผู้บริหารงานอาคารที่พกัอาศยัของบริษัทฯ 
ภายใต้เง่ือนไขตามสญัญาที่กลุม่กิจการและบริษัทฯ ต้องจ่ายคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ให้แก่บริษัทคู่สญัญาตามอตัราที่ระบใุน
สญัญาภาระผกูพนัดงักลา่วไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัจากข้อมลูที่เปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

20. ข้อมูลอื่น 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

แม้การเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครัง้นี ้ จะเป็นรายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบคุคลที่เก่ียว
โยงกนัของบริษัทฯ เนื่องด้วยดร. สาธิต ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ ด ารงต าแหนง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และ
กรรมการของ VMSD ซึ่งจะเป็นผู้ ซือ้สินทรัพย์จากบริษัทย่อยของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี การเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรัพย์และรายการเก่ียวโยงดงักลา่ว จะไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องด้วยเหตดุงัตอ่ไปนี ้
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แม้ว่าในปัจจุบนั โครงการโรงแรมเรโทรเอซิสบนที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง ซอยสขุมุวิท 29 ของ BG (“โครงการโรงแรม   

เรโทรเอซิส”) จะมีลกัษณะคล้ายคลึงกับโครงการที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ กล่าวคือ โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ 
อพาร์ทเม้นท์สาทร วิสต้า และโครงการซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แต่ด้วยขนาดของโครงการ ภาพลกัษณ์ การบริหารงาน และ
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของทัง้ 3 โครงการมีความแตกต่างกนัอย่างมาก กลา่วคือ โครงการโรงแรมเรโทรเอซิสเป็นโรงแรม
ขนาดเลก็จ านวน 63 ห้อง ซึง่เน้นกลุม่ลกูค้าประเภทนกัทอ่งเที่ยวแบบประหยดั (อตัราคา่บริการห้องพกัเฉลีย่ 1,200 บาท
ต่อคืน) ในขณะที่กลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ ส าหรับโครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์สาทร วิสต้า เน้นกลุม่นกั
ธุรกิจชาวไทยและชาวต่างประเทศในย่านสาทร รวมทัง้นกัท่องเที่ยว ระดบั A จนถึง A+ ซึ่งให้บริการทัง้รูปแบบรายวัน
และรายเดือน (อตัราค่าบริการห้องพกัเฉลี่ย 3,300 บาทต่อคืน) และส าหรับโครงการซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั เน้นกลุ่มนกั
ธุรกิจชาวญ่ีปุ่ น ที่เข้ามาท างานในประเทศไทยพร้อมครอบครัว ในย่านเอกมยั และนกัท่องเที่ยวตา่งชาติ ระดบั B ถึง B+  
ซึ่งให้บริการทัง้รูปแบบรายวนัและรายเดือน (อตัราค่าบริการห้องพกัเฉลี่ย 2,500 บาทต่อคืน) ดงันัน้ ถึงแม้ว่า โครงการ
โรงแรมเรโทรเอซิสจะคล้ายคลงึกบัโครงการท่ีบริษัทฯ เป็นเจ้าของ แตด้่วยขนาดของโครงการ ภาพลกัษณ์ การบริหารงาน 
และกลุม่ลกูค้าเปา้หมายของทัง้ 3 โครงการมีความแตกตา่งกนัอยา่งมาก จึงไมพ่ิจารณาวา่เป็นการแขง่ขนักนั 

นอกจากนี ้ดร.สาธิต ได้ลงนามในหนงัสือรับรองการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนัให้แก่บริษัทฯ ในปี 2559 โดยระบวุ่า จะไม่
ประกอบธุรกิจ หรือกระท าการใดๆ หรือลงทนุในสดัสว่นเกินกว่าร้อยละ 10 ของทนุทัง้หมดของกิจการใดๆ อนัเป็นการ
แข่งขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือ ก่อให้เกิดผลประโยชน์อื่นที่อาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ที่ดี
ที่สุดของกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทัง้จะด าเนินการให้ผู้ที่
เก่ียวข้องตามนยัของมาตรา 258 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ไมก่ระท าการดงักลา่วข้างต้นด้วย 

21. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 4 หนงัสือมอบฉันทะ และสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 8 ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ 
เสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ของหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

22. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้ระบุในสารสนเทศฉบับนีแ้ละในเอกสารที่ส่งให้ผู้ ถือหุ้ น ทัง้นี ้ 
คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานข้อมลูดงักล่าวด้วยความระมดัระวงัและรับรองว่า  ข้อมูลในสารสนเทศฉบบันีถ้กูต้อง 
ครบถ้วน ไม่มีข้อความอนัเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริง ตลอดจนไม่มีข้อความที่ท าให้บคุคลอื่นส าคญัผิดในข้อมลู
อนัเป็นสาระส าคญั 
 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่วา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 

    
นายแพทย์สนุทร ศรีทา 

กรรมการ 
  นายวีระ ศรีชนะชยัโชค 

กรรมการ 
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เอกสารแนบ 1 
ข้อมูลบริษัท 

บริษัท พริน้ซเิพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

 
1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทในนาม  “บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี ้
จ ากดั”  ในปี 2543  เพื่อประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศยั  ต่อมาในปี 2548 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในปี 2556 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ ถือหุ้นและเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั 
(มหาชน)   

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากัด (เดิมช่ือบริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด) ซึ่ง
ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยมีเครือข่ายโรงพยาบาล 4 แห่ง ใน  3 จงัหวดัทางภาคเหนือ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ลงทนุซือ้
กิจการโรงพยาบาลเพิ่มอีก 1 แหง่คือ โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ (เดิมช่ือโรงพยาบาลปิยะมินทร์) เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ใน
จงัหวดัสมทุรปราการ  ซึ่งช่วยขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุม่บริษัทฯ ให้ครอบคลมุมากขึน้โดยเฉพาะใน
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบริษัทยงัได้ขยายการลงทนุสร้างเครือขา่ยเพิ่มจ านวนโรงพยาบาลอยา่งต่อเนื่อง  โดย ณ 
สิน้ไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือที่เปิดด าเนินการแล้วจ านวนทัง้หมด 7 แหง่ และอยูร่ะหวา่งการปรับปรุง
อีก 1 แหง่ 

ภายหลังจากการซือ้กิจการดังกล่าว  บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการ
โรงพยาบาลเอกชน และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาให้บริษัทฯ ปรับย้ายจากกลุม่อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ 
หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไปยงัอตุสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัสดัสว่นโครงสร้างรายได้ 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2562   

อย่างไรก็ดี  บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลควบคู่ไปกับธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในระดับแนวหน้าเพื่อเช่าในท าเลที่อยู่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ  และธุรกิจการบริหารอาคาร
ส านกังานแบบครบวงจร  โดยทีมงานมืออาชีพ อย่างโปร่งใส ยตุิธรรม ทัง้ในด้านการบริหารจดัการโรงพยาบาลเอกชน การดแูล
สุขภาพ การบริหารอาคาร บริการงานขาย บริการงานจัดซือ้ บริการงานบัญชี อีกทัง้ยังเป็นผู้ ให้บริการบริหารจัดการอาคาร
ส านกังานแบบครบวงจร  
 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 30  มิถนุายน 2562  เป็นดงันี ้
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   ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้จดัแบง่ผลติภณัฑ์ออกเป็นกลุม่ตามประเภทธุรกิจแตล่ะประเภท  ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี  ้
 

ก) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน 

▪ โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพและปริมณฑล 

เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ช่ือ “โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ 
(PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI)  ( เดิม ช่ือ “โรงพยาบาลปิยะมินทร์ ”)   ซึ่ งบริษัทฯ ได้ เ ข้าซื อ้และรับโอนกิจการ
สถานพยาบาลของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานยัเซชัน่ จ ากดั (“THM”) ซึง่เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
ซึง่ตัง้อยูท่ี่อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ และคลนิิกเวชกรรมปิยะมินทร์อีก 3 แหง่ในกรุงเทพมหานคร  โดยบริษัทฯ ได้รับโอน
มาซึง่กิจการสถานพยาบาลของ THM  รวมถึงทรัพย์สนิ หนีส้นิ ใบอนญุาตตา่งๆ ที่จ าเป็นตอ่การประกอบกิจการของสถานพยาบาล 
พนกังานทัง้หมดที่ประสงค์จะท างานกบับริษัทฯ ต่อไป ตลอดจนสิทธิ หน้าที่และภาระผกูพนัตามสญัญาที่ THM มีอยู่ ณ วนัโอน
กิจการ ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาโอนกิจการระหวา่งบริษัทฯ กบั THM 

โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ มีขนาด 200 เตียง และมีศกัยภาพรองรับผู้ ป่วยนอกได้วนัละ 600 คนต่อวนั โรงพยาบาล
จดัตัง้คลนิิกโดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางเปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง  

 
▪ โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวดั 

บริษัทฯ ด าเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในตา่งจงัหวดัผ่านบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั ( “PRINH”) ซึ่งเป็นบริษัท
ยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย PRINH เข้าลงทนุในกลุม่บริษัทท่ีด าเนินธุรกิจโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1. โรงพยาบาลพิษณเุวช  

โรงพยาบาลพิษณเุวช ด าเนินงานโดยบริษัท พิษณเุวช จ ากดั เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ตัง้อยูใ่นจงัหวดัพิษณโุลก  
เปิดให้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลา 37 ปี เป็นสถานพยาบาลขัน้ทตุิยภมูิระดบัสงู โดยมีการจดัตัง้คลินิกโดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ
เฉพาะทาง เปิดให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI 
(Joint Commission International) 

นอกจากนี ้ยงัมีการให้บริการด้านต่างๆ เช่น การตรวจทางรังสีวิทยา การตรวจทางหวัใจ การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 
และศลัยกรรม 

 
2. โรงพยาบาลสหเวช 

โรงพยาบาลสหเวช ด าเนินงานโดยบริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากัด เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533  เป็น
โรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ตัง้อยู่ในจงัหวดัพิจิตร โดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะโรค ให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยในและ
ผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่โมง  

 
3. โรงพยาบาลปากน ้าโพ   และโรงพยาบาลปากน ้าโพ 2 

โรงพยาบาลทัง้ 2 แห่งตัง้อยู่ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ ด าเนินงานโดยบริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั (เดิม
ช่ือ บริษัท เท็น เอ็ม ดี นครสวรรค์ จ ากดั) โดยแตล่ะแหง่เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง และยงัเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากสถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยให้บริการเฉพาะผู้ ป่วยที่เป็นลกูค้าเงินสดและ
ประกนัสขุภาพ เป็นสถานพยาบาลขัน้ทตุิยภมูิระดบัสงู โดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะโรค ให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยในและ
ผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่โมง  

 
4.   โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ 

โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ ด าเนินงานโดย บริษัท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จ ากดั เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 
เตียง ตัง้อยู่บนเนือ้ที่ประมาณ 28 ไร่ ถนนสายพิษณุโลก-เด่นชัย  อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวดัอุตรดิตถ์ เปิดให้บริการในเดือน
มีนาคม 2562 โดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญและคลนิิกเฉพาะทาง ให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่โมง  

 
5. โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน 

โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน ด าเนินการโดยบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ล าพูน จ ากัดเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 59 
เตียง ตัง้อยูบ่นเนือ้ที่ประมาณ 11 ไร่  ได้รับการรับรองจากส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติให้รักษาโรคต้อกระจกและโรคข้อ
เขา่เสือ่มในผู้ ป่วยสทิธิบตัรทอง นอกจากนี ้มีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญและคลนิิกเฉพาะทางให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วย
นอกตลอด 24 ชัว่โมง 

 
6. โรงพยาบาลพร้ินซ์ อทุยัธานี 

โรงพยาบาล พริน้ซ์ อทุยัธานี ด าเนินการโดยบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อทุยัธานี จ ากดั อยู่ระหว่างการปรับปรุง เพื่อ
เปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 59 เตียง บนเนือ้ที่ประมาณ  12  ไร่ ต าบลบางพระครู อ าเภอนครหลวง จงัหวดัอทุยัธานี 
โดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่โมง คาดวา่จะเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 
4 ของปี 2562 
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ข) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 

• ธุรกิจโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 

1.  โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพมหานคร เป็นโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ระดบั 
5 ดาว จ านวน 187 ห้อง ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารในกลุม่แมริออท เพื่อให้บริการที่พกัอาศยัแก่ลกูค้าชาวตา่งประเทศที่
เข้ามาท างานและท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ต้องการเช่าที่พกัอาศยัในระยะสัน้และระยะยาว โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ครบครัน ตัง้อยู่ในย่านถนนสีลม สาทร ซึ่งเป็นศนูย์กลางธุรกิจที่มีศกัยภาพ อีกทัง้ ยงัมีนโยบายการให้บริการที่มีคณุภาพ และมี
ระบบรักษาความปลอดภยัที่มีประสทิธิภาพ  

โรงแรมแมริออท เอ็คเซค็คิวทฟี อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพมหานคร 
ประเภท โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ระดบั 5 ดาวจ านวน 1 อาคาร 
ที่ตัง้โครงการ ซอยสาทร 3 (สวนพล)ู ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
ห้องพัก ประเภท จ านวน (ห้อง) 
 1 Bedroom Suite 

1 Bedroom Executive Suite 
2 Bedroom Suite 
3 Bedroom Suite 
3 Bedroom Executive Suite 

55 
50 
58 
11 
10 

ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร  
 Momo Café (อาหารไทยและอาหารนานาชาติ) 

Pool Bar 
ห้องจดัเลีย้ง/สัมมนา ช่ือห้อง  
 Board Room  
บริการอื่นๆ -  
เร่ิมเปิดด าเนินการ เดือนมีนาคม 2552  

 
2.  ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก เป็นโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์  โดยเป็นอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท วี เรสซิเดนซ์ จ ากดั 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารในกลุม่แอสคอท ที่มีช่ือเสียงและประสบการณ์ในการบริหารงาน

โรงแรมในระดบัสากล โครงการนีใ้ห้บริการที่พกัอาศยัแก่ลกูค้าชาวต่างประเทศที่เข้ามาท างานในประเทศไทยและนกัท่องเที่ยวที่

เดินทางเข้ามาทอ่งเที่ยวในประเทศไทยที่มีความต้องการเช่าที่พกัอาศยัในระยะยาว โดยค านงึถึงการให้บริการและสิง่อ านวยความ

สะดวกตา่งๆ ภายในห้องพกัอาศยั  โครงการดงักลา่วตัง้อยูใ่นท าเลยา่นธุรกิจบริเวณสขุมุวิทและเอกมยั  

 
โครงการซัมเมอร์เซท็ เอกมัย แบงค็อก 
ประเภท โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ให้เชา่ ระดบั 5 ดาว ภายใต้การบริหารในกลุม่แอสคอท รวม

ทัง้หมด 3 อาคาร ประกอบด้วยอาคารโรงแรม 15 ชัน้  อาคารอพาร์ทเม้นท์ 14 ชัน้ และอาคาร 
อพาร์ทเม้นท์ 19 ชัน้ พร้อมด้วยห้องจดัเลีย้ง 

ที่ตัง้โครงการ ซอยเอกมยั 2  ถนนสขุมุวิท 63 (ถนนเอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 
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โครงการซัมเมอร์เซท็ เอกมัย แบงค็อก 
ห้องพัก ประเภท จ านวน (ห้อง)                    
 1. Studio Executive 

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 

14. Studio Deluxe 

26                           Tower  AIM (A) 
13                                     
13                                     
13 
39 
13 
13                           Tower  Balance (B) 
12 
13 
26 
20                            Tower Cheer (C) 
10 
  9                                      
42                                      

ห้องจดัเลีย้ง/สัมมนา มีห้องประชมุและห้องฝึกอบรม/สมัมนา 5 ห้อง 
มูลค่าการลงทุน 2,450  ล้านบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561)  
เร่ิมเปิดด าเนินการ ไตรมาส 4 ปี 2559  

 

• ธุรกิจอาคารส านักงานให้เช่า 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่  บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ากดั  เป็นผู้ ให้บริการพืน้ท่ีส านกังานให้เช่าในอาคารบางกอกบิส
ซิเนสเซ็นเตอร์ แก่ลกูค้าบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทัง้บริษัทสญัชาติไทยและตา่งประเทศ โดยโครงการดงักลา่วตัง้อยูใ่นยา่น
เอกมยัซึง่เป็นยา่นธุรกิจ มีสิง่อ านวยความสะดวกด้านสาธารณปูโภคและการสือ่สารโทรคมนาคมอย่างครบครัน 

