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26 มีนาคม 2564
เรือ่ ง
เรียน
สิ่งที่สง่ มาด้วย

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ผูถ้ ือหุน้ บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
2. รายงานประจาปี 2563 และรายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจาปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
3. ประวัติกรรมการที่ พน้ จากตาแหน่งตามวาระ และได้รบั การเสนอชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ
ประวัติของกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการใหม่และกรรมการอิสระ
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
9. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
10. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
11. แผนที่แสดงที่ตงั้ สถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 5 โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขมุ วิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้จัดขึน้ ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยมีสาเนารายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1) ซึ่งได้จดั ทาขึน้ แล้วเสร็จ
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุน้ และนาส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) และกระทรวง
พาณิ ช ย์ภ ายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายก าหนด พร้อ มทั้ง เผยแพร่ ส าเนารายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า วบนเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท ฯ
(www.principalcapital.co.th) ตัง้ แต่วนั ที่ 24 สิงหาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึง่ ได้จดั ขึน้ ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม
2563 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) รับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
คะแนนเสียงสาหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ประจาปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2563 รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจาปี 2563 (สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็ น คณะกรรมการ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ง ที่ 2/2564 ซึ่ ง ประชุม เมื่ อ วัน ที่ 24 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 (“ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท ”) ได้มีมติ อนุมัติ เห็ น สมควรเสนอให้ที่ป ระชุมผูถ้ ื อหุน้ รับ ทราบผลการดาเนิ นงานของบริษั ทฯ ประจาปี 2563
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2563 ซึง่ สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2563
คะแนนเสียงสาหรับการรับทราบ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจาปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัท
มหาชน”) ซึ่งกาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน แบบเบ็ดเสร็จประจาปี สิน้ สุด ณ รอบปี บัญชีของ
บริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีก่อนนาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ บริษัทฯ จึงได้จดั ทางบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สาหรับปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ของบริษัทฯ
และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2563 ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 2) ซึง่ บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมตั ิเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริษัทฯ สาหรับปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญ ชีรับ
อนุญาตของบริษัทฯ และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 17,536,804 บาท และงดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยมาตรา 115 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กาหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และมาตรา
116 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไร
สุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ
มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบคุ คล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองอื่นๆ
ทัง้ นี ้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขนึ ้ อยูก่ บั ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ซึง่ เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาแล้วพบว่า ปี 2563 บริษัทฯ
มีกาไรสุทธิ เท่ากับ 416,732,051 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จึงพิจารณาจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน
17,536,084 บาท ทัง้ นี ้ ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุน จานวน 537,492,587 บาท จึงพิจารณางดการจ่ายเงิน
ปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2563 และปี 2562
1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว
เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุน้
รวมจานวนเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ

ปี 2563
(537,492,587)
3,462,336,820
-

ปี 2562
(186,942,759)
3,462,336,820
-

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมตั ิเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงิน
กาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 17,536,084 บาท และพิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี
2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต่ ้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล มาตรา 71 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการบริษัทฯ ในขณะนัน้ และกรรมการ
บริษัทฯ ที่พน้ จากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้ โดยในครัง้ นี ้ มีกรรมการบริษัทฯ จานวน 3 ท่าน ที่ตอ้ งพ้นจาก
ตาแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ดังนี ้
1

1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
2. ดร.สาธิต วิทยากร
3. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม

กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการอิสระ

ในการนี ้ บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้าในระหว่าง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี แต่ไม่ปรากฏว่ามีผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสีย) ได้มีมติอนุมตั ิเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
1. พิจารณาเลือกตัง้ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ และดร.สาธิต วิทยากร เพื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง และพิจารณา
เลือกตัง้ นางอุณากร พฤฒิธาดา ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระแทน นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
2. พิจารณาเลือกตัง้ รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจ่นั เพชร เป็ นกรรมการ และกรรมการอิสระเพิ่มเติม
โดยคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลข้างต้นทัง้ สี่ทา่ นแล้วพบว่า เป็ นผู้
มีคุณ สมบัติ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้า มตามที่ กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กาหนดไว้ อีกทั้ง ยังเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีค วามรู ้
ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ วัยวุฒิแ ละ
คุณวุฒิ ตลอดจนประสบการณ์ในการทางานและความรอบรูใ้ นแขนงวิชาต่างๆ ทัง้ การบริหารจัดการ การเงิน และกฎหมาย จึงเชื่อได้ว่า
กรรมการทัง้ สี่ท่านที่เสนอนีจ้ ะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการทัง้ สี่ทา่ นข้างต้น
ในประวัติกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ และได้รบั การเสนอชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และประวัติของ
กรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการใหม่และกรรมการอิสระ (สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3)
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่มาตรา 90 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กาหนดไว้ว่า บาเหน็จกรรมการ และ
ค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกาหนด กรรมการมีสิทธิ ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัท ฯ ในรู ปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม
บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวน
แน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้
ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ ประจาปี
2564 อย่า งรอบคอบโดยค านึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี ที่ ผ่า นมา ประกอบกับการเปรียบเที ยบอ้างอิงภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทฯ จึงได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2564 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน

1.1 วงเงินค่าบาเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการ ปี 2563 โดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายปี 2564 จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน
1,500,000 บาท ซึง่ ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 50 ซึง่ เป็ นการปรับลดให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด -19
1.2 ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และการชดใช้คืนให้กบั บริษัทฯ (Directors and Officers Liability and
Company Reimbursement Policy, D&O) สาหรับปี 2564 ค่าเบีย้ ประกันภัย 525,000 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท
ซึง่ เพิ่มขึน้ จากปี 2563 จานวน 21,000 บาท จากการเพิ่มทุนแบบ Private Placement ในเดือนพฤศจิกายน 2563
1.3 สวัสดิการค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จา่ ยในการตรวจสุขภาพประจาปี ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท
ย่อยที่ PRINC ถือหุน้ 100% วงเงิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิม
เท่ากับปี 2563
1.4 ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
ตาแหน่ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธาน
กิตติมศักดิ์

ประธาน
คณะกรรมการ

กรรมการ

ประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย

15,000

15,000

10,000

15,000

ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร

7,500
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(หน่วย : บาท)
กรรมการ ชุด
ย่อย
5,000

ทัง้ นี ้ ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ สาหรับปี 2564 เพิ่มขึน้ จากปี 2563 สาหรับตาแหน่งประธานกรรมการชุดย่อยที่เพิ่มจาก 5,000
บาท เป็ น 7,500 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของตาแหน่งประธานกรรมการชุดย่อยในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน
2.1 ให้สว่ นลด 50% สาหรับค่าใช้จา่ ยค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่
PRINC ถือหุน้ 100% โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2563
2.2 ให้ส่วนลด 30% สาหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตรและบุพการีของกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุน้ 100% ตลอดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่
โรงพยาบาล พริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2563
ในปี 2563 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการทัง้ หมด 9 ครัง้ ได้จ่ายค่าเบีย้ ประชุมให้กับกรรมการบริษัท ฯ จานวน 890,000 บาท มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้ นี ้ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนสละสิทธิ์ไม่
ขอรับค่าเบีย้ ประชุม และได้มีการจ่ายเงินค่าบาเหน็จให้กรรมการ เป็ นจานวนเงิน 3,000,000 บาท นอกจากนี ้ ยังมีสวัสดิการค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลจานวน 46,114 บาท รวมค่าตอบแทนทัง้ สิน้ 3,936,114 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง
รายชื่อกรรมการ
1. นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร
2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
3. ดร.สาธิต วิทยากร
4. น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม
5. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
6. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
7. นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา*
8. นายจอห์น ลี โกะชุน
9. น.ส. ธนธรณ์ วิทยากร*
10. ดร.อัจฉรา รัตนพันธุศ์ รี**
รวมค่าตอบแทนกรรมการ
หมายเหตุ:

ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ
(บาท)
105,000
155,000
90,000
110,000
110,000
90,000
30,000
120,000
70,000
10,000
890,000

ค่าบาเหน็จ
กรรมการ
(บาท)
450,000
450,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
3,000,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล
(บาท)
4,675
3,153
22,601
15,685
46,114

(หน่วย : บาท)

รวมทัง้ สิน้
(บาท)

555,000
609,675
393,153
410,000
410,000
412,601
345,685
420,000
370,000
10,000
3,936,114