อาคารส านักงานบางกอกบิสซเินสเซน็เตอร์ 
ที่ตัง้โครงการ ถนนเอกมยั (ซอยสขุมุวิท 63) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
พืน้ที่โครงการ 1-3-9 ไร่ (709 ตารางวา) 
พืน้ที่อาคาร 37,770.61 ตารางเมตร 
รายละเอียดโครงการ อาคารส านกังาน 30 ชัน้พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ 
จุดเด่นของโครงการ อาคารส านกังานเกรดเอ  ย่านเอกมยั มีการตกแต่งที่ทนัสมยั  สิ่งอ านวยความสะดวก

สว่นกลาง  ศนูย์อาหารและห้องประชมุที่ได้มาตรฐานจ านวน 7 ห้อง ห้องอบรมสมัมนา
ขนาด 50 ที่นัง่ 1 ห้อง  มีพลาซา่และร้านค้าตา่งๆ 

จ านวนหน่วยพืน้ที่เช่า 93 ยนูิต 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทไทยและต่างชาติขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการพืน้ที่อาคารส านกังานใน

ยา่นสขุมุวิท และเอกมยั ระหวา่ง 100 – 900 ตารางเมตร 
 

file:///C:/Users/Ritima.ji/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/USER/Downloads/เอกสารแนบ%202%20-%201%20การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทย่อย.doc
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ปัจจุบันบริษัทฯ มีที่ดินรวม 6 แปลงที่ถือโดยบริษัทในกลุ่มวี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้  แบ่งเป็นที่ดินเปล่า 5  แปลงใน
ต่างจังหวดั ได้แก่ เชียงใหม่ อ่างทอง สระบุรี  ระยอง และอุดรธานี  และที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง 1 แปลงอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่ชดัเจนที่จะมุง่ขยายธุรกิจการแพทย์และไมป่ระกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย  บริษัทฯ จะ
พิจารณาศักยภาพของที่ดินเปล่าในต่างจังหวัดเป็นรายแปลงในการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลแทนการพัฒนาเป็นโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย หากที่ดินแปลงใดไม่มีศกัยภาพในการพัฒนาเป็นโรงพยาบาล  บริษัทฯ จะขายคืนแก่ผู้ ขายภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด (ตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาซือ้ขาย) ส าหรับที่ดินเปลา่พร้อมสิ่งปลกูสร้างในกรุงเทพมหานคร บริษัทฯ มีแผน
จะขายให้แก่นกัลงทนุท่ีสนใจตอ่ไป 

 
ค) ธุรกิจเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั ด าเนินธุรกิจ ดงันี ้

1) บริการวางระบบโปรแกรมส าเร็จรูป (Software Implementation Services) 

ให้บริการวิเคราะห์ และออกแบบระบบท่ีสอดคล้อง และตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดยแบง่สายงานตามรูปแบบ
ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในปัจจบุนั ได้แก่ 

• SAP Success Factor  ระบบซอฟต์แวร์บริษัท ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน่ แอนด์ โปรดกั อิน ดาต้า โปรเซสซิ่ง (SAP) 

จากสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่ให้บริการด้าน Human Capital Management (HCM) ซึ่งเป็นโซลชูัน่บนระบบคลาวด์ส าหรับ

องค์กรระดบั Enterprise ท าให้องค์กรสามารถบรูณาการงานหลกั (core business process) ตา่งๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งระบบงาน

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่  Organization Management, Personal Administration, Time and Labour, Absence 

Management Global Payroll และ Training Administration ให้เป็นระบบที่สมัพันธ์กันและเช่ือมโยงกันอย่าง  real time ท าให้

สามารถบริหารจดัการองค์กรได้อยา่งเป็นระบบ มีประสทิธิภาพ รวมทัง้ลดกระบวนการท างานและลดต้นทนุในการจดัการอีกด้วย 

• SAP Enterprise Resource Planning ระบบซอฟต์แวร์ของบริษัท ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน่ แอนด์ โปรดกั อิน ดาต้า 

โปรเซสซิ่ง (SAP) จากสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึง่ให้บริการด้าน Enterprise Resource Planning (ERP) ท าให้องค์กรสามารถ

บรูณาการงานหลกั (core business process) ต่างๆ ในบริษัททัง้หมด ได้แก่ การจดัซือ้จดัจ้าง การวางแผนการผลิต การขายและ

การจดัจ าหน่าย การควบคมุงบประมาณ การควบคมุโครงการ การควบคมุคณุภาพ การบญัชี การเงิน และการบริหารบคุคลเข้า

ด้วยกนั ให้เป็นระบบที่สมัพนัธ์กนัและเช่ือมโยงกนัอย่าง real time ท าให้สามารถบริหารองค์กรได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 

โดยข้อมลูสว่นกลางของระบบทกุสว่นจะอยูใ่นสว่นกลางสว่นเดียวกนั ไมเ่กิดความขดัแย้งของข้อมลูรวมทัง้ลดกระบวน การท างาน

และลดต้นทนุ 

• SAP Business One ระบบซอฟต์แวร์ ของบริษัท ซอฟต์แวร์ แอพพลเิคชัน่ แอนด์ โปรดกั อิน ดาต้า โปรเซสซิ่ง (SAP) 

จากสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึง่ให้บริการด้าน ระบบบญัชีและการเงินแบบครบวงจร ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ ท า

ให้องค์กรสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการแข่งขนัทางธุรกิจ หรือการขยายธุรกิจได้อย่าง

ราบร่ืน รวมทัง้ระบบข้อมลูที่ใช้ในการบริหารหรือวางแผนธุรกิจที่ถกูต้อง ทนัต่อเวลา และควบคมุการด าเนินการทางธุรกิจได้อยา่ง

รัดกมุ 

• Hospital Information System ระบบซอฟต์แวร์ HIS ซึง่เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจดัการงานโรงพยาบาลอนัได้แก่ 

ระบบการนดัหมาย ระบบงานลงทะเบียน ระบบงานลงทะเบียนฉุกเฉิน ระบบงานประวตัิข้อมูล การรักษาผู้ ป่วย ระบบงานสัง่
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รายการ ระบบงานเภสชักรรมและเวชภณัฑ์ ระบบงานตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบตัิการ ระบบงานห้องปฏิบตัิการรังสวีิทยา ระบบงาน

บริหารจดัการผู้ ป่วยใน ระบบงานห้องผา่ตดั ระบบงานห้องคลอด ระบบงานบริหารจดัการโภชนาการ ระบบงานจดัเก็บเวชระเบียน

ผู้ ป่วย และระบบการเงิน  

• Business Intelligence ระบบซอฟต์แวร์ QlikView เป็นระบบที่ใช้ในงานการน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับ

ผู้บริหารไมว่า่จะเป็นข้อมลูด้านการตลาด การขาย การบญัชี การบริหาร บคุลากร งบประมาณและอื่นๆ อนัน าไปสูก่ารวางแผนกล

ยุทธ์ การวางแผนการตลาด การวางแผนพฒันาบุคลากร ฯลฯ  โดยการแสดงผลข้อมูลผ่านทางรูปแบบการน าเสนอที่มีความ

หลากหลาย เช่น ตาราง แผนภมูิ และอตัราสว่นส าคญัต่างๆ นอกจากนี ้ยงัสามารถน าเสนอข้อมลูได้หลายชดุในเวลาเดียวกนั ซึ่ง

ท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารจดัการข้อมลูตา่งๆ ภายในองค์กรได้อยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 

2) บริการด้านการบ ารุงรักษาระบบงาน (System Maintenance & Support Service) 

บริการบ ารุงรักษาระบบงานและสนบัสนนุทางเทคนิคส าหรับระบบซอฟต์แวร์ขององค์กร โดยบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 
ให้บริการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบตามก าหนดเวลา ซึ่งการบริการดงักลา่วเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ 
สร้างความมัน่ใจวา่ผลงานท่ีจะสง่มอบสามารถตอบสนองวตัถปุระสงค์ของลกูค้าได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน และลดข้อผิดพลาด
ของซอฟต์แวร์ที่อาจเกิดขึน้จากการใช้งานในอนาคต 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมายส าหรับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ คือองค์กรที่มีความต้องการใช้บริการและติดตัง้  พฒันาระบบ
ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจดัการองค์กรทัง้ด้านทรัพยากรบคุคล การวางแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจตา่งๆ โดยไมจ่ ากดักลุม่ลกูค้าเฉพาะ
อตุสาหกรรมทางการแพทย์และสาธารณสขุเท่านัน้ รวมถึงอตุสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งลกูค้าสว่นใหญ่ปัจจบุนัเป็นธุรกิจโรงพยาบาลและ
กลุม่บริการทางการแพทย์ 

3) บริการให้ค าปรึกษาและแนวทางในการจัดการระบบบริหารงาน 

บริการให้ค าปรึกษาและวางแผนด้านการบริหารจัดการ ระบบบริหารงานโรงพยาบาล ระบบงานทรัพยากรบุคคล 
ระบบงานบญัชีการเงิน สนิค้าคงคลงั จดัซือ้จดัจ้าง ระบบน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมลูโดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็น
ตวัหลกัในการจดัการตลอดจนให้ค าแนะน าปรึกษาในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการวางระบบการจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านระบบซอฟต์แวร์อื่นๆ บริษัทฯ มีการบริการที่ครอบคลมุในหลากหลายธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรม
การเงินการธนาคาร อตุสาหกรรมการบิน อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นต้น   อย่างไรก็ตามอตุสาหกรรมทางการ
แพทย์และสาธารณสขุยงัคงเป็นกลุม่ลกูค้าหลกั 

 

ง) ธุรกิจให้ค าปรึกษาด้านการลงทุน 

 

บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ากดั เป็นผู้ให้บริการให้ค าปรึกษาด้านการลงทนุ ปัจจบุนั
อยูใ่นช่วงพกัการด าเนินกิจการ 
 
การตลาดและการแข่งขัน 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและแนวโน้มปี 2562 

ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยเติบโตร้อยละ 4.1 สงูกว่าปี 2560 เล็กน้อย โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากการใช้จ่ายภายในประเทศที่
ยงัขยายตวัได้ดี ทัง้การบริโภคและการลงทนุภาคเอกชน มลูค่าการสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.7  ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2562 ชะลอตวัลงอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ต่อปี เนื่องจากการสง่ออกที่หดตวัลง ตามภาวะการชะลอตวัลงอย่างต่อเนื่องของ
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เศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากสงครามการค้า ในขณะที่ภาพรวมการใช้จ่ายในประเทศทัง้การบริโภคและการลงทนุภาคเอกชน
ยงัเป็นตวัหนนุให้เศรษฐกิจไทยยงัคงขยายตวัเป็นบวกได้ ซึ่งภาพรวมเศรษฐกิจดงักลา่วคาดวา่ จะยงัต่อเนื่องไปยงัไตรมาสที่ 2 
ของปี โดยการใช้จ่ายครัวเรือนจะยงัเป็นตวัหนนุเศรษฐกิจ สว่นหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปี อย่างไรก็ตาม
ภาวะภยัแล้งที่มีความเสี่ยงจะยาวนานไปถึงเดือนกรกฎาคม อาจจะสง่ผลกระทบตอ่รายได้เกษตรกรในไตรมาสที่ 2 ให้ลดลง  
ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติประมาณการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 2562 
จะเติบโตร้อยละ 3.5 – 4.5  ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ในปี 2562 โดยคาด
ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตวัร้อยละ 4 ปัจจยัหลกัยงัคงมาจากการสง่ออกและการท่องเที่ยว การลงทนุโครงการใหญ่ของภาครัฐ
และเอกชน  อย่างไรก็ตามยงัมีปัจจยัภายนอกที่อาจสง่ผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยได้แก่ ปัญหาสงครามการค้า 
การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน ความผนัผวนของราคาน า้มนั เป็นต้น  
ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ทัง้ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 โดยส านักยทุธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค  

“เศรษฐกิจไทยคร่ึงปีหลงั 2562 ยงัเผชิญความท้าทายหลายประการ แนวโน้มทัง้ปีอาจต ่ากว่าที่คาดที่ ร้อยละ 3.7 (มองเศรษฐกิจ ฉบบัที่ 3801) 

โดยศนูย์วิจยักสิกรไทย 

https://www.msn.com/th-th/news/national/จบัตาเศรษฐกิจไทย-ปี-2562 
 

1) ภาพรวมธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย 

ภาพรวมอตุสาหกรรมธุรกิจให้บริการทางการแพทย์มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด เนื่องจากสงัคมเปลี่ยนแปลงมีการใช้
ชีวิตเร่งรีบ มีความเครียดเพิ่มขึน้ การไม่ออกก าลงักาย เป็นสาเหตใุห้อตัราการเจ็บป่วยเพิ่มขึน้ สง่ผลให้ความต้องการบริการด้าน
สขุภาพเพิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  

 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนปี 2562 คาดวา่จะยงัคงเตบิโตตอ่เนื่องจากปี 2561 ที่เติบโตที่ร้อยละ 7.6 โดยโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ที่มีเครือขา่ยมากจะมีความได้เปรียบทัง้ด้านต้นทนุและบคุลากร อีกทัง้สามารถเข้าถงึผู้ใช้บริการหลายระดบัทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ สว่นโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กที่ไมม่ีสาขา (Stand Alone) จะท าธุรกิจได้ยากกว่า เนื่องจากมีลกูค้าในประเทศ
กลุม่รายได้ระดบักลางลงมาเป็นฐานรายได้ส าคญั ยกเว้นโรงพยาบาลเฉพาะทางหรือรายที่เจาะลกูค้าเฉพาะกลุม่ อย่างไรก็ตาม 
โรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กที่มีศกัยภาพ มีการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเงินทุนผ่านการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย์ฯเพื่อใช้
ลงทนุปรับปรุง/ขยายกิจการหรือเป็นเงินทนุหมนุเวียน นอกจากนี ้ยงัมีแนวโน้มสร้างพนัธมิตรโดยรวมกลุม่    รับ-สง่ผู้ ป่วยมารักษา
ตอ่ ซึง่ช่วยสร้างความสามารถในการแขง่ขนัรับมือกบัรายใหญ่ ปัจจยัสนบัสนนุธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีหลายปัจจยัได้แก่ 

1. การเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุ โดยส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติคาดวา่  ผู้ที่อายมุากกว่า 60 ปี

ขึน้ไปของไทยจะเพิ่มขึน้จาก 11.2 ล้านคนในปี 2560 เป็น 13.1 ล้านคน  ในปี 2564 กระทรวงสาธารณสขุประเมินค่าใช้จ่ายด้าน

สขุภาพของผู้สงูอายจุะเพิ่มขึน้เป็น 22.8 หมื่นล้านบาท (ร้อยละ 2.8 ของ GDP) ในปี 2565 จาก 6.3 หมื่นล้านบาทปี 2553  

2. การเพิ่มขึน้ของกลุม่ชนชัน้กลาง สะท้อนอ านาจซือ้ที่จะสงูขึน้ สง่ผลให้โอกาสการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

ยงัมีอยูอ่ีกมาก 

3. อตัราการเจ็บป่วยและเสยีชีวิตจากโรคไมต่ิดตอ่ร้ายแรง (Non-communicable diseases: NCD) ของคนไทยสงูขึน้ 

4. นโยบายของภาครัฐที่สง่เสริมให้ไทยเป็น “ศนูย์กลางสขุภาพนานาชาติ” สอดคล้องกบักระแส "ทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพ” 

ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก นอกจากนี  ้การก าหนดให้อุตสาหกรรมด้านการแพทย์เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรม

เปา้หมายของประเทศ โดยเฉพาะการลงทนุใน EEC ที่ให้สทิธิประโยชน์ เช่น การปรับลดอตัราภาษี เอือ้ให้นกัลงทนุเข้ามาลงทนุใน

อตุสาหกรรมการแพทย์ เช่น การปรับลดอตัราภาษี เอือ้ให้นกัลงทนุเข้ามาลงทนุในอตุสาหกรรมการแพทย์ 

อยา่งไรก็ดี ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีปัจจยัเสีย่งหลายประการเช่นกนั ได้แก่ 

https://www.msn.com/th-th/news/national/จับตาเศรษฐกิจไทย-ปี-2562
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1. การขาดแคลนแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ การเพิ่มขึน้ของโรงพยาบาลเอกชนจะท าให้เกิดการแย่งตวัแพทย์

และบคุลากรทางการแพทย์ ซึง่จะผลกัดนัให้ต้นทนุของธุรกิจเพิ่มสงูขึน้ 

2. การแข่งขนัมีแนวโน้มรุนแรง จากการขยายการลงทนุไปในหลายพืน้ที่ศกัยภาพของกลุม่โรงพยาบาล  เอกชนขนาด

ใหญ่ในประเทศและจากต่างประเทศ รวมถึงการแข่งขนัจากโรงพยาบาลชัน้น าขนาดใหญ่  ของรัฐ นอกจากนีย้งัมีการแข่งขนัจาก

กลุม่ทนุธุรกิจอื่นที่มีแผนเข้ามาลงทนุในธุรกิจนีเ้พิ่มขึน้ 

3. การน าสินค้ายา เวชภัณฑ์และค่าบริการเข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าและบริการควบคุม อาจกระทบต่อการปรับขึน้

คา่บริการและผลประกอบการของโรงพยาบาลเอกชนในระยะตอ่ไปโดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดกลางและเลก็ที่ไมม่ีเครือขา่ย 
 

ที่มา:  แนวโน้มธุรกิจ/อตุสาหกรรม ปี 2562 – 2564 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน” ประจ าเดือนมิถนุายน 2562 โดยศนูย์วิจยักรุงศรี 
 บทวิเคราะห์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยศนูย์วิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน 

 
ระบบสวัสดกิารสังคมด้านสุขภาพในประเทศไทย     

ภาครัฐได้จดัระบบสวสัดิการสงัคมด้านสขุภาพให้แก่ประชาชนทกุภาคสว่นได้เข้ารับบริการ โดยระบบบริการหลกั ได้แก่ 

− ระบบประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ให้การดแูลด้านสขุภาพแก่ผู้ที่ไมม่ีสทิธิในสวสัดิการสงัคมด้านสขุภาพอื่นๆ โดยเฉพาะ

กลุ่มคนที่มีรายได้น้อย รู้จักกันในนามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เน้นการดแูลรักษาอาการเจ็บป่วยทัว่ไปเป็น

หลกั หนว่ยงานท่ีดแูล ได้แก่ ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 

− ระบบประกนัสงัคม  ให้การดแูลสขุภาพแก่แรงงานภาคเอกชน ครอบคลมุเร่ืองการเจ็บป่วยทพุพลภาพ รวมถึงการ

คลอดบตุร สงเคราะห์บตุร ชราภาพ และการวา่งงาน ระบบประกนัสงัคมดแูลโดยส านกังานประกนัสงัคม 

− ระบบสวสัดิการข้าราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ  ให้การดูแลสขุภาพแก่แรงงานภาครัฐ ได้แก่ ข้าราชการและ

พนกังานรัฐวิสาหกิจ ครอบคลมุถึงคูส่มรส บิดามารดา บตุรธิดาที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ หนว่ยงานท่ีดแูลระบบนี ้ได้แก่ 

กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีระบบสวสัดิการสงัคมที่ภาครัฐจดัให้ แต่เนื่องจากงบประมาณด้านสขุภาพในการสนบัสนนุระบบ

สวสัดิการดงักลา่วยงัไม่เพียงพอ นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัประสบปัญหาขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บคุลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐในต่างจงัหวดั ตามรายงานสถิติด้านสขุอนามยั   โดยองค์การอนามยัโลกพบว่า จ านวน
แพทย์ต่อคนไข้ในประเทศไทยต ่ากว่าประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเซีย โดยคนไข้ทกุ 10,000 คน ประเทศไทยมีแพทย์เพียง 3 คน เทียบ
กบัสาธารณรัฐสงิคโปร์ที่มีแพทย์ 18.3 คน มาเลเซียมีแพทย์ 9.4 คน  ฟิลปิปินส์มี 11.5 คน  สง่ผลให้ความต้องการด้านการบริการ
ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีคณุภาพในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึน้   

 โอกาสการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 

• ประชากรสูงอายุที่ ต้องการการดูแลและรักษาพยาบาลมีจ านวนเพิ่มขึน้มาก ในระยะยาวสงัคมผู้สงูอายุ (Ageing 

Society) จะเป็นปัจจยัหนนุความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ที่ทนัสมยัและเทคโนโลยีขัน้สงูมากขึน้ จากสดัสว่นผู้สงูอาย ุ

(วยั 65 ปีขึน้ไป) ที่ยงัคงเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มประชากรอายมุากกว่า 85 ปี ที่จะมีจ านวนเพิ่มขึน้มาก จะมีความ

ต้องการบริการด้านสขุภาพเพิ่มขึน้มากอย่างมีนยัส าคญั เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีอตัราของการเจ็บป่วยสงูและเป็นกลุ่มที่ไม่

สามารถดูแลตนเองได้ จึงต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทัง้นี ้จากการคาดการณ์ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
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เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (สศช.) ระบวุา่ จ านวนผู้สงูวยัอายมุากกวา่ 60 ปี จะเพิ่มขึน้จาก 9.1 ล้านคนในปัจจบุนัเป็น 10.3 

ล้านคนในปี 2562 ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพของผู้สงูอายจุะเพิ่มขึน้จาก 6.3 หมื่นล้านบาทในปี 2553 (คิดเป็นร้อยละ 2.1 

ของ GDP) เป็น 22.8 หมื่นล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 2.8 ของ GDP) ในปี 2565    

 
แนวโน้มจ านวนประชากรอายมุากกวา่ 60 ปีในประเทศไทย 

• การเปิดเสรีทางการค้าหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC: Asean Economic Community) จากการศึกษาของ

ทีมงานผู้ เช่ียวชาญด้านสขุภาพอาเซียน เร่ือง "ความคืบหน้าของระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าในภมูิภาคอาเซียน" ชีว้า่ 

ความครอบคลุมของการให้บริการสุขภาพของรัฐในกลุ่มประเทศ CLMV ยังอยู่ในระดับต ่า (สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวอยู่ที่ร้อยละ 15 กมัพชูาอยู่ที่ร้อยละ 24 เวียดนามอยู่ที่ร้อยละ 65 และไม่มีข้อมลูของประเทศเมียนมาร์) หรือ

อาจกล่าวในอีกนัยหนึ่งว่า โครงสร้างพืน้ฐานด้านการดูแลรักษาพยาบาลในกลุ่มประเทศ CLMV ยังไม่เพียงพอและยงัมี

ช่องวา่งอีกมาก ดงันัน้ ผลจากการสร้างความร่วมมือตามกรอบการเปิดเสรีทางการค้าหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: 

Asean Economic Community) และการเปิดให้มีการเดินทางข้ามพรมแดนที่เสรีมากขึน้ จะเอือ้ให้กลุ่มลูกค้าผู้ ป่วยจาก 

CLMV สามารถเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ในประเทศไทยได้สะดวกและง่ายขึน้ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่ส าคญั

แก่โรงพยาบาลไทย 

• นโยบายรัฐหนุนการแพทย์ครบวงจรเป็นหน่ึงในคลัสเตอร์ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและเป็นกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชัน้สูง ใน 4 กลุม่กิจการ ได้แก่ อตุสาหกรรมยา อตุสาหกรรมสมนุไพร เคร่ืองมือแพทย์ และบริการ

ทางการแพทย์  โดยภาครัฐให้สทิธิประโยชน์ปรับลดอตัราภาษี ช่วยเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัจากการท่ีโรงพยาบาลไทย

มีต้นทนุลดลง จงูใจให้มีผู้ เข้ามาใช้บริการทางการแพทย์มากขึน้ 

• การสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของเอเชีย โดยก าหนดและด าเนินการตามแผนพฒันา

ประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลางสขุภาพนานาชาติ (Medical Hub ปี 2559 - 2668) โดยประเทศไทยได้รับการยอมรับวา่เป็นหนึง่

ในประเทศศนูย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพของโลก เนื่องจากโรงพยาบาลของประเทศไทยมีความ ก้าวหน้าและมีความ

พร้อมของศนูย์การแพทย์เฉพาะทาง โดยเฉพาะการรักษาโรคเรือ้รัง (อาทิ โรคหวัใจ กระดกู มะเร็ง เป็นต้น) รวมทัง้ศนูย์ดแูล

และบริบาลผู้ ป่วยสงูอายุ  นอกจากนี ้โรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทยยงัเป็นที่ยอมรับในเร่ืองคุณภาพการรักษา การ
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บริการและคา่รักษาพยาบาลท่ีถกูกวา่ประเทศอื่นๆ และยงัได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) 

ถึง 58 แหง่ ซึง่มากกวา่ทกุประเทศในภมูิภาคนี ้

 
จ านวนโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI  

 

• อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคร้ายแรงของคนไทยมีมากขึน้   จ านวนผู้ ป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ

ร้ายแรง (Non-Communicable Diseases: NCD) อาทิ โรคหวัใจ โรคหลอดเลอืดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคปอดบวม 

มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในประเทศไทยและประเทศอาเซียนอื่นๆ ซึ่งในสว่นของผู้ ป่วยในประเทศไทย มีพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิด

โรค อาทิ มีอตัราการสบูบุหร่ีค่อนข้างสงู อตัราการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่สงูถึง  6.5 ลิตรต่อคนต่อปี การบริโภคน า้ตาล

สงูสดุในภมูิภาคอาเซียน เป็นต้น ท าให้คาดวา่ความต้องการใช้บริการทางการแพทย์จะเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  

 

 
จ านวนผู้ ป่วยในประเทศไทยแบง่ตามอาการป่วย 

 

• สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยยังต ่ากว่าค่าเฉลี่ย จากการเปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายด้านสขุภาพของภาครัฐ 

และภาคเอกชน โดยสรุปข้อมลูของประเทศตา่งๆ พบว่าประเทศไทยมีสดัสว่นดงักลา่วร้อยละ 6.53 ซึ่งยงัต ่ากว่าคา่เฉลี่ยของ

โลกซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 6.78 โดยนโยบายของภาครัฐในการสนบัสนนุให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสขุเพิ่มขึน้ รวมถึง

กระแสการดแูลสขุภาพ เป็นปัจจยัส าคญัที่จะสง่ผลให้อตัราการใช้จ่ายด้านสขุภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในอนาคต ทัง้นีป้ระเทศ

ไทยถือได้วา่เป็นหนึง่ในประเทศผู้น าด้านธุรกิจการให้บริการด้านสขุภาพในภมูิภาคอาเซียน 
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 ปัจจัยเชิงลบที่อาจกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 

• ภาวะการแข่งขันที่ รุนแรง โดยนอกเหนือจากคู่แข่งในธุรกิจเดียวกนัขยายการลงทนุอย่างต่อเนื่องแล้ว  ยงัมีกลุม่ทนุขนาด

ใหญ่จากธุรกิจอื่นที่ปรับโมเดลสูธุ่รกิจโรงพยาบาล อาทิ กลุม่พฤกษา โฮลดิง้ (โรงพยาบาลวิมตุติ คาดวา่จะเปิดให้บริการในปี 

2563) กลุม่อาร์เอสย ู(RSU International Hospital คาดวา่จะเปิดให้บริการในปี 2563) กลุม่อื่นๆ ได้แก่ เครือเจริญโภคภณัฑ์   

(CP Group) และเครือไทยเจริญ คอร์ปอเรชัน่ (TCC Group) ท าให้มีจ านวนโรงพยาบาลและจ านวนเตียงผู้ ป่วยเพิ่มขึน้ จึงมี

แนวโน้มที่ผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนต้องแข่งขันสูงขึน้ ทัง้ด้านราคา และบริการ  รวมทัง้การแย่งชิงบุคลากรทาง

การแพทย์ นอกจากนี ้โรงพยาบาลเอกชนยงัต้องแข่งขนักบักลุม่คลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลรัฐ  และโรงพยาบาลในเครือ

โรงเรียนแพทย์ (เช่น โรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์ในเครือศิริราช และศนูย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ของโรงพยาบาล

รามาธิบดี) ท่ีมีข้อได้เปรียบในการแขง่ขนั ทัง้แง่ของช่ือเสยีง เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ 

ในระยะปานกลางและระยะยาว ธุรกิจโรงพยาบาลจะเผชิญการแขง่ขนัจากการรุกเข้าสูธุ่รกิจของทนุอาเซียนที่ได้รับ
ประโยชน์จาก AEC ซึ่งสามารถถือครองหุ้นโรงพยาบาลในประเทศไทยได้ในสดัสว่นถึงร้อยละ 70 โดยเฉพาะนกัลงทนุจาก
สาธารณรัฐสิงคโปร์และมาเลเซียที่มีประสบการณ์ในการเข้าซือ้ธุรกิจนีใ้นต่างประเทศหลายแห่ง   นอกจากนี ้ยงัมีคู่แข่งจาก
โรงพยาบาลในตา่งประเทศหลายประเทศในทวีปเอเชียวางสถานะเป็นศนูย์กลางการแพทย์หรือมีกลุม่เปา้หมายเดียวกบัไทย 
เช่น สาธารณรัฐสงิคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย สว่นประเทศในตะวนัออกกลางซึง่เป็นลกูค้าหลกัของโรงพยาบาลชัน้น าในประเทศ
ไทย เช่น กาตาร์ เปิด Medical City ขนาดใหญ่ขนาด 559 เตียง มูลค่า 23,000 ล้านบาทปลายปี 2560 ส่วนคูเวต เปิด 
Hospital Complex ขนาด 1,168 เตียง มลูคา่ 35,000 ล้านบาท และรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต เปลีย่นเง่ือนไขประกนั
สขุภาพเป็นเน้นการรักษาในประเทศแทนการออกมาใช้บริการต่างประเทศ เป็นต้น จากสภาพการแข่งขนัข้างต้นจะเป็นแรง
กดดนัต่อผลการด าเนินงานทางด้านการเงินของโรงพยาบาลเอกชนให้มีอตัราก าไรชะลอลง อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลขนาด
กลางและเลก็ที่ไมม่ีเครือขา่ยสาขาอาจมีก าไรลดลง 

• นโยบายการควบคุมราคายา เวชภณัฑ์และการให้บริการทางการแพทย์ของภาครัฐ 

ในเดือนมกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่ม ยารักษาโรคและเวชภณัฑ์ ตลอดจนบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้า
และบริการควบคมุตามพ.ร.บ.วา่ด้วยสนิค้าและบริการ พ.ศ. 2542  อยา่งไรก็ตาม มาตรการท่ีจะน ามาใช้ดแูล เช่น การให้แจ้ง
ต้นทนุ การก าหนดสว่นต่างค่ายาและเวชภณัฑ์ รวมถึงค่าบริการ เป็นต้น  จะต้องหารือกนัอีกครัง้ โดยคณะอนกุรรมการที่จะ
เสนอให้จัดตัง้ขึน้โดยมีตวัแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้แก่ กรมการค้าภายใน กระทรวงสาธารณสขุ  
มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมประกนัชีวิต สมาคมโรงพยาบาลเอกชนและคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ เพื่อจะร่วมกนั
ก าหนดมาตรการท่ีก่อให้เกิดความเป็นธรรม   

 
ที่มา: แนวโน้มธุรกิจ/อตุสาหกรรมปี 2561 - 2563 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน “ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยศนูย์วิจยักรุงศรี 
 Industry Update ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560 โดยศนูย์วิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก  
 ธนาคารออมสิน 
 https://thestandard.co/news-medicine-treatment-fee-laws/ 
 https://www.thaipost.net/main/detail/25180 
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กลยุทธ์ทางการตลาด 

1. ขยายเครือข่ายโรงพยาบาลโดยเพิ่มจ านวนโรงพยาบาลในเครือในหวัเมืองรอง  ด้วยการสร้างโรงพยาบาลขึน้เองใน

ต่างจังหวัด โดยเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพและยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนสร้างโรงพยาบาลในจังหวดั

อตุรดิตถ์และปรับปรุงโรงพยาบาลในจงัหวดัอทุยัธานี ซึ่งคาดวา่จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการอยา่งเป็นทางการได้ภายในปี 2562 

สง่ผลให้บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือ ณ สิน้ปี จ านวน 8 แหง่ จากปัจจบุนัมี 7 แหง่ นอกจากการสร้างโรงพยาบาลเอง บริษัทฯ ยงั

มีนโยบายในการเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กในต่างจังหวัดที่มีอยู่แล้วโดยการร่วมทุน  โดยพิจารณา