* นายสุนทร ศรีทา ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริษัทฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2563
* น.ส.ธนธรณ์ วิทยากร ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริษัทฯ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2563
** ดร.อัจฉรา รัตนพันธุศ์ รี ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการแทน น.ส.ธนธรณ์ วิทยากร มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติ อนุมัติ เห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการประจาปี 2564 ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน

1.1 วงเงินค่าบาเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการ ปี 2563 โดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายปี 2564 จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน
1,500,000 บาท ซึง่ ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 50 ซึง่ เป็ นการปรับลดให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด -19
1.2 ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และการชดใช้คืนให้กบั บริษัทฯ (Directors and Officers Liability and
Company Reimbursement Policy, D&O) สาหรับปี 2564 ค่าเบีย้ ประกันภัย 525,000 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท
ซึง่ เพิ่มขึน้ จากปี 2563 จานวน 21,000 บาท จากการเพิ่มทุนแบบ Private Placement ในเดือนพฤศจิกายน 2563
1.3 สวัสดิการค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จา่ ยในการตรวจสุขภาพประจาปี ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท
ย่อยที่ PRINC ถือหุน้ 100% วงเงิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิม
เท่ากับปี 2563
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1.4 ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
ตาแหน่ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธาน
กิตติมศักดิ์

ประธาน
คณะกรรมการ

กรรมการ

ประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย

15,000

15,000

10,000

15,000

ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร

7,500

(หน่วย : บาท)
กรรมการ ชุด
ย่อย
5,000

ทัง้ นี ้ ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ สาหรับปี 2564 เพิ่มขึน้ จากปี 2563 สาหรับตาแหน่งประธานกรรมการชุดย่อยที่เพิ่มจาก 5,000
บาท เป็ น 7,500 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของตาแหน่งประธานกรรมการชุดย่อยในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน
2.1 ให้สว่ นลด 50% สาหรับค่าใช้จา่ ยค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่
PRINC ถือหุน้ 100% โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2563
2.2 ให้ส่วนลด 30% สาหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตรและบุพการีของกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุน้ 100% ตลอดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่
โรงพยาบาล พริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2563
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง มา
ประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึง่ กาหนดไว้วา่
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ฯ ทุกปี ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีค นเดิมอีกก็ ได้ และผู้ส อบบัญ ชีต อ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้า งหรือผู้ดารงต าแหน่ งหน้าที่ ใดๆ ของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยคานึงถึงบทบัญญัติของพ.ร.บ.
บริษัทมหาชนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ซึ่งได้รบั การแต่งตัง้
เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 ที่ผ่านมา เหมาะสมที่จะเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจานวน 15 แห่ง ประจาปี
2564 ต่อไป เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็ นอิสระ ซึ่งจะทาให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ น
อย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัทฯ นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบ
บัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมตั ิเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ น ผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจานวน 15 แห่ง ประจาปี 2564 พร้อมทัง้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังต่อไปนีเ้ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาปี 2564 (โดยปั จจุบนั บริษัทฯ มี
บริษัทย่อยจานวน 15 แห่ง)
นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ
นายไพบูล ตันกูล
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 8470 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4298 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4599

ซึ่งบุค คลดังกล่าวเป็ น ผูส้ อบบัญ ชีที่มีคุณ สมบัติสอดคล้องกับ กฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยให้ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย และในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบี
เอเอส จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
2. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,802,000 บาท

(ทัง้ นี ้ ในปี 2563 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ คิดเป็ นเงินจานวน 3,350,000 บาท และของบริษัทย่อยอีก 19 แห่งคิดเป็ นเงิน
4

จานวน
ญญ
ชีดชีงั ดกล่
าวาเนืว ่อเนืงจากบริ
ษัทษฯ ัทได้ฯปได้
รับปโครงสร้
างโดยโอนธุ
รกิจโรงแรมที
่อยูภ่ ายใต้
ริษัท
านวน 11,240,000
11,240,000 บาท)
บาท)ค่ค่าาตอบแทนผู
ตอบแทนผูส้ อบบั
ส้ อบบั
ังกล่
่องจากบริ
รับโครงสร้
างโดยโอนธุ
รกิจโรงแรมที
่อยู่ภบายใต้
ฯบริออกไปอยู
ก่ บั บริษก่ ัทบย่บริอยของบริ
ษัท ค่าษตอบแทนผู
สอบบัญ
ชีของบริ
ัทจึงลดลง
ษัทฯ ออกไปอยู
ษัทย่อยของบริ
ัท ค่าตอบแทนผู
ส้ อบบั
ญชีขษองบริ
ษัทจึงลดลง
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ

รอบปี บญ
ั ชี 2564 (ปี ที่เสนอ)
2,802,000

รอบปี บญ
ั ชี 2563
3,350,000

(หน่วย : บาท)

เปลี่ยนแปลง (คิดเป็ นร้อยละ)
ลดลงจากปี 2563
ร้อยละ 16.35

หมายเหตุ: 1. ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผล
การดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กาหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหนุ้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการ
หมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีรายใดปฏิบตั ิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบ
หมายเหตุ: 1. ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผล
ปี บญ
ั ชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายนั้นเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปี บญ
ั ชี
การดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กาหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหนุ้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการ
ติดต่อกัน
หมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีรายใดปฏิบตั ิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบ
2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 15 แห่ง เป็ นปี แรก
ปี บญ
ั ชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายนั้นเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปี บญ
ั ชี
3. นายไพบูล ตันกูล เคยได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2563 ทั้งนี ้ ไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อใน
ติดต่อกัน
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 15 แห่ง เป็ นปี แรก
4. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 15 แห่ง เป็ นปี แรก
3. นายไพบูล ตันกูล เคยได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2563 ทั้งนี ้ ไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อใน
นของบริ
ัทฯ และบริ
ัทย่ม
อยีความสัมพันธ์และไม่มีสว่ นได้เสียกับบริษัทฯ ผูบ
ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีงบการเงิ
ตามรายชื
่อที่เษสนอข้
างต้นษไม่
้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
4.
นางสาวอมรรั
ต
น์
เพิ
ม
่
พู
น
วั
ฒ
นาสุ
ข
ได้
ร
บ
ั
การเสนอชื
่
อ
เพื
อ
่
แต่
ง
ตั
ง
้
เป็
น
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ส
้
อบบั
ญ
ชี
ร
บ
ั
อนุ
ญ
าตของบริ
ษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 15 แห่ง เป็ นปี แรก
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบั
ญาหรั
ชีตามรายชื
่อทีม่เสนอข้
างต้ต้นอ้ไม่งได้
มีครวามสั
มพัมนตั ธ์ิดและไม่
มีสว่ นได้ยเงข้
สียากังมากของผู
บบริษัทฯ ถ้ผูือบ้ หุริหน้ าร
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือยผูงลงคะแนน
้ที่เกี่ยวข้องกับ
คะแนนเสี
ยงส
บการอนุ
ัติ วาระนี
บั การอนุ
ว้ ยคะแนนเสี
ซึง่ มาประชุ
มและออกเสี
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
วาระที่ 8 พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,808,570,502
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจาหน่าย
ษัทฯ มจัตานวน
346,233,682
มูลค่าทีษ่ตัทราไว้
หุ้นละ346,233,682
1 บาท พร้บาท
อมทั้งจากทุ
การแก้
ไ ขเพิ่ มเติ
มหนัมงจสืานวน
อบริ ค3,808,570,502
ณห์สนธิ ข อง
วาระที่ 8 ของบริ
พิจารณาอนุ
ิการลดทุ
นจดทะเบีหุย้นนของบริ
ฯ จานวน
นจดทะเบี
ยนเดิ
บริ
ษัทเป็ฯ นทุ
ข้อน4จดทะเบี
เพื่อให้สยอดคล้
บการลดทุ
นจดทะเบีบาท
ยนของบริ
ษัทฯดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจาหน่าย
บาท
นใหม่อจงกั
านวน
3,462,336,820
โดยการตั