โรงพยาบาลท่ีเก่าแก่มีช่ือเสยีงและเปิดให้บริการมานานกวา่ 10 ปี 

2. เน้นเจาะกลุม่ลกูค้าที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือว่าฐานประชากรกลุม่ใหญ่ของประเทศ ใช้  Focus Strategy ด้วยการ

ก าหนดอตัราคา่บริการถกูกวา่กลุม่โรงพยาบาลเครือขา่ยชัน้น า  

3. รับจ้างบริหารธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน รัฐบาล โดยเฉพาะกลุม่โรงพยาบาลเอกชนตา่งจงัหวดัที่เปิดมานานไมต่ า่กวา่ 

10-25 ปีขึน้ไป เนื่องจากผู้ก่อตัง้ไม่อยากขายกิจการและไม่อยากหาผู้ ร่วมทนุรายใหม ่แต่ผลประกอบการขาดทนุ  โดยบริษัทฯ จะ

ดแูลตัง้แตก่ารบริหารจดัการต้นทนุ พร้อมทัง้รับประกนัการเติบโตด้านรายได้และผลก าไร 

4. ใช้เทคโนโลยีขบัเคลื่อนธุรกิจ โดยให้ความส าคญัทัง้ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ ทนัสมยัและเทคโนโลยีในการ

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ ป่วย เช่น เคร่ืองจ่ายยาอตัโนมตัิ การจ่ายยาให้ผู้ ป่วยด้วยระบบที่ถูกต้องแม่นย า เคร่ืองมือ

แพทย์ที่ทนัสมยั การดูผลเอ็กซเรย์ทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ควบคู่ไปกับการพฒันาระบบการบริหารจดัการโรงพยาบาล หรือ HIS 

(Hospital Information System) เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาลในเครือข่ายให้เช่ือมโยงกัน (Network 

Hospital Management) สนบัสนนุให้มีการแบ่งปันทรัพยากรและการท างานร่วมกนั เช่น บริหารงานจดัซือ้ งานบริหารคลงั งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ งานยทุธศาสตร์ งานระบบบญัชี ตลอดจนระบบบริหารทรัพยากรบคุคลในรูปแบบใหม ่( ระบบ Workday )

ซึง่ระบบดงักลา่วจะช่วยให้สามารถเห็นภาพรวมของทรัพยากรบคุคลในเครือและสามารถบริหารจดัการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 ภาวะการแข่งขัน 

 โรงพยาบาลของบริษัทในเครือตัง้อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการและ  6 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดพิจิตร 
พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ และล าพูน โอกาสการเติบโตของกิจการโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในจังหวดั
ดงักลา่วยงัมีอยูม่ากเนื่องจากเป็นพืน้ท่ีที่มีประชากรอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก เมื่อพิจารณาทีมบคุลากรทางการแพทย์ จ านวนเตียง
ที่ให้บริการ ตลอดจนช่ือเสยีงของโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทในเครือ ถือวา่เป็นโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าในพืน้ท่ี  

โรงพยาบาลของกลุม่บริษัทฯ ประสบกบัการแขง่ขนักบัโรงพยาบาลเอกชนที่ตัง้อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง โดยคู่แข่งในแตล่ะ
พืน้ท่ี ได้แก่ 

โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียง ที่ตัง้ 
โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ โรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 สมทุรปราการ 
 โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค สมทุรปราการ 
 โรงพยาบาลบางนา 5 สมทุรปราการ 
 โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล สมทุรปราการ 
 โรงพยาบาลเมืองสมทุรปากน า้ สมทุรปราการ 
 โรงพยาบาลส าโรงการแพทย์ สมทุรปราการ 
โรงพยาบาลสหเวช โรงพยาบาลชยัอรุณเวชการ พิจิตร 
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โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียง ที่ตัง้ 
 โรงพยาบาลศรีสโุข พิจิตร 
โรงพยาบาลพษิณเุวช โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณโุลก พิษณโุลก 
 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณโุลก พิษณโุลก 
 โรงพยาบาลพษิณโุลก ฮอสพิทอล พิษณโุลก 
โรงพยาบาลปากน า้โพ และปากน า้โพ 2 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์ 
 โรงพยาบาลร่มฉตัร นครสวรรค์ 
 โรงพยาบาลรวมแพทย์ นครสวรรค์ 
โรงพยาบาลพษิณเุวชอตุรดิตถ์ โรงพยาบาลอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 
โรงพยาบาลศิริเวชล าพนู โรงพยาบาลล าพนู ล าพนู 
 โรงพยาบาลหริภณุชยั ล าพนู 

 
โรงพยาบาลเอกชนของกลุม่บริษัทฯ มีจดุเดน่และข้อได้เปรียบในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่หลายประการ ดงันี ้
 
โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ เป็นโรงพยาบาลที่มีท าเลที่ตัง้ดี ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ใกล้ห้างเมกาบางนา              

มีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่เปิดใกล้โรงพยาบาลชมุชนที่อยู่อาศยัระดบักลางและสงูรอบๆ โรงพยาบาลเป็นจ านวนมาก    
มีโครงสร้างที่พร้อมจะพฒันาเป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภมูิ (Tertiary Care) 

 โรงพยาบาลสหเวช   เป็นโรงพยาบาลเอกชนแหง่แรกของจงัหวดัพิจิตรที่เปิดด าเนินการมาเป็นเวลา 26 ปี  โรงพยาบาล
มีความได้เปรียบคูแ่ขง่ในหลายๆ ด้าน ได้แก่ มีบคุลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและเช่ียวชาญในแผนกเฉพาะทางส าคญัมี
การลงทนุในเคร่ืองมือแพทย์ที่ทนัสมยัครบถ้วน มีระบบการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถควบคมุต้นทนุการ
รักษาได้ดี  อัตราค่ารักษาพยาบาลอยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับรายได้ของประชาชนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี  ้                 
มีโรงพยาบาลในกลุม่ที่มีศกัยภาพในการรักษาขัน้สงูสร้างความมัน่ใจในการสง่ตอ่การรักษาเฉพาะโรค  

โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI  มาตรฐานคณุภาพระดบัสากลในจงัหวดัพิษณโุลก 
โรงพยาบาลมีเคร่ืองมือและบริการทางการแพทย์ที่ทนัสมยัและมีศนูย์รังสทีี่มีเทคโนโลยีชัน้สงู  นอกจากนี ้ผู้บริหารของโรงพยาบาล 
มีประสบการณ์บริหารโรงพยาบาลมากกว่า 40 ปี และมีบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และ สหสาขาวิชาชีพครบถ้วนในทกุ
สาขา พร้อมให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

โรงพยาบาลปากน า้โพ และโรงพยาบาลปากน า้โพ 2 โรงพยาบาลทัง้สองแหง่เป็นต้นแบบของโรงพยาบาลที่ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ระบบ smart system และได้รับการรับรองมาตรฐาน HIMSS  Analytics EMRAM Stage 6 และเป็น
โรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานระดบัสงูในการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดบับริการดูแลผู้ ป่วย มีเครือข่าย
โรงพยาบาลซึง่มีบคุลากรทางการแพทย์ที่มีความเช่ียวชาญในหลายสาขา   

โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ เป็นโรงพยาบาลใหม่ตัง้อยู่ในอ าเภอเมือง และเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกใน
จงัหวดัอตุรดิตถ์ ที่มีมาตรฐานคณุภาพระดบัสากล มีเคร่ืองมือและการบริการทางการแพทย์ที่ทนัสมยัและมีบคุลากรทางการแพทย์
ที่มีความเช่ียวชาญในหลายสาขา   

โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กตัง้อยู่ในอ าเภอเมือง มีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในการรักษาโรคต้อกระจกและโรคข้อเขา่เสือ่ม และมีเคร่ืองมือทางการแพทย์ที่ทนัสมยั 

นอกจากนี ้ปัจจุบนับริษัทฯ ได้น าระบบ Hospital Information System (HIS) มาใช้ในกลุม่โรงพยาบาลในเครือซึง่มีการ
ปรับเปลีย่นระบบฐานข้อมลูทกุอยา่งให้อยูใ่นระบบคลาวด์ มีการเช่ือมข้อมลูประวตัิคนไข้ด้วยระบบดิจิทลั ท าให้การรักษาพยาบาล
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มีประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถลดต้นทุนทางด้านเคร่ืองแม่ข่าย ค่าบ ารุงรักษา ดูแลเคร่ืองแม่ข่าย และค่าบุคลากรลงอย่างมี
นยัส าคญั และสามารถรองรับการขยายตวัของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และรองรับการท างานแบบเครือข่าย เนื่องจากผู้ ใช้งานระบบ
สามารถเข้าถึงข้อมลูของแต่ละโรงพยาบาลได้ทกุที่ ทกุเวลา  ตามสิทธิที่ก าหนด นอกจากนีแ้ล้ว ระบบ (HIS) ยงัรองรับการท างาน
แบบ Electronic Medical Record (EMR) และรองรับกระบวนการงานโรงพยาบาลตัง้แต่การลงทะเบียนผู้ ป่วยจนถึงการตรวจ
รักษาเสร็จสิน้และผู้ ป่วยกลบับ้าน ซึง่ปัจจบุนั กลุม่บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ ถือเป็นเครือโรงพยาบาลแหง่แรกที่น าฐานข้อมลูทกุ
อย่างเข้าไปอยู่บนระบบคลาวด์ อีกทัง้ยงัให้ความส าคญักบัระบบด้านการพฒันาศกัยภาพบุคลากร ซึ่งล่าสดุได้ติดตัง้ระบบการ
บริหารทุนมนษุย์ประสิทธิภาพสงู (Workday Human Capital Management : HCM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีคลาวด์จากเวิร์กเดย์ เข้า
มาเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและยกระดบัประสบการณ์บริการด้านสขุภาพแก่ผู้ รับบริการทั ง้ในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน 

 ทัง้นี ้การเลือกใช้ระบบ HCM นีจ้ะท าให้บริษัทฯ เป็นบริษัทแรกในธุรกิจเฮลท์แคร์ของประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีคลาวด์
เพื่อการบริหารจัดการทุนมนุษย์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานสู่ระบบดิจิทัล ( Digital 
Transformation) ในรูปแบบของแอพพลเิคชัน่ ที่สามารถปรับระบบการลงเวลาเข้างานของพนกังานให้ง่ายขึน้ด้วยการลงเวลาผา่น
แอพพลเิคชัน่ หรือการยื่นเอกสารลางาน การขอแลกเวร การแจ้งค าสัง่งานตา่งๆ รวมถึงมีระบบช่วยประเมินพนกังานล้วนสามารถ
ท าได้ผา่นแอพพลเิคชัน่ 

 
ลักษณะลกูค้า  

กลุม่ลกูค้าของโรงพยาบาลในกลุม่บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ สามารถจ าแนกเป็น 2 กลุม่ดงันี ้
1. กลุ่มลกูค้าเงินสด ได้แก่ ลกูค้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง  กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  ได้แก่ 

ประชาชนที่มีที่อยูอ่าศยัหรือสถานท่ีท างานในพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัท่ีตัง้ของโรงพยาบาล   

2. กลุ่มลูกค้าคู่สญัญา ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่องค์กรต้นสงักัดได้ท าสญัญาข้อตกลงไว้กับ

โรงพยาบาล  ซึง่องค์กรต้นสงักดัจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการรักษาที่เกิดขึน้ หรือเป็นกลุม่ลกูค้าที่มีกรมธรรม์ประกนัสขุภาพ

โดยโรงพยาบาลจะเรียกเก็บคา่รักษากบัองค์กรต้นสงักดั หรือบริษัทประกนั  หรือส านกังานประกนัสงัคม 

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย คือ กลุม่ลกูค้าที่มีรายได้ระดบักลางถึงระดบัสงูในแตล่ะพืน้ท่ี รวมทัง้กลุม่ลกูค้าที่มีกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตและประกนัสขุภาพ กลุม่ลกูค้าที่ประสบอบุตัิเหตจุราจร และกลุม่ลกูค้าชาวตา่งประเทศ 

 
นโยบายด้านราคา 

โรงพยาบาลในกลุม่บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดราคาให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม สอดคล้องกบัอาการของโรคและ
วิธีการรักษา ซึง่ราคาในการรักษาตา่งๆ สามารถเทียบเคียงได้กบัคูแ่ขง่ในระดบัเดียวกนัในพืน้ท่ีใกล้เคียง และอยูใ่นระดบัท่ีสามารถ
แขง่ขนัได้  โดยอิงจากราคาตลาดของโรงพยาบาลเทียบเคียงที่ตัง้อยูใ่นท าเลเดียวกนัหรือใกล้เคียง 

 
2) ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ธุรกิจท่องเที่ยวและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในปี 2562 

ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์และโรงแรมมีความสมัพนัธ์กบัอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว  เนื่องจากกลุม่นกัทอ่งเที่ยวเป็นหนึง่
ในกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ในปี 2561 ประเทศไทยมีจ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจ านวน 



 58 / 91 
 

38.27 ล้านคน เติบโตร้อยละ 7.54 และมีรายได้จากนกัท่องเที่ยวต่างชาติราว 2.01 ล้านล้านบาทเติบโตร้อยละ 9.6 จากปีก่อน 
แม้ว่าการท่องเที่ยวไทยจะได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์เรือลม่ในจงัหวดัภเูก็ตสง่ผลให้กลุม่นกัท่องเที่ยวจีนปรับตวัลดลงในช่วง
คร่ึงปีหลงัของปี 2561 แต่จ านวนนักท่องเที่ยวโดยรวมยังคงเพิ่มขึน้โดยได้รับอานิสงค์จากการออกมาตรการยกเลิกการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนต่างด้าว (Visa on Arrival) จากนกัท่องเที่ยว 21 ประเทศโดยมีผลระหว่างวนัที่ 1 ธันวาคม 
2561 – 30 เมษายน 2562  ในปี 2562 คาดว่าอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวยงัคงเติบโตร้อยละ 2.1 – 4.1  จากปี 2561 โดยมีปัจจยั
สนบัสนุนจากการขยายระยะเวลายกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าออกไปถึง 31 ตุลาคม 2562 อีกทัง้ภาครัฐมีแผนกระตุ้นการ
ทอ่งเที่ยวอยา่งตอ่เนื่อง  
 

ที่มา : บทวิเคราะห์แนวโน้มอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยวไทยปี 2562 โดยศนูย์วิจยักสิกรไทย ฉบบัวนัที่ 28 มกราคม 2562 
  แถลงข่าวสถานการณ์การทอ่งเที่ยวปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 

สถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศของประเทศไทยส าหรับปี 2561 มีจ านวนนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมา
ทอ่งเที่ยวในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 38.28 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อย 8.5 เมื่อเทียบกบัปี 2560 

 
ที่มา : กรมการทอ่งเที่ยว กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 

ขณะที่รายได้จากนกัท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2561 มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.3 
จากมลูคา่ประมาณ 1.83 ล้านล้านบาทในปี 2560  ซึง่เป็นการขยายตวัเป็นบวกเป็นปีที่ 4 ติดตอ่กนั 

 

 
ที่มา : กรมการทอ่งเที่ยว กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 
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แผนภมูิด้านลา่งแสดงนกัทอ่งเทีย่ว10 อนัดบัสงูสดุปี 2561 จ าแนกตามสญัชาต ิ
 

 
      ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 

 
นกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติที่เข้ามาทอ่งเที่ยวในประเทศไทยสงูสดุ 3 ล าดบัแรกจ าแนกตามสญัชาติยงัคงไมเ่ปลีย่นแปลงไปจาก

ปี 2560 โดยจ านวนนกัทอ่งเที่ยวสงูสดุอนัดบั 1 มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนคิดเป็นร้อยละ 27 ของจ านวนนกัทอ่งเที่ยวทัง้หมด 
จ านวนสงูสดุอนัดบั 2 มาจากประเทศมาเลเซียคิดเป็นร้อยละ 11 และอนัดบั 3 คือนกัทอ่งเที่ยวจากประเทศเกาหลคีิดเป็นร้อยละ 5 

โดยสรุป แม้ว่าในปี 2561 จะมีเหตกุารณ์เรือล่มที่จงัหวดัภูเก็ต และเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงกับนกัท่องเที่ยวชาวจีนที่
สนามบินและท าให้นกัท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนยกเลิกการเดินทางมาไทยหรือเลื่อนการเดินทางมาประเทศไทย
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561  อย่างไรก็ดีตลาดนกัท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยยงัได้รับแรงกระตุ้นจากการเร่งท าการตลาดของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง จึงท าให้จ านวนนกัท่องเที่ยวโดยรวมในปี 2561 ยงัคง
เติบโตได้ดี 
 

ภาพรวมธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหานคร 

อปุทานเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหานครเติบโตไมม่ากเนื่องจากตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์มีการแขง่ขนัในตลาด
ที่รุนแรงจากคู่แข่งที่เป็นอพาร์ทเม้นท์ในระดบัลคัชวัร่ีและการที่มีเจ้าของห้องชดุคอนโดมิเนียมมาปลอ่ยเช่ารายวนัในรูปแบบของ
โรงแรม สง่ผลให้มีการพฒันาโครงการใหม่ๆ  น้อยลง ณ ไตรมาส 2 ปี 2562  มีเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ทัง้หมด 21,916 ยนูิตในกรุงเทพ
มหานคร โดยเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์สว่นใหญ่ (ร้อยละ 45) ตัง้อยู่ในพืน้ที่สขุมุวิทตอนต้นเนื่องจากมีสิ่งอ านวยความสะดวกหลาย
อย่าง  การเดินทางสะดวกเนื่องจากมีรถไฟฟ้าบีทีเอส กลุม่ลกูค้าหลกัของเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์คือชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานใน
ประเทศไทย ณ ไตรมาส 2 ปี 2562 มีชาวตา่งชาติที่ได้รับใบอนญุาตท างานในกรุงเทพมหานครจ านวน 105,552 คน แม้วา่จ านวน
ของชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานในกรุงเทพมหานครจะเพิ่มขึน้ทุกไตรมาส   แต่อัตราการเช่าเฉลี่ยของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ใน
กรุงเทพมหานครไมไ่ด้เพิ่มขึน้แบบโดดเด่นในช่วงหลายปีที่ผา่นมาเนื่องจากชาวตา่งชาติบางสว่นเลือกพกัอาศยัในคอนโดมิเนียมที่
มีคา่เช่าต ่ากวา่เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในท าเลเดียวกนั  อตัราการเช่าเฉลีย่เซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์ในทกุท าเลปัจจบุนัอยูท่ี่ร้อยละ 85-95  
ส าหรับค่าเช่าเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในพืน้ที่ตามแนวถนนสขุมุวิทจะอยู่ระหวา่ง 850-1200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน  เนื่องจาก
การแขง่ขนัในธุรกิจคอ่นข้างสงูท าให้ไมส่ามารถปรับคา่เช่าได้มากนกั  โดยคา่เช่าเฉลีย่ในไตรมาส 2 ปี 2562 ยงัคงใกล้เคียงกบัไตร
มาสก่อนหน้านี ้ 

(ที่มา : รายงานตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ กรุงเทพมหานคร ประจ าไตรมาสที่ 2/2562 โดยบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั) 
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ภาวะการแข่งขนั 

การแข่งขนัในธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์อยู่ในระดบัที่ค่อนข้างสงู  นอกจากการที่ต้องแข่งขนักบัผู้ประกอบการกิจการ
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์แล้วยงัต้องแขง่ขนัในตลาดเดียวกบัผู้ประกอบการกิจการโรงแรมด้วย เนื่องจากเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์สว่นใหญ่
ในกรุงเทพมหานครให้บริการห้องพักในระยะสัน้ด้วย ซึ่งผู้ประกอบกิจการหลายแห่งมีอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนในระดบัที่
ใกล้เคียงกันจ านวนโรงแรมที่เปิดให้บริการใหม่ในระดับ  3-4 ดาวขึน้ไปก็มีจ านวนเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้สมาคมโรงแรมไทยยัง
พยายามกดดนัให้ภาครัฐมีข้อก าหนดให้เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ต้องมีใบอนญุาตประกอบกิจการโรงแรมด้วย อีกปัจจยัหนึ่งคือการท่ี
คอนโดมิเนียมระดบัหรูหลายแห่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการบางสว่นมาเป็นลกัษณะของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เช่นกนั  
โดยมีอตัราค่าเช่าที่อยู่ในระดบัต ่ากว่า ทัง้สองปัจจยัที่กล่าวมาท าให้การปรับอตัราค่าห้องพกัของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เป็นไปได้
ยากยิ่งขึน้ 

 
กลยุทธ์ทางการตลาด 

บริษัทฯ มีกลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ดงันี ้
1. ให้บริการท่ีคุ้มคา่เหมาะสมกบัราคาขาย  สร้างความประทบัใจในการบริการให้กบัลกูค้าเพื่อให้ลกูค้ากลบัมาใช้

บริการอีก 

2. มีระบบการส ารองห้องพกัทีม่ีประสทิธิภาพและได้มาตรฐานสากลทัง้ในสว่นของเว็บไซต์ และออนไลน์ 

3. สง่เสริมการขายร่วมกบัพนัธมิตรในธุรกิจทอ่งเที่ยว และให้สว่นลดแก่ลกูค้ากลุม่บริษัทตา่งชาติ 

4. มุง่รักษาฐานลกูค้าเดิมและขยายฐานกลุม่ลกูค้าใหม่ 

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

1. ชาวตา่งชาติทีเ่ข้ามาท างานในประเทศไทย 

2. นกัทอ่งเที่ยว 

 
นโยบายด้านราคา 

การก าหนดราคาห้องพกัในธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ฤดูกาล ราคา
ตลาดของคู่แข่งในระดบัเดียวกนั  ต้นทนุการด าเนินงานของโรงแรม  เนื่องจากฐานลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัทฯ คือ  นกัธุรกิจชาว
ไทยและชาวตา่งประเทศที่พกัอาศยัเป็นระยะเวลานาน   ดงันัน้ปัจจยัเร่ืองฤดกูาลจะไมม่ีผลกระทบตอ่บริษัทฯ มากนกั   

 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการใช้ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยหลายรูปแบบ ดงันี ้

• การจ าหน่ายตรงผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯ  โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะเสนอราคาสินค้าให้แก่ลกูค้าโดยตรง 

โดยมุง่เน้นรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า 

• การจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายบริษัทท่องเที่ยว และเว็บไซต์ให้บริการด้านการจองห้องพกั  เช่น  Agoda.com,  

Booking.com Hotels.com Expedia.com ฯลฯ  
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• การจ าหน่ายผ่านระบบส ารองห้องพกัผ่านทางอินเตอร์เน็ต  โดยสามารถส ารองห้องพกัผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มแมริ

ออท คือ www.marriott.com ซึ่งการจองผ่านเว็บไซต์สามารถอ านวยความสะดวกให้ลูกค้าชาวต่างประเทศที่

ต้องการเข้าพกัท าให้ช่องทางนีไ้ด้รับความนิยมเพิ่มมากขึน้ 

 

3) ภาพรวมธุรกิจอาคารส านักงานให้เช่า 

  ณ ไตรมาส 2 ปี 2562 มีพืน้ที่ส านกังานทัง้สิน้ 8.716 ล้านตารางเมตร โดยมีจ านวนพืน้ที่ส านกังานที่ปล่อยเช่าได้อยู่ 
8.332 ล้านตารางเมตร และมีอตัราการเช่าร้อยละ 95.6 สขุมุวิทยงัคงเป็นพืน้ที่ที่มีอตัราการเช่าสงูสดุในเขตศนูย์กลางธุรกิจที่ร้อย
ละ 98.2 อาคารส านกังานสว่นใหญ่ในพืน้ท่ีหลกัของกรุงเทพมหานครมีอตัราการเช่าเกือบร้อยละ 100 โดยเฉพาะอาคารส านกังาน
เกรดเอ ความต้องการเช่าพืน้ที่ส านกังานในแต่ละปีเพิ่มขึน้ประมาณ 200,000 ตารางเมตรตอ่ปี  โดยความต้องการเช่าในแตล่ะปี
จะขึน้อยูก่บัสถานการณ์ทางการเมืองไทยและภาพรวมเศรษฐกิจโลก  คา่เช่าของอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครยงัคงเพิ่มขึน้
ตอ่เนื่องในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2562 ประมาณร้อยละ 3-5 เนื่องจากพืน้ท่ีวา่งมีน้อยลงในขณะท่ีความต้องการยงัคงเพิ่มขึน้ตอ่เนือ่ง  
คา่เช่าเฉลีย่ของอาคารส านกังานเกรดเอ ในพืน้ท่ีศนูย์กลางธุรกิจอยูท่ี่ประมาณ 1,087 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน  โดยคา่เช่าของ
พืน้ที่ในอาคารเกรดเออยู่ที่ประมาณ 900-1,500 บาทต่อตารางเมตร โดยค่าเช่ายงัคงมีแนวโน้มปรับตวัขึน้อีกในช่วงคร่ึงหลงัปี 
2562  
  (ที่มา : รายงานตลาดอาคารส านกังาน กรุงเทพมหานคร ประจ าไตรมาสที่ 2/2562 โดยบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั) 

 
กลยุทธ์ทางการตลาด 

• ท าเลที่ตัง้ของอาคารส านกังานให้เช่าของบริษัทฯ อยูใ่นยา่นธุรกิจ  เดินทางสะดวก 

• บริษัทฯ มีระบบการรักษาความปลอดภยัที่ได้มาตรฐาน อีกทัง้มีทีมช่างที่มีประสบการณ์และความช านาญในการ

ควบคมุดแูลอาคารและระบบงานตา่งๆ ภายในอาคาร  

• บริษัทฯ มีทีมงานท่ีเป็นมืออาชีพซึง่มีประสบการณ์ในการบริหารอาคารส านกังานให้เช่า 

 
ลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ได้แก่ บริษัทไทยและตา่งชาติขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้พืน้ที่อาคารส านกังานในยา่น
สขุมุวิทและเอกมยั 

 
นโยบายด้านราคา 

บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดราคาให้เหมาะสมและอยูใ่นระดบัท่ีสามารถแขง่ขนัได้  
 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยการขายผ่านตวัแทน  เนื่องจากตวัแทนมีเครือข่ายและฐานลกูค้า  
นอกจากการขายผา่นตวัแทนแล้วลกูค้าสามารถติดตอ่เช่าพืน้ท่ีโดยตรงกบัพนกังานขายในพืน้ท่ีอาคารส านกังานได้  
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4) ภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  

การเติบโตของอตุสากรรมซอฟต์แวร์ มีความสมัพนัธ์กบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจและสดัสว่นการใช้จ่ายด้านสารสนเทศ
ของแต่ละองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจบริการที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสดัสว่นที่สงู เช่น ธุรกิจการเงิน 
ประกนัภยั การแพทย์และสาธารณสขุ ค้าปลกี ฯลฯ ส านกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิปา้ 
เปิดเผยว่า มลูค่าตลาดซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ ปี 2560 มีมลูค่าการบริโภคซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ 78,82 ล้าน
บาท โดยคาดการณ์วา่ปี 2561 และปี 2562 ตลาดการบริโภคซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ จะเติบโตร้อยละ 15.19 และร้อยละ 
17.5 ตามล าดบั เนื่องจากผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัซอฟต์แวร์ได้รับอานิสงส์จาก 4 ปัจจยัคือ 

1. การทรานฟอร์มธุรกิจไปสูด่ิจิทลัของภาคธุรกิจตา่ง ๆ จากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล  
2. การปรับตวัของผู้ประกอบการท่ีมุง่ไปสูก่ารสร้างโอกาสจากเทคโนโลยีใหม ่เช่น Cloud Big Data AI Blockchain IoT  
3. ความพยายามในการสร้างซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มที่เป็นทรัพย์สนิของตนเอง และ  
4. การเกิดธุรกิจใหมแ่ละผู้ประกอบการรายใหม ่ท่ีแม้จะยงัมีขนาดเลก็แตม่ีแนวโน้มที่ดี 
 อยา่งไรก็ดีจากการส ารวจตลาดซอฟต์แวร์พบวา่พฤติกรรมการใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมีการเปลีย่นแปลงไปสูก่ารใช้ SaaS 

(Software as a Service) มากขึน้ และ  Cloud Technology ได้เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ ท าให้แนวโน้มการย้ายไปสู่การใช้
บริการซอฟต์แวร์บนเทคโนโลยีคลาวด์แทนการติดตัง้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์มากขึน้ 

 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

แนวโน้มและทิศทางของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมาแรงในอนาคต ท่ี Gartner บริษัทวิจัยด้านเทคโนโลยีได้
กลา่วถึงจะมี 10 เร่ืองดงันี ้ 

1. Autonomous Things  
2. Augmented Analytics 
3. AI Driven Development 
4. Digital Twin 
5. Cloud to the Edge 
6. Smart Spaces 
7. Immersive Experience  
8. Blockchain 
9. Digital Ethnics and Privacy 
10. Quantum Computing 

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

จากแนวโน้มและทิศทางของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดงักลา่วที่จะมาแรงในอนาคต รวมถึงการขยายตวัของเศรษฐกิจ
ดิจิทลัในประเทศไทย จะสามารถเป็นแรงผลกัดนัอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้สามารถขยายตวัและเพิ่มมลูคา่ตลาดซอฟต์แวร์ให้
ได้มากขึน้  

 
ภาวะการแข่งขนั 
บริษัทฯ ด าเนินการในลกัษณะงานโครงการ โดยมุง่เน้นไปท่ีการวางระบบซอฟต์แวร์กลุม่ประยกุต์ใช้ในองค์กร และให้การ

สนบัสนนุผู้ ใช้งานแบบตอ่เนื่อง บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในการติดตัง้ และพฒันาระบบบริหารจดัการงานโรงพยาบาล (Hospital 
Information System) ระบบงานบัญชี การเงิน สินค้าคงคลัง และจัดซือ้จัดจ้าง (Oracle PeopleSoft Enterprise Financial & 
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Supply Chain Management) ระบบงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Oracle PeopleSoft Enterprise Human Capital 
Management) และระบบวิเคราะห์ข้อมูล (QlikView Business Intelligence) รวมถึงสามารถให้บริการติดตัง้และพฒันาระบบ
ซอฟต์แวร์แบบครบวงจรในสว่นของธุรกิจโรงพยาบาล  

ในสว่นของการให้บริการติดตัง้และพฒันาระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรในสว่นของธุรกิจโรงพยาบาล  ภาวะการแขง่ขนั
ในตลาดกบัผู้ ให้บริการติดตัง้และพฒันาระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรจะมีไม่มากนกั รวมถึงธุรกิจโรงพยาบาลสว่นใหญ่มีความ
ต้องการท่ีจะปรับเปลีย่นซอฟต์แวร์เพื่อรองรับกบัเทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลงไป ดงันัน้จึงมีโอกาสในการขยายตลาดในธุรกิจสว่นนีส้งู
มาก  

ในสว่นของการให้บริการติดตัง้และพฒันาระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรในสว่นของธุรกิจทัว่ไป ภาวะการแขง่ขนัในตลาด
จะเร่ิมสงูมากขึน้ แต่จ านวนคู่แข่งในระดับเดียวกันยงัมีไม่มากนกั และความต้องการในท้องตลาดในส่วนของการติดตัง้ระบบ
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูประบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยงัมีเพิ่มขึน้ เนื่องจากแต่ละบริษัทมีความต้องการที่จะพฒันาระบบงาน
สารสนเทศของตนเองให้รองรับกบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างไรก็ดีการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ในปี 2559 นอกจากจะสง่ผลให้เกิดการไหลเข้าของเงินทนุปริมาณมหาศาลจากตา่งชาติแล้ว  ยงัอาจเกิดภาวะการแขง่ขนัท่ี
สงูขึน้ในระดบัภมูิภาค ดงันัน้ ในระยะตอ่ไป แนวโน้มการควบรวมกิจการในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดเพิ่มขึน้ เพื่อเป็นการ
สร้างการเติบโตอยา่งก้าวกระโดดและมีศกัยภาพในการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ 

สภาวการณ์แข่งขันในส่วนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐค่อนข้างสูง  และมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีในปัจจบุนัเป็นอยา่งมากทัง้ในเร่ือง Big Data Internet of Things (IoT)  AI และ Machine Learning ก าลงัเป็นแนวโน้ม
ที่ส าคญัในการแข่งขนัในอตุสาหกรรมการศึกษา  เนื่องจากจ านวนนกัศึกษามีแนวโน้มที่ลดลง ดงันัน้แต่ละมหาวิทยาลยัมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องปรับตวัเพื่อรองรับการแขง่ขนัที่สงูขึน้ตอ่ไปในอนาคต  โดยต้องมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการ
ท างานที่ถกูต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน และระบบ SAP ก็เป็นระบบที่มหาวิทยาลยัขนาดใหญ่ของรัฐบาลได้น าไปใช้งานแล้วเกิด
ประสทิธิภาพอยา่งมากในการบริหารงานภายในองค์กร ตวัอยา่งเช่น จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นต้น ดงันัน้ 
โอกาสทางการตลาดของกลุม่ธุรกิจนีย้งัมีอีกมาก 