ษัทงและเหตุ
ฯ จานวน
มู ลค่ าที่ต่มราไว้
หุ้นละยนแบบมอบอ
1 บาท พร้านาจทั
อมทั้งการแก้
ไ ขเพิ่ มMandate)
เติ มหนั งสืโดยการออกหุ
อบริ คณห์สน้นธิ
ข อง
ข้ของบริ
อเท็จจริ
ผล346,233,682
ตามที่บริษัทฯหุมี้นแผนการเพิ
ทุนจดทะเบี
่วไป (General
สามั
ญ
่
บริ่มษทุัทนฯของบริ
ข้อ 4ษเพื
ให้่อสเสนอขายให้
อดคล้องกับแก่การลดทุ
นจดทะเบี
ยนของบริ
ษัทฯ ตามที่จะได้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตั ิเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทัง้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้น
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวน 346,233,682 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็ นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุ ในวาระที่ 8
ข้างต้น) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด พร้อมทัง้ การแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ข้อเท็จ จริงและเหตุ ผล เนื่องด้วยบริษั ท ฯ มีแ ผนการลงทุนและขยายกิ จการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงเห็ นสมควรเสนอให้เพิ่มทุน
จดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อความคล่องตัวในการทา M&A เพื่อมาเสริมสร้าง Synergies ให้กับ
บริษัทฯ ในอนาคต โดยการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ในครัง้ นีจ้ ะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากจะช่วยให้
บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่งและพร้อมสาหรับการดาเนินการตามแผนการลงทุน และขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่าง
ทันกาล พร้อมทัง้ เป็ นการรองรับการสรรหาพันธมิตรมาร่วมลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกาไรให้แก่
บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาว และสามารถรักษาระดับอัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน
(Debt-to-Equity) และหนีส้ ินต่อ EBITDA (Debt-to-EBITDA) ของบริษัทฯ ให้อยูใ่ นระดับที่ต่าอีกด้วย
โดยบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) โดยให้เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ จานวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็ นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจด
ทะเบียนตามที่ ระบุใ นวาระที่ 8 ข้า งต้น ) เป็ น ทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุน้ สามัญ เพิ่มทุน จานวน
346,233,682 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 4)
พร้อมทัง้ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็ นดังนี ้
"ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

3,808,570,502 บาท

(สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองบาท)

แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น

3,808,570,502 หุน้
1 บาท

(สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองหุน้ )
(หนึ่งบาทถ้วน)

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

3,808,570,502 หุน้
ไม่มี”

(สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองหุน้ )