 
กลยุทธ์ทางการตลาด 

1. มีผู้บริหารและทีมบคุลากรที่มีประสบการณ์ตรงในฐานะผู้ออกแบบและวางแผน โดยมีความรู้ความสามารถในธุรกิจ

ให้บริการซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งซอฟต์แวร์ด้านการบริหารโรงพยาบาลและอื่นๆ 

2. ซอฟต์แวร์ที่บริษัทฯ เป็นตวัแทนจ าหนา่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่มาจากบริษัทผู้ผลติที่มีคณุภาพและมีช่ือเสยีงระดบัโลก โดย

ซอฟต์แวร์บางตวั เช่น HealthObject หรือ HO บริษัทฯ เป็นผู้วางระบบแตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย และเพียงไมก่ี่เจ้าในภมูิภาค

อาเซียน  ท าให้บริษัทฯ ได้เปรียบคูแ่ขง่ขนัในการให้บริการด้านนี ้(ระบบบริหารจดัการงานโรงพยาบาลทัง้ Front Office และ Back 

Office) 

3. บริษัทฯ เน้นการให้บริการแบบครบวงจร โดยบริษัทฯ มีการให้บริการติดตัง้และพฒันาระบบท่ีหลากหลายเพื่อรองรับ

ความต้องการของลกูค้าแบบครบวงจรรวมถึงการให้บริการบ ารุงรักษาและสนบัสนนุการใช้งานระบบ  (System Maintenance & 

Support) นอกจากนี ้ยงัมีโครงการจะเปิดให้บริการเพิ่มเตมิ เช่น IT Outsourcing เป็นต้น เพื่อรักษาฐานลกูค้าเดิม ขยายฐานลกูค้า 

และท าให้บริษัทฯ มีรายได้อยา่งตอ่เนื่อง (Retention Revenue) 

4. มุ่งเน้นการท างานที่เป็นมืออาชีพและมีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี  ด้านบริหารจดัการ โดยทางบริษัทฯ จะท า

การพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนื่องให้ทนักบัเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  เพื่อให้ทีมงานมี
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ความสามารถในการตอบสนองการให้บริการได้อยา่งมปีระสทิธิภาพและรวดเร็ว อีกทัง้สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และท าให้ระบบ

ที่มีความซบัซ้อนกลายเป็นระบบที่ง่ายตอ่การใช้งาน 

5. สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partnership) บริษัทฯ มุ่งเน้นในการท าธุรกิจในรูปแบบพนัธมิตรทางธุรกิจกับคู่

ค้าไม่ว่าจะเป็นในสว่นของผู้ผลติ ผู้แทนจ าหนา่ย ลกูค้า หรือผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั เพื่อเอือ้ประโยชน์ในการ

ประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จร่วมกนั (Win-Win Situation) 

 
ลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมายของบริษัทฯ คือองค์กรที่มีความต้องการพฒันาระบบสารสนเทศและการจดัการภายในให้เป็นระบบ
และสอดคล้องกบัความเปลีย่นแปลงที่รวดเร็วในยคุปัจจบุนั  ซึง่เวลาและการตดัสนิใจทางธุรกิจเป็นสิง่ส าคญั ทัง้นีร้ะบบซอฟต์แวร์
เพื่อการบริหารจัดการงานโรงพยาบาล งานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรวมไปถึงระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 
สามารถตอบสนองความต้องการดงักล่าวได้อย่างครบถ้วน  นอกจากนี  ้ยงัมีกลุ่มลกูค้าที่ต้องการรับค าปรึกษาเพื่อให้เข้าใจถึง
รูปแบบการท างานในปัจจบุนั  โดยลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในธุรกิจการแพทย์ การเงิน รวมทัง้ภาคการผลิตในอตุสาหกรรม
ต่างๆ โดยบริษัทฯ คาดว่า ความต้องการใช้ระบบซอฟต์แวร์จะเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะการจดัการระบบทรัพยากรบคุคลและระบบ
การเงินซึง่เป็นหวัใจส าคญัของทกุอตุสาหกรรม  

ในสว่นของระบบ SAP กลุม่ลกูค้าเปา้หมายคือ มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน รวมถึงกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมตา่งๆ เช่น 
อตุสาหกรรมผลติสนิค้าอปุโภค บริโภค และอตุสาหกรรมอื่นๆ 

สว่นของระบบ Hospital Information System (HIS) กลุม่ลกูค้าเปา้หมายคือ ธุรกิจเฮลท์แคร์ เช่น คลนิิก โรงพยาบาลทัง้
ของรัฐและเอกชน ศนูย์การแพทย์ 

 
นโยบายด้านราคา 

เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่ทางบริษัทฯ ให้บริการติดตัง้พฒันาเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นที่ยอมรับกนัในตลาดในประเทศไทยและ
ตลาดในภมูิภาคอาเซียน และมีต้นทนุราคาไม่สงูมากนกัเมื่อเทียบกบัซอฟต์แวร์คูแ่ข่งในระดบัเดียวกนั ทางบริษัทฯ ได้ใช้นโยบาย
การตัง้ราคาโดยยดึความต้องการของตลาดและการแขง่ขนัเป็นเกณฑ์ ทัง้นีข้ึน้กบัปัจจยัภายนอกอื่นๆ ด้วย เช่น อปุสงค์ (demand) 
สภาพการแขง่ขนั สภาพเศรษฐกิจปัจจบุนัและงบประมาณของลกูค้า 

 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ช่องทางการจ าหนา่ยหลกัผา่นตวัแทนฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ  เป็นการน าเสนอตวัซอฟต์แวร์ ตา่งๆ แก่องค์กรตา่งๆ ที่
สนใจโดยตรง อีกช่องทางหนึง่คือการได้รับการแนะน าจากลกูค้าปัจจบุนั 

 
2. สรุปผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ 

 
 ตารางสรุปฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2559-2561  และงวด 3 เดือนของปี 2562 

ฐานะทางการเงนิรวม 
(หน่วย : พนับาท) 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

31 ธันวาคม 
2559 

สินทรัพย์     
สนิทรัพย์หมนุเวียน     
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ฐานะทางการเงนิรวม 
(หน่วย : พนับาท) 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

31 ธันวาคม 
2559 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 499,135 449,319 371,922 274,101 
เงินลงทนุระยะสัน้ 5,590 6,064 647,920 110,718 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจ ากดัในการเบกิใช้
หมนุเวยีน 

5,445 
5,446 5,446 5,927 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น – สทุธิ 265,899 267,617 199,956 267,239 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทยอ่ย - - - - 
สนิค้าคงเหลอื-สทุธิ 52,929 49,572 49,984 47,492 
งานระหวา่งท าตามสญัญาบริการ - - 12,937 3,284 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 99,764 96,599 85,286 109,474 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 928,762 874,616 1,373,451 818,234 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจ ากดัในการเบกิ 12,166 12,166 13,600 12,346 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - - - 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 330 330 - 560 
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ – สทุธิ 2,704,842 2,719,903 2,754,026 5,210,724 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 9,249,954 8,942,750 7,187,430 6,672,397 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน – สทุธิ 83,255 69,632 77,062 69,369 
สทิธิการเชา่ 26,513 25,222 22,422 10,387 
คา่ความนิยม 1,661,729 1,648,636 1,648,636 1,648,636 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 5,258 4,604 5,301 2,946 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 22,690 20,222 6,285 4,210 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,766,736 13,443,465 11,714,762 13,631,575 
รวมสินทรัพย์ 14,695,498 14,318,081 13,088,213 14,449,809 

หนีส้นิและส่วนของเจ้าของ     
หนีส้นิหมุนเวียน     
เงินเบกิเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 7,105 7,415 1,448 - 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,029,555 1,030,400 30,000 - 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 538,999 463,546 1,370,900 339,568 
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าที่หมนุเวียน 32,395 24,502 23,707 18,546 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้อง 667,636 461,891 445,619 34,060 
สว่นของหนิส้นิตามสญัญาเช่าการเงินท่ีครบก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี 

29,959 26,437 8,706 11,675 

สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

194,042 184,000 138,198 222,878 

สว่นของตัว๋สญัญาใช้เงินระยะยาวจากบคุคลที่
เก่ียวข้องกนัถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

532,607 530,404 - - 
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ฐานะทางการเงนิรวม 
(หน่วย : พนับาท) 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

31 ธันวาคม 
2559 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 28,260 18,944 71,779 19,348 
เงินมดัจ ารับจากลกูค้าที่หมนุเวียน 35,432 30,674 49,054 22,924 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 54,250 75,224 75,598 66,939 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 3,150,240 2,853,437 2,215,008 735,937 
หนีส้นิไม่หมุนเวียน     
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงิน 84,595 74,640 11,057 18,025 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,086,892 2,063,843 1,102,412 1,550,416 
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 1,741 3,320 9,635 15,950 
เงินมดัจ ารับจากลกูค้า 13,203 19,193 19,676 20,749 
ตัว๋สญัญาใช้เงินระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้อง - - 521,470 512,536 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 347,149 333,153 171,398 171,631 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 92,877 85,163 71,012 64,525 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 49,363 43,713 42,443 64,371 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 2,675,820 2,623,025 1,949,103 2,418,203 
รวมหนีส้ิน 5,826,060 5,476,462 4,164,111 3,154,141 

ส่วนของเจ้าของ     
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 3,240,088 3,240,088 3,240,088 3,240,088 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 4,476,767 4,476,767 4,476,767 4,476,767 
ก าไรสะสม     
ส ารองตามกฎหมาย 44,199 44,200 44,200 39,379 
ยงัไมไ่ด้จดัสรร (521,188) (447,623) (278,896) 69,102 
องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ 764,315 764,130 764,130 - 
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทฯ 8,004,181 8,077,561 8,246,289 7,825,336 
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 865,257 764,058 677,813 3,470,333 
รวมส่วนของเจ้าของ 8,869,438 8,841,619 8,924,102 11,295,669 
รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 14,695,498 14,318,081 13,088,213 14,449,809 

 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 14,695,498 พนับาท เพิ่มขึน้ 377,417 พนับาท เมื่อเทียบ
กบัสนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  เป็นผลมาจากที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ที่เพิ่มเข้ามาระหวา่งงวด ทัง้จากโรงพยาบาล
ที่เปิดใหม ่และโรงพยาบาลที่มีอยูเ่ดิมที่มีการปรับปรุงให้ทนัสมยัขึน้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สงูขึน้จ านวน 49,816 พนั
บาท 

 
หนีส้นิ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม ณ วนัที่  31 มีนาคม 2562 จ านวน 5,826,060 พนับาท เพิ่มขึน้ 349,598 พนับาท เมื่อ
เทียบกบัหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  สาเหตมุาจาก 
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− เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัของบริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้ 205,745 พนับาท 
− เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้  75,453 พนับาท 
− เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มขึน้  33.092 พนับาท ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง 73,380 พนับาท จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในระหวา่งงวดที่เกิดขึน้ 
 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.73 เทา่ สงูขึน้จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่คิดเป็น 0.68 เทา่จากเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงินท่ีสงูขึน้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจโรงพยาบาล 
 
 ตารางสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2559-2561 และงวด 3 เดือนของปี 2561-2562 
 
 3 เดือนแรกของ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
ผลการด าเนินงานรวม 
(หน่วย : พนับาท) 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 548,386 471,688 2,084,631 1,690,423 1,716,823 
รายได้จากการขายและให้บริการ 153,733 169,101 638,074 547,348 354,849 

ต้นทนุจากกิจการโรงพยาบาล (422,044) (370,203) (1,577,358) (1,274,462) (1,184,914) 
ต้นทนุขายและให้บริการ (102,235) (124,409) (451,282) (453,257) (252,519) 
ก าไรขัน้ต้น 177,840 146,177 694,066 510,051 634,238 
รายได้อื่น 10,487 9,900 51,246 166,524 44,802 
ก าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากวา่มลูคา่
ยตุิธรรม 

- 82,544 82,544 - - 

คา่ใช้จา่ยในการขาย (14,688) (15,693) (60,303) (45,388) (30,050) 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (191,043) (168,440) (746,491) (761,051) (576,526) 
คา่ใช้จา่ยอื่น (3,722) (3,602) (16,579) (8,324) - 
ต้นทนุทางการเงิน (38,216) (18,732) (126,109) (69,120) (29,308) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (59,342) 32,154 (121,627) (207,308) 43,157 
(คา่ใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ (9,566) (4,586) (31,017) (164,306) (24,371) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี / งวด (68,908) 27,568 (152,643) (371,614) 18,786 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น      
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังาน 

- - 4,702 11,494 15,614 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของการวดัมลูคา่
ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

- - (940) (2,298) (3,123) 

รวมรายการท่ีจะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่
ไปยงัก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

- - 3,761 9,195 12,491 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี – 
สุทธิจากภาษี 

- - 3,761 9,195 12,491 
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 3 เดือนแรกของ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
ผลการด าเนินงานรวม 
(หน่วย : พนับาท) 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี/
งวด 

(68,908) 27,568 (148,882) (362,418) 31,277 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)      
สว่นท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของบริษัทฯ (73,565) 21,235 (173,397) (345,096) (53,656) 
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจ
ควบคมุ 

4,657 6,333 20,754 (26,518) 72,442 

 (68,908) 14,902 (152,643) (371,614) 18,786 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม      
สว่นท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของบริษัทฯ (73,565) 21,235 (168,727) (343,177) (53,656) 
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจ
ควบคมุ 

4,657 6,333 19,845 (19,241) 84,933 

 (68,908) 14,902 (148,882) (362,418) 31,277 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน(บาท) (0.023) 0.007 (0.054) (0.107) (0.036) 

  
 ผลการด าเนินงาน 
 
 ในไตรมาสที่ 1/2562 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายและให้บริการจ านวน 702,119 พนับาท ต้นทนุการขายและ
ให้บริการจ านวน 524,279 พนับาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 209,453 พนับาท ส่งผลให้เกิดขาดทุนส าหรับงวด
จ านวน 68,908 พนับาท ซึง่ผลการด าเนินงานรวมสามารถอธิบายได้ดงันี ้
 
 รายได้จากการขายและให้บริการ 
 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการจ านวน 702,119 พนับาท สงูขึน้ 61,330 พนับาท คิดเป็นร้อยละ 
9.6 เป็นผลมาจาก 

− ธุรกิจโรงพยาบาล มีรายได้สงูขึน้ 76,698 พนับาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.3 สาเหตหุลกัมาจาก 

− รายได้ของโรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ จ านวน 34,100 พนับาท ที่บริษัทฯ มีรายได้เต็มในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 

เนื่องจากซือ้กิจการเข้ามาในต้นปี 2561 ที่รับรู้รายได้เพียงเดือนมีนาคมเทา่นัน้ 

− รายได้ของโรงพยาบาลศิริเวชล าพนู  ที่เพิ่มเข้ามาในเดือนมีนาคม 2562 จ านวน 5,200 พนับาท และรายได้ของ

โรงพยาบาล  พิษณเุวชอตุรดิตถ์ ท่ีได้เปิดให้บริการตัง้แตว่นัท่ี 29 มีนาคม 2562 จ านวน 500 พนับาท 

− รายได้ของทัง้ 3 โรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม (โรงพยาบาลพิณษุเวช , โรงพยาบาลปากน า้โพ และโรงพยาบาลสหเวช) 

เพิ่มขึน้จากไตรมาสที่ 1/2561 ทกุโรงพยาบาล จากจ านวนผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยในท่ีเพิ่มขึน้ 

− ธุรกิจพฒันาและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ มีรายได้สงูขึน้ 6,000 พนับาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.1 สาเหตหุลกัมาจาก 
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− โครงการซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก เพิ่มขึน้จ านวน 2,500  พนับาท จากอตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) 

ที่สงูขึน้จากร้อยละ 81.9 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็นร้อยละ 84.0 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และรายได้เฉลีย่ตอ่ห้อง 

(ADR) สงูขึน้จาก 2,551 บาท เป็น 2,590 บาท 

− อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ธุรกิจให้เช่าอาคารส านกังานมีรายได้สงูขึน้จ านวน 1,600 พนับาท จากค่าเช่า
ตอ่ตารางเมตร (ARR) เพิ่มขึน้จาก 554 บาท เป็น 573 บาท 
 

 รายได้อื่น  ต ่ากวา่ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 จ านวน 81,957 พนับาท เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2561 มีก าไรจากการซือ้ธุรกิจ
ในราคาต ่ากวา่มลูคา่ยตุิธรรมที่เกิดจากการเข้าซือ้และรับโอนกิจการของ โรงพยาบาล พริน้ซ์ สวุรรณภมูิ จ านวน 82,544 พนับาท  
 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  สงูกวา่ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 จ านวน 21.718 พนับาท เนื่องจากมีการเปิดโรงพยาบาล
ใหมท่ี่เพิ่มเข้าในไตรมาสนี ้ รวมทัง้ที่อยูใ่นช่วงระหวา่งการปรับปรุงและได้เปิดด าเนินการ  จึงท าให้เกิดคา่ใช้จ่ายตา่งๆ สงูขึน้  
 
 ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA)  

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 
จ านวน 86,800 พนับาท ซึ่งต ่ากวา่ไตรมาสเดียวกนัของปีที่ผ่านมาจ านวน 72,500 พนับาท หรือร้อยละ 45.5 เนื่องจากในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2561 มีรายการก าไรจากการซือ้ธุรกิจจ านวน 82,544 พนับาท อีกทัง้ในไตรมาสนีม้ีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สงูขึน้ 
ซึง่เกิดมาจากการเปิดด าเนินงานของโรงพยาบาลใหม ่และการเปิดด าเนินงานของโรงพยาบาลท่ีมีการปรับปรุง  ท าให้คา่ใช้จ่ายใน
สว่นนีส้งูกวา่ปกติ 

ในสว่นของดอกเบีย้จ่ายสงูขึน้ 19,500 พนับาท จากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินที่เพิ่มขึน้ จากการที่บริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ยได้มีการลงทนุในการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลให้ทนัสมยั และรองรับกบัความต้องการของลกูค้า  

ขาดทุนส าหรับงวด   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุนในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จ านวน 68,907 พันบาท ซึ่งหาก
เปรียบเทียบกบัผลประกอบการของไตรมาสเดียวกนัของปีที่ผา่นมาที่ไมร่วมรายการก าไรจากการซือ้ธุรกิจแล้ว จะเห็นได้วา่บริษัทฯ 
มีผลประกอบการท่ีใกล้เคียงกนั อีกทัง้ในไตรมาสนี ้มีการเปิดโรงพยาบาลใหม ่และเปิดด าเนินงานของโรงพยาบาลท่ีมีการปรับปรุง
ใหม่ จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมเปิดโรงพยาบาล ทัง้ค่าใช้จ่ายการตลาดและประชาสมัพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น จึงท าให้
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสงูขึน้ ซึ่งค่าใช้จ่ายเหลา่นีเ้ป็นค่าใช้จ่ายที่ยงัไม่ก่อให้เกิดรายได้ในไตรมาสปัจจบุนั แต่จะสง่ผลให้
เกิดรายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ตอ่ไป 
 
 ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน 

ความเสี่ยงจากการแข่งขันเพ่ิมขึ้น 

แม้ว่าธุรกิจโรงพยาบาลจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี แต่ก็มีการแข่งขนัที่รุนแรงทัง้การแข่งขนักับสถานพยาบาลของรัฐที่
ปรับตวัโดยเปิดให้บริการโรงพยาบาลมาตรฐานเดียวกบัโรงพยาบาลเอกชน  หรือการแขง่ขนักบัผู้ประกอบการจากตา่งประเทศจาก
นโยบายเปิดเสรีทางการแพทย์ ซึ่งผู้ประกอบการจากต่างประเทศมีความได้เปรียบในเร่ืองของเทคโนโลยีที่ทนัสมยักวา่ หรือขนาด
ของกลุม่โรงพยาบาลเครือขา่ยมีขนาดใหญ่กวา่ และภาพลกัษณ์ความเป็นโรงพยาบาลระดบันานาชาติ 

โรงพยาบาลเอกชนของไทยจะยงัคงเผชิญการแข่งขนัที่รุนแรง ทัง้จากการขยายการลงทุนของธุรกิจโรงพยาบาลใน
ประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ท าให้มีจ านวนโรงพยาบาลและจ านวนเตียงผู้ ป่วยเพิ่มขึน้ จึงมีแนวโน้มที่ผู้ประกอบการโรงพยาบาล
เอกชนต้องแข่งขนัสงูขึน้ ทัง้ด้านราคา การมีแพคเกจและการออกโปรแกรมรักษาพยาบาลเฉพาะ รวมทัง้การแย่งชิงบคุลากรทาง
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การแพทย์ นอกจากนี ้โรงพยาบาลเอกชนยังต้องแข่งขนักับกลุ่มคลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลในเครือ
โรงเรียนแพทย์ (เช่น โรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์ในเครือศิริราช และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ของโรงพยาบาล
รามาธิบดี) ที่มีข้อได้เปรียบในการแขง่ขนั ทัง้ด้านช่ือเสยีง เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ จากสภาพการแขง่ขนัที่
รุนแรงอาจจะมีปัจจยัส าคญัตอ่ผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนได้ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มุง่เน้นในการให้บริการแก่กลุม่ลกูค้าที่มีรายได้ระดบัปานกลาง  ที่ต้องการรับบริการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐานสากล  โดยค่ารักษาพยาบาลของกลุม่โรงพยาบาลในเครือพริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์จะต ่ากว่าของ
โรงพยาบาลระดบั Top Tier ด้วยการบริหารงานโดยใช้ระบบ Hospital Information Systems ที่ช่วยจดัการบริหารต้นทนุให้ต ่าลง 
และเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั 

 
 ความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐในการควบคุมราคายา เวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่มยารักษาโรคและเวชภณัฑ์ ตอลดจนบริการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์เป็น
สินค้าและบริการควบคมุตามพ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 บริษัทฯ รับทราบนโยบายดงักลา่วของภาครัฐและ
พร้อมที่จะปฏิบตัิตามมาตรการที่จะน ามาใช้ในการควบคุมดูแล เช่น การแจ้งต้นทุน การก าหนดส่วนต่างค่ายาและเวชภณัฑ์ 
รวมถึงค่าบริการ เนื่องจากจะมีการตัง้คณะอนกุรรมการและมีตวัแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกนัก าหนด
มาตรการท่ีเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามแนวทางของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซึง่ได้รับการยอมรับและ
ปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันทัง้ธุรกิจ อีกทัง้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้บริการทางการแพทย์ในราคาที่เหมาะสม  ดังนัน้ นโยบาย
ดงักลา่วของภาครัฐยงัไมม่ีผลกระทบตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 
 
3. หนีส้นิ 

(1) ยอดรวมของตราสารหนีท้ี่ออกจ าหน่ายแล้วและที่ยงัมิได้ออกจ าหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติไว้และมอบ
อ านาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจ าหนา่ยตามที่เห็นสมควร 
 
-ไมม่ี- 

 
(2) ยอดรวมเงินกู้ที่มีก าหนดระยะเวลา และหนีส้นิประเภทอื่น รวมทัง้เงินเบิกเกินบญัชี  

 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดเงินกู้ รวมเท่ากบั 2,281 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเงินกู้ ยืม

ดงัตอ่ไปนี ้
 

หนีส้นิ บริษัท 
จ านวน 
(ล้าน
บาท) 

หลักประกัน 

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

1,209 
 

(1) ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกส ร้างโรงแรม        
แมริออท สาทร – วิสต้าฯ กรรมสิทธิของ
บริษัทฯ 
(2 ) ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างโรงแรม
ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยัฯ กรรมสทิธิของ 
บจก.วี เรสซิเด้นซ์ 
(3 )  ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างอาคาร
บางกอกบิสสเินสเซ็นเตอร์ กรรมสทิธิ 
ของบจก.วี อินเทลลเิจนซ์  
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หนีส้นิ บริษัท 
จ านวน 
(ล้าน
บาท) 

หลักประกัน 

(4) ที่ ดิ น พ ร้ อ ม สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง ที่ ตั ้ง
โรงพยาบาล พริน้ซ์ สวุรรณภมูิ กรรมสทิธิ
ของบริษัทฯ 

บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั 
 

639 ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างที่ตัง้โรงพยาบาล
ปากน า้โพและปากน า้โพ2 กรรมสทิธิของ 
บจก.โรงพยาบาลปากน า้โพ 

บริษัท พิษณเุวช จ ากดั 243 ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างที่ตัง้โรงพยาบาล    
พิษณเุวช กรรมสทิธิของบจก.พิษณเุวช  

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากดั 27 ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างที่ตัง้โรงพยาบาล
สหเวช กรรมสิทธิของบจก.สหแพทย์
พิจิตร 

บริษัท โรงพยาบาลพษิณเุวช
อตุรดิตถ์ จ ากดั 

165 (1)  สิ่งปลูกสร้างอาคารโรงพยาบาล
พิษณุเวชอุตรดิตถ์ กรรมสิทธิของ บจก.
โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ 
(2)  สิทธิการเช่าที่ดินที่ตัง้โรงพยาบาล
พิษณุเวชอุตรดิตถ์กรรมสิทธิของ บจก.
พิษณเุวช  

รวม 2,281  

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม2562 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิประเภทอื่น รวมทัง้เงินเบิกเกินบญัชี เทา่กบั 1,517.915 ล้าน

บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

หนีส้นิ บริษัท 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
หลักประกัน 

ตัว๋สญัญาใช้เงินระยะยาวจาก
บคุคลที่เก่ียวข้องกนั 

นางสาวสาธิตา วิทยากร 
 

510.51 - 

เงินเบกิเกินบญัชีจากสถาบนั
การเงิน 

บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั 7.105 ที่ ดิ นพ ร้อมสิ่ งปลูกส ร้างที่ตั ง้
โ ร งพยาบาลปากน า้ โพและ
ปากน า้โพ2 กรรมสิทธิของบจก.
โรงพยาบาลปากน า้โพ 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

1,000 (1)  ที่ ดิ นพ ร้อมสิ่ งปลูกส ร้าง
โรงแรมแมริออท สาทร – วิสต้าฯ 
กรรมสทิธิของบริษัทฯ 
(2 ) ที่ ดิ นพ ร้อมสิ่ งปลูกส ร้ า ง
โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัยฯ 
กรรมสทิธิของ บจก.วี เรสซิเด้นซ์ 
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หนีส้นิ บริษัท 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
หลักประกัน 

(3 )  ที่ ดิ นพ ร้อมสิ่ งปลูกส ร้าง
อาคารบางกอกบิสสิเนสเซ็นเตอร์ 
กรรมสิทธิของบจก.วี อินเทลลิ
เจนซ์  

บริษัท พิษณเุวช จ ากดั 0.3 ที่ ดิ นพ ร้อมสิ่ งปลูกส ร้างที่ตั ง้
โรงพยาบาลพิษณเุวช กรรมสิทธิ
ของ บจก.พิษณเุวช  

 รวม 1,517.915  

 
(3) หนีส้นิที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

 
ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดเพื่อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ภาระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัรายจ่ายฝ่ายทนุซึง่ยงัไมไ่ด้รับรู้ในงบการเงิน 

มีดงันี ้
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

อาคารและอปุกรณ์ 336,460 473,362 129,713 186,193 
 
 

 
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 
กลุม่กิจการมีสญัญาเช่าด าเนินงานที่ไมส่ามารถยกเลิกได้เก่ียวกบัการเช่าที่ดิน อปุกรณ์และสญัญาบริการ ระยะเวลา

ของสญัญาเช่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 13 ปี ยอดรวมของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าด าเนินงานและ
สญัญาบริการท่ีไมส่ามารถยกเลกิได้มีดงันี ้

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะ

กิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ภายใน 1 ปี 51,749 36,936 6,841 7,244 
มากกวา่ 1 ปีแตไ่มเ่กิน 5 ปี 23,113 18,197 12,690 12,211 
มากกวา่ 5 ปี 9,032 9,290 - - 

 83,894 64,423 19,531 19,455 
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4. ประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบัน 

-ไมม่ี- 
 

5. รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 

 
 ผู้ถอืหุ้น 
 

ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วนัที่ 15 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 (Record Date) ประกอบด้วยบคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น % ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมด 

1. ครอบครัววิทยากร 2,797,690,443 86.35 

- UBS AG Hong Kong Branch/(1) 1,262,060,526 38.95 

- 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 

- นางสาวพลัลภา วิทยากร 50,124,400 1.55 

- นางสาวธนธรณ์ วิทยากร 22,985,100 0.71 

2. นางสาว สริิญญา อภิมนต์บตุร 100,000,000 3.09 

3. นางพเยาว์ ชลาชีพ 27,511,900 0.85 

4. นายศกึษิต เพชรอ าไพ 15,947,400 0.49 

5. นายสนุทร ศรีทา 15,149,000 0.47 

6. นางสาวสมสมร พฒุพนัธ์ 14,124,500 0.44 

7. นางสาวภีชญา กร่ิมวงศ์รัตน์ 13,756,600 0.42 

8. นางอจัฉรา รัตนพนัธุ์ศรี 10,120,000 0.31 

9. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค 10,000,000 0.31 

10. OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 9,930,000 0.31 

ผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ 225,857,677 6.97 

รวม 3,240,087,520 100.00 

หมายเหตุ  /(1) เป็นผู้ดแูลและเก็บรักษาทรัพย์สนิ (Custodian) ของนางสาวสาธิตา วิทยากร 

 /(2) มีนางสาวสาธิตา วิทยากร เป็นผู้ รับผลประโยชน์ในทอดสดุท้าย 
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 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
 
(1) คณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย 

 
1. นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท 

2. นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. ดร. สาธิต วิทยากร กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

4. นางสาวอรัญญา เฉลมิพรวโรดม กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

5. ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

6. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ
เสีย่ง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate 

7. นายแพทย์สนุทร ศรีทา กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ
เสีย่ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Healthcare 

8. นายจอห์น ล ีโกะชนุ กรรมการบริษัท 

9. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร กรรมการบริษัท 

 
(2) ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย 

 
1. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate 

2. นายแพทย์สนุทร ศรีทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Healthcare 

3. นายศิริชยั โตวิริยะเวช ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารความเสีย่งและการลงทนุ 

4. นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อ านวยการฝ่ายบริการงานบญัชีสว่นกลาง 

5. นางสาวถิรนนัท์ แสงพึง่ธรรม ผู้ ช่วยผู้ อ านวยการฝ่ายกฎหมายและงานประสานงาน
ราชการ 

6. นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท 
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สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึง่จะเป็นการสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐาน
แสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทัง้นี ้เนื่องจากผู้ ถือหุ้นบาง
รายอาจยงัไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบตัิที่น ามาใช้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึ งขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการยื่นเอกสาร หรือ
หลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 

1.  เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 
    1.   กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  
          ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอาย ุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ  

ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง  และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย  
    2.   กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ  

2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ข.) ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน 
และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  

2.2   ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  
2.3  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1 

 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 
    1.  กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  
          1.1 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1  
          1.2 ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นท่ีออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า
ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

    2.  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
           2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.)  ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง   

ครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  
           2.2 ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นท่ีออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)  และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า
ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

           2.3 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

           2.4 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 
 3.  กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ   

ดแูลหุ้น  
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           3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ   2 
 3.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ต้องสง่

หลกัฐาน ดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม  
   1)   หนังสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
   2)   หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นี ้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล  
 

2.  วิธีการมอบฉันทะ  

บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้
ก าหนดไว้จ านวน   3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้ 

• แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่ง่ายไมซ่บัซ้อน  
• แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั  
• แบบ ค.  เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้  Custodian  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝากและดแูลหุ้น  

หากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ประสงค์จะใช้
หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก  หรือ แบบ ค สามารถ Download แบบหนงัสือมอบฉันทะได้จาก www.principalcapital.co.th และ
โปรดน าหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข  พร้อมหลกัฐานมาในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย  

 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้ 
1.   ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ ดงันี ้ 

1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข  แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 
                            (ซึง่สามารถ Download แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก ได้จาก www.principalcapital.co.th)  

1.2 ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้  Custodian  ในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้นจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ได้จากทัง้ 3 แบบ ( แบบ ก หรือแบบ ข หรือ 
แบบ  ค ) (ซึ่ ง ส ามารถDownload แบบหนัง สื อมอบฉันทะแบบ  ก  แบบ  ข  ห รื อแบบ  ค  ไ ด้ จ าก
www.principalcapital.co.th) 

2.   มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น  หรือเลือกมอบฉันทะให้นายญาณศกัดิ์ มโนมยั
พิบลูย์  ซึง่เป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือ
หุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือของกรรมการอิสระท่านดงักลา่วตามที่บริษัทฯ ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 
ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุ  

3.   ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผล
ผูกพนัตามกฎหมาย ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชมุ  

4.   เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมทัง้หลกัฐานมายังบริษัทฯ  เพื่อ
ตรวจสอบก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 1 วนั 
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ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีง
ได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จ านวนที่ตนถือ
อยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะ 
แบบ ค 

 

3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา      
11.30 น. เป็นต้นไปในวนัพฤหสับดีที่ 5 กนัยายน 2562  ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก เลขท่ี 
18 เอกมยัซอย 2 ถนนสขุมุวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุที่ได้แนบมาพร้อม
นี ้ 

 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 42 ก าหนดไว้ว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการออกเสียง
ลงคะแนนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

 4.1  วาระทัว่ไป 
         4.1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยการใช้บตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะส าหรับผู้ ถือหุ้นที่

ประสงค์จะออกเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ทัง้นีถ้้าไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย
ตามมติที่น าเสนอ หากมีผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงโปรดยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนดงักลา่ว โดยในการออก
เสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ      
ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น   

  4.1.2  ในกรณีมอบฉนัทะ 
  ก.   ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้ 

การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

  ข.  หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะหรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือใน กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ 
รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้ตาม
สมควร 

 4.2  วาระเลอืกตัง้กรรมการ 
 ส าหรับวาระเลอืกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้น

ตอ่หนึง่เสยีงและมี วิธีการออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  ในกรณีที่

เลอืกตัง้บคุคหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการ

ที่จะพงึมี หรือ จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีง
เทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 
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ข้อบังคับของบริษัท พริน้ซิเพลิ แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

กรรมการและอ านาจกรรมการ 
 

 ข้อ 17. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
(ข)  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่

เลอืกตัง้บคุคล หลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(ค)  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีง
เทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

ข้อ 38.   ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่
ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม ่และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไป
ยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

 

ข้อ 39.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้มอบแก่
ประธานกรรมการ หรือ บคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และอยา่งน้อยให้มี
รายการดงัตอ่ไปนี ้
   ก.     จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู ่
   ข.     ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
   ค.     ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
 

ข้อ 40.  การประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
ให้เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ใน
หนงัสอืนดัประชมุได้ 
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ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม หรือเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่
เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการสง่
หนงัสือนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนการประชมุ ทัง้นี ้ให้
โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม 
(3) วนัติดตอ่กนั 
                                

 ข้อ 41.  ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรือไมอ่าจปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืก ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
                                                                                                                                                                                         

ข้อ 42.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
 

 ข้อ 43.  การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอื่น
ตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ หรือในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

               ก.   การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
               ข.   การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
               ค.  การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนที่ส าคัญการ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะ
แบง่ก าไรขาดทนุกนั 

 ง.   การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
 จ.   การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 

ฉ.   การออกหุ้นกู้  
 ช.   การควบบริษัท หรือการเลกิบริษัท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2550 

............................................................................................... 

   เขียนที.่............................................................................ 
       วนัท่ี..................เดือน........................................พ.ศ. ....... 
    (1) ข้าพเจ้า.................................................................................................................สญัชาติ.............................. 
อยูบ้่านเลขท่ี...........................................ถนน..........................................................ต าบล/แขวง........................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................................จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย์........................... 
     (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  พริน้ซิเพิล แคปิตอล  จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้ 
รวม ............................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                       เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั                                     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                              เสยีง 
หุ้นบริุมสทิธิ                                    หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                    เสยีง 

    (3) ขอมอบฉนัทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่ระบดุ้านลา่งก็ได้) 
 (1) ..................................................................................... อาย.ุ..................ปี  อยูบ้่านเลขท่ี......................... 
ถนน   ...................................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั.........................
รหสัไปรษณีย์...........................  หรือ 
 

   นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์                         อาย ุ      56       ปี    

       อยูช่ัน้ 23  อาคารบางกอกบสิซิเนสเซ็นเตอร์  เลขที่ 29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  
  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์  10110 

   
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามญั     
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562  ในวนัพฤหสับดีที่  5  กนัยายน  2562  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5  อาคารเชียร์  ซมัเมอร์
เซ็ท เอกมยั แบงค็อก  เลขที่  18 เอกมยัซอย 2 ถนนสขุมุวิท 63 พระโขนงเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ 10110  หรือ ที่จะพงึเลือ่นไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้มอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่
ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

   ลงช่ือ.........................................................................................ผู้มอบฉนัทะ 

                                                          (                                                                 ) 
 

   ลงช่ือ.........................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                                                          (                                                                 ) 

หมายเหตุ  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน       
ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 

  

 

ปิดอากร 

แสตมป์ 20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

  เขียนที.่............................................................................ 
       วนัท่ี..................เดือน........................................พ.ศ. ....... 
    (1) ข้าพเจ้า.................................................................................................................สญัชาติ.............................. 
อยูบ้่านเลขท่ี...........................................ถนน..........................................................ต าบล/แขวง........................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................................จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย์........................... 
     (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  พริน้ซิเพิล แคปิตอล  จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้ 
รวม ............................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                       เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั                                  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                              เสยีง 
หุ้นบริุมสทิธิ                                    หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                    เสยีง 

    (3) ขอมอบฉนัทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่ระบดุ้านลา่งก็ได้) 
 (1) ..................................................................................... อาย.ุ..................ปี  อยูบ้่านเลขท่ี........................ 
ถนน   ...................................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั.........................
รหสัไปรษณีย์...........................  หรือ 
 

   นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์                         อาย ุ      56       ปี    

       อยูช่ัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  เลขที่ 29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  
  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์  10110 

   
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญั     
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562  ในวนัพฤหสับดีที่  5  กนัยายน  2562  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5  อาคารเชียร์  ซมัเมอร์
เซ็ท เอกมยั แบงค็อก  เลขที่  18 เอกมยัซอย 2 ถนนสขุมุวิท 63 พระโขนงเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ 10110  หรือ ที่จะพึงเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉนัทะไม่ออกเสยีง
ตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม   
ครัง้นี ้ดงันี ้

 

วาระท่ี       1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
                              (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                              (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย.................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง    งดออกเสยีง ......... .....เสยีง 
 
  

 

ปิดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
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วาระท่ี       2   พิจารณาอนมุตัิการจ าหนา่ยหุ้นสามญัของบริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั ที่ถือโดยบริษัท ว ี 
บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ให้แก ่บริษัท วีเอม็เอส ดเีวลลอป
เม้นท์ จ ากดั ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 

  (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย.................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง    งดออกเสยีง ..............เสยีง 
   

  วาระท่ี       3    พิจารณาเร่ืองอื่น (ถ้ามี)      
   (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย.................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง    งดออกเสยีง ..............เสยีง 
 

 (5)    การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 

ลงช่ือ                       ผู้มอบฉนัทะ 
                                                                                                         (                                                   ) 
 

               ลงช่ือ                                            ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                                        (                                                   ) 
 

หมายเหตุ  
(1) ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไมส่ามารถแบง่แยก  จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
(2) วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ใน
ใบประจ าตอ่แบบ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท     พริน้ซิเพิล แคปิตอล       จ ากดั (มหาชน) 

 

 ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562  ในวนัพฤหสับดีที่  5  กนัยายน  2562  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องออดิธอเรียม 
ชัน้ 5  อาคารเชียร์  ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก  เลขที่  18  เอกมยัซอย 2  ถนนสขุมุวิท 63 พระโขนงเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ 
10110 หรือ ที่จะพึง่เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

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

วาระท่ี                เร่ือง                                                                        
     (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี                 เร่ือง                                                                       
                 (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                 (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย           ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี                 เร่ือง                                                                       
                 (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                 (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง  
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สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 6 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ 
แต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

                                                                                                                                                                                  

  เขียนที.่............................................................................ 
       วนัท่ี..................เดือน........................................พ.ศ. ....... 
    (1) ข้าพเจ้า.................................................................................................................สญัชาติ.............................. 
อยูบ้่านเลขท่ี...........................................ถนน..........................................................ต าบล/แขวง........................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................................จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย์........................... 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั…………………………………………………….……….... 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม………………………………หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………..….……….เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั…………………………...………..หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………………..…………………เสยีง 
หุ้นบริุมสทิธิ…………………….........………หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั…………….................…………เสยีง 
 

 (2) ขอมอบฉนัทะให้ 
             (1) ……………………………………………………………………………..…..…………อาย…ุ………………..…ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี………..………….….…ถนน………………….…….….ต าบล/แขวง………………………………….……………… 
อ าเภอ/เขต………………………………….…จงัหวดั………………………..…..…รหสัไปรษณีย์………..………………..หรือ 
             (2) ……………………………………………………………………………..…..…………อาย…ุ………………..…ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี………..………….….…ถนน………………….…….….ต าบล/แขวง………………………………….……………… 
อ าเภอ/เขต………………………………….…จงัหวดั………………………..…..…รหสัไปรษณีย์………..………………..หรือ 
             (3) ……………………………………………………………………………..…..…………อาย…ุ………………..…ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี………..………….….…ถนน………………….…….….ต าบล/แขวง………………………………….……………… 
อ าเภอ/เขต………………………………….…จงัหวดั………………………..…..…รหสัไปรษณีย์………..……………….. 
 

   นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์                         อาย ุ      56       ปี    
       อยู ่ ชัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  เลขที ่29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา    

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์  10110 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่  5  กันยายน  2562 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5  อาคารเชียร์  ซัมเมอร์เซ็ท      
เอกมยั แบงค็อก  เลขที่  18 เอกมยัซอย 2 ถนนสขุมุวิท 63 พระโขนงเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ 10110  หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานที่อื่นด้วย กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 
 

ปิดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
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               (3)     ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
   มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
   มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

                        หุ้นสามญั…………........………... .....หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้……...........…….…..เสยีง 
                                   หุ้นบริุมสทิธิ……………….......…......หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้…………..................เสยีง 

                   รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด……………………………………..……………เสยีง        

      (4)     ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้
ดงันี ้

วาระท่ี       1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
                            (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

             เห็นด้วย....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง ..................เสยีง 
 

 วาระที่     2  พิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั ที่ถือโดยบริษัท วี บริลเลี่ยน
กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด  ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนัของ
บริษัทฯ 
                            (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

             เห็นด้วย....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง ..................เสยีง 
   

  วาระท่ี     3    พิจารณาเร่ืองอื่น (ถ้ามี)      
                            (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

             เห็นด้วย....................เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง ..................เสยีง 
 

(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6)   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 

ลงช่ือ                        ผู้มอบฉนัทะ 
                                                                                                         (                                                     ) 
 

ลงช่ือ                                              ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                                        (                                        ) 
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ลงช่ือ                                               ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                                                                                                        (                                       ) 
 

ลงช่ือ                                                 ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                                        (                                         ) 
 

หมายเหต ุ
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน    
      (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2    หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
      (1)  หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
      (2)  หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3.   ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ  

แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
4.   วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5.   ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ า 
       ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท     พริน้ซิเพิล แคปิตอล       จ ากดั (มหาชน) 

 

ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562  ในวนัพฤหสับดีที่  5  กนัยายน  2562 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องออดิธอเรียม 
ชัน้ 5  อาคารเชียร์  ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก  เลขที่  18 เอกมยัซอย 2  ถนนสขุุมวิท 63 พระโขนงเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ 
10110หรือ ที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย                                                                      

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

วาระท่ี                เร่ือง          
     (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย .....................เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย.................เสยีง  งดออกเสยีง..............เสียง 
 

วาระท่ี                เร่ือง          
     (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย .....................เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย.................เสยีง  งดออกเสยีง..............เสยีง 
 

วาระท่ี                เร่ือง          
     (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย .....................เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย.................เสยีง  งดออกเสยีง..............เสียง 
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สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 7  
ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

บริษัท พริน้ซเิพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดทีี่ 5 กนัยายน 2562 เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องออดธิอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์  ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก  
 เลขที่  18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

 
ผู้ถือหุ้น 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 

 
มาด้วยตัวเอง 

  
ผู้ รับมอบฉันทะ 

 
 

โต๊ะลงทะเบียนด้วยตัวเอง (เร่ิม 11.30 น.) 
  

โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบฉันทะ (เร่ิม 11.30 น.) 
 

 
แสดงบัตรประจ าตัว 

  
แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว

ผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 
 

 
ลงนามในใบลงทะเบียน 

 
 

รับบัตรลงคะแนน 
 

 
เข้าห้องประชุม 

 
 

ประธานเปิดการประชุม (เวลา 13.30 น.) 
 

 
ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ  

 
 

กรณีที่มีผู้ ต้องการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ  
ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 
(ส าหรับผู้ คัดค้านหรืองดออกเสียง) 

 
 

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ 
ผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน  

 
 

เมื่อทราบผลลงคะแนนประธานกล่าวสรุปต่อที่ประชุม 

*กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทกุวาระคืนตอ่เจ้าหน้าที่บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) เมื่อเสร็จการประชมุ* 
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สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 8  
 

คุณสมบัตกิรรมการอิสระ 
 

สรรหาผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  และ ที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้
 

.1   ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดในบริษัท  บริษัทยอ่ย   บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ที่มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ  ด้วย 

2 .  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน    ลกูจ้าง  พนกังาน  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  หรือ ผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ  บริษัทยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ านาจควบคมุของบริษัท   

3 .  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา พี่น้อง            
คู่สมรส  และ บุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่
เก่ียวข้องหรือบคุคลที่จะเสนอให้ได้เป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

4 .  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทที่เก่ียวข้องผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทัง้ไมเ่คยเป็นหรือเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัรวมถงึ
ผู้มีอ านาจควบคมุผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทยอ่ย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ ผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท   

5.   ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีบริษัท บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ หุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทยอ่ย  
หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่  

6.   ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ที่
ได้รับบริการเกินกวา่ 2  ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัท  บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท และ ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ  หรือ หุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 

7.   ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้อง
กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8 .  ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั   และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักบักิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่น
ที่มีนยัของห้างหุ้นสว่น  หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน  ลกูจ้าง พนกังาน  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือ ถือ
หุ้นเกิน  ร้อยละ1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และ มีการ
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือ บริษัทยอ่ย 

9.   ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1. ถึงข้อ 9   แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

1.  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ 

อาย ุ  : 56  ปี 
ต าแหน่ง  : กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
วันเข้าด ารง 
ต าแหน่งกรรมการ : 29 เมษายน 2556 ( 6 ปี )  
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  (เกียรตินิยมอนัดบั 2)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
และประวัติการอบรม ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการจดัการ  มหาวิทยาลยัอินเดียนา่, บมูมิงตนั,  สหรัฐอเมริกา  

หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการ ส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน   
รุ่น 3  
สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหาร   ระดบัสงูภาครัฐ (PDI) 
ผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 5 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 
Director Certification Program 2005  (DCP)  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Director Accreditation Program  2004  (DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการท างาน 
2556-ปัจจุบนั :      กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ         บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

กมุภาพนัธ์ 2555 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ                      บริษัท สหวิริยาสตีล อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
เมษายน 2560 – ปัจจบุนั      กรรมการ  บริษัท เคมีแมน จ ากดั  
 

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

พฤษภาคม 2555 – ปัจจบุนั  เลขาธิการ   สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
2557 - 2559                       กรรมการบริหาร                                        บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั 
2557 – 2559                      ประธานกรรมการ                           บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม  
                                           (บสย.) 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้สว่นเสยีได้พิจารณา 
                                                                     เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัเิหมาะสม 

                                                                                  กบัต าแหนง่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไมม่ี  
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ ไมม่ี 
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบัตต้ิองห้าม                                             ไมม่ีประวตักิระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้ 
      กระท าโดยทจุริต 
      ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
      บริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอ ไมม่ี 
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แผนที่แสดงที่ตัง้สถานที่จดัประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
บริษัท พริน้ซเิพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)   

ณ  ห้องออดธิอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์  ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก  
 เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2  ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

 
      
 
         

 
 
 