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ เห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ จึงมีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ที่ป ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน จด
ทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทัง้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตาม
รายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้น
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า สามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ เนื่องด้วยวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ตามที่จะได้เสนอให้ผถู้ ือหุน้ ได้พิจารณาต่อไปเป็ นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็ นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกัน โดยหากวาระที่ 9 นีไ้ ม่ได้รบั อนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 10 อีกต่อไป
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วาระที่ 10 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ แบบมอบอ านาจทั่ ว ไป (General Mandate) จ านวนไม่ เ กิ น
346,233,682 หุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
ตามที่ระบุในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทฯ ประสงค์ที่ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน แบบมอบอานาจทั่ว ไป (General Mandate) ของบริษัทฯ
จานวนไม่เกิน 346,233,682 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็ นจานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ
ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิในวาระนี ้ เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด พร้อมทัง้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ น
ผูม้ ีอานาจในการพิจารณาดาเนินการ หรือก่อให้เกิดการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ซึง่
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็ นการเสนอขายทัง้ จานวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลาย
คราวก็ได้
2. กาหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้รบั การเสนอขาย วิธีการจองซือ้ และชาระเงิน ตลอดจน
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. เจรจา ตกลง เข้าทา และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึง
การแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ปรึกษากฎหมาย ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการอื่นใด (หากมีหรือจาเป็ น)
4. ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ)
และ
5. ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสาเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่
คณะกรรมการเห็นสมควรกระทาการตามข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัด โดย (ก) เสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนเฉพาะเจาะจงซึ่ง
มีจานวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผูล้ งทุนจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และ (ข) ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจากัดดังกล่าวจะต้องเป็ นราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่
เสนอขายหุน้ ต่อผูล้ งทุนและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด ของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ตอ้ งไม่เกิน
กว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรือ่ งการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขาย
หุน้ ที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด ซึง่ คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7
วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 4)
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตั ิเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 346,233,682 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้
ข้างต้น และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณาดาเนินการ หรือก่อให้เกิดการดาเนินการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้น
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ นี ้ เนื่องด้วยวาระที่ 9 ข้างต้นและวาระที่ 10 นีเ้ ป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) และการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้
ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็ นเรือ่ งที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไข
ซึง่ กันและกัน โดยหากวาระที่ 10 นีไ้ ม่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะถือว่าวาระที่ 9 ที่ได้รบั อนุมตั ิแล้วเป็ นอันยกเลิกไปด้วย
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ว มประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
Auditorium ชัน้ 5 โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขมุ วิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
รายละเอียดแผนที่แสดงที่ตงั้ สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 11 โดยบริษัทฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญ
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ผูถ้ ือหุน้ ตัง้ แต่เวลา 08.00 น. สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานาเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 5 มาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
อนึ่ง ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกข้อมูลและลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7) โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่ง และมอบให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะ โดยผูร้ บั มอบฉันทะที่จะเข้าร่วม
ประชุมจะต้องนาเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5 ส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่
บริษัทฯ ที่จดุ ลงทะเบียนก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
เนื่องจากการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึง่ เป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนัน้ เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ มีขอ้ แนะนาและชีแ้ จงให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยผูถ้ ือหุน้ ให้แก่กรรมการอิสระ แทนการ
เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยตนเอง
หากผู้ถื อ หุน้ ท่า นใดประสงค์จ ะมอบฉัน ทะให้กับ กรรมการอิส ระของบริษั ทฯ โปรดกรอกข้อ ความในหนัง สือ มอบฉันทะและระบุชื่อ
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุขอ้ ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบ ไปที่บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท
63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เป็ นการล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รบั เอกสารดังกล่าวก่อนวันจันทร์ท่ี 26 เมษายน 2564
จักเป็ นพระคุณยิ่ง
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้ขอให้มีมาตรการในการปฏิบตั ิตนสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม กรณี การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี ้
1. บริษัทฯ จะจัดตัง้ จุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค บริเวณชัน้ 1 อาคารเชียร์ ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ตรวจพบผูท้ ี่มีอาการเกี่ยวกับ
ทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ใน
กรณีที่ผถู้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)
2. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
3. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม ติดสติกเกอร์ผ่านการตรวจคัดกรองตลอดเวลาที่อยูภ่ ายในสถานที่จดั การประชุม
4. หากพบว่า ผูถ้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีอณ
ุ หภูมิรา่ งกายตัง้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป มีอาการระบบทางเดินหายใจ (ไอ เจ็บ
คอ นา้ มูก หายใจเหนื่อย หรือหายใจลาบาก) หรือมีขอ้ บ่งชี ้ หรือความเสี่ยงอื่นใดต่อการติดเชือ้ โรค COVID-19 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้า
ภายในสถานที่จดั การประชุม โดยเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรองจะให้คาแนะนาตามสมควร
5. การจัดเตรียมการอื่นของบริษัทฯ
5.1 จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลให้บริการ ณ จุดต่าง ๆ และดาเนินการทาความสะอาดสถานที่จัดการประชุมก่อนเริ่มการประชุมอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนา
5.2 งดการบริการอาหารและเครือ่ งดื่มและงดรับประทานอาหารภายในสถานที่จดั การประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายจอห์น ลี โกะชุน)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่ประสงค์จะรับหนังสือรายงานประจาปี 2563 ของบริษัทฯ ขอให้แจ้งความประสงค์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ 02-714-2173 และติดต่อขอรับ
รายงานประจาปี 2563 ได้ในวันประชุม
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2563
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563
ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท ”) ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าปั จจุบนั บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทัง้ สิน้
3,564,096,272 บาท (สามพันห้าร้อยหกสิบสี่ลา้ นเก้าหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาท) โดย ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 บริษัท
ฯ มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ว จานวน 3,462,336,820 บาท (สามพันสี่รอ้ ยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบบาท) ซึง่ ประกอบด้วยหุน้
สามัญจานวน 3,462,336,820 หุน้ (สามพันสี่รอ้ ยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 มีผถู้ ือหุน้ มาร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 31 ราย และมีผรู้ บั มอบฉันทะ
จากผูถ้ ือหุน้ มาร่วมประชุมจานวน 87 ราย รวมทัง้ หมด 118 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 3,265,702,065 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 94.3208 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้ทงั้ หมด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จานวน 3,462,336,820 หุน้ (สามพันสี่รอ้ ยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพัน
แปดร้อยยี่สิบหุน้ ) ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ถือ
ได้วา่ ครบเป็ นองค์ประชุม
และเนื่องจากนายจอห์น ลี โกะชุน ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่สามารถเดินทางมาทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี ในครัง้ นีไ้ ด้ เนื่องจากยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ในช่วงการระบาดของโควิด -19 แต่จะมาร่วมในที่ประชุมผ่านระบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่นับว่าเข้าร่วมการประชุมหรือเป็ นองค์ประชุม นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จึงทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ (“ประธานที่ประชุม”) กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563 ของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญประจาปี
ของบริษัทฯ ทัง้ ที่อยูใ่ นสถานการณ์ที่ไม่เอือ้ ต่อการเดินทาง และต้องขออภัยหากการจัดประชุมในครัง้ นีไ้ ม่สะดวกเหมือนทุกครัง้ ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้
จัดประชุมเพี่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีโอกาสได้รบั ทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และกล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ของบริษัท พริน้ ซิเพิล
แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) อย่างเป็ นทางการ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม
ลาดับต่อไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท เป็ นผูด้ าเนินการประชุม
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท กล่าวว่า ตามที่ประธานที่ประชุมได้เรียนแจ้งข้างต้นว่าการจัดประชุมในปี นีม้ ีความแตกต่างจาก
ทุกๆ ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึน้ ทั่วโลก รวมทัง้ ในประเทศไทย บริษัทฯ มีความกังวลถึงความปลอดภัยจากการแพร่
ระบาดที่เกิดขึน้ จึงได้กาหนดมาตรการด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ตามข้อกาหนดและประกาศของกรมควบคุมโรค รวมถึงข้อกาหนดที่ออกตามพระราช
กาหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548
การประชุม ครั้ง นี ้ จะให้ผู้ถื อ หุ้น ที่ อ ยู่ใ นห้อ งประชุม คอนเฟอร์เ รนซ์ 2 สอบถามโดยวิ ธี เ ขี ย นค าถามลงในกระดาษที่ จัด เตรีย มไว้
เพื่อความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ ที่อยูร่ ว่ มกันในห้องประชุม โดยจะมีเจ้าหน้าที่รบั และส่งคาถามให้กบั กรรมการบริษัทในห้องประชุมออดิธอเรียม การตอบ
คาถามจะกระทาให้มากที่สดุ หากคาถามที่ยงั ไม่ได้รบั การตอบครบถ้วนในที่ประชุมครัง้ นี ้ จะมีการตอบทุกคาถามและแจ้งผูถ้ ือหุน้ ผ่านบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ โดยเร็วและจะไม่มีการพิจารณาระเบียบวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า และขอแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านทราบตามที่บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือ
หุน้ เสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือ หุน้ ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นัน้ ปรากฏว่า ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
และไม่มีผถู้ ือหุน้ ส่งคาถามล่วงหน้าแต่อย่างใด
ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนาคณะกรรมการของบริษัท และผูท้ ี่เข้าร่วมประชุมในครัง้ นีใ้ ห้ที่
ประชุมทราบ พร้อมทัง้ แนะนาวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ
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คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จานวน 7 ท่าน (คิดเป็ นร้อยละ 87.50 ของกรรมการทัง้ หมด)
1. นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร

ประธานกิตติมศักดิ์

2.นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ดร.สาธิต วิทยากร

กรรมการบริษัท กรรมการผูจ้ ดั การ ประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

6. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และ รักษาการ Chief Financial Officer

7. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายลงทุน

กรรมการบริษัททีเ่ ข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเลคโทรนิคส์
นายจอห์น ลี โกะชุน

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม
นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริการงานบัญชีสว่ นกลาง

ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ
ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จากัด
นางสาวกานติมา คงสมยุติ
ทีป่ รึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ทีป่ รึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
1. นางสาวณิชยา วณีสอน และ
2. นางสาวภัทริยา สินธวาชีวะ
ทีป่ รึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท สานักงานกฎหมายสากลธีรคุปต์ จากัด
นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร
ทีป่ รึกษาทางการเงินจากบริษัท หลักทรัพย์ภัทร จากัด (มหาชน)
นายภาสิน ภาวศุทธิกลุ
ตัวแทนทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท เซจ แคปปิ ตอล จากัด
1. นายศิต ตันศิริ และ
2. นางสาวณัฐธยาน์ เหล่ายิ่งเจริญ และ
3. นางสาววันทนี ธาดาพิสิฐ
เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนา นายประพาส บุญชื่น อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยซึง่ เข้า
ร่วมการประชุมในครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ เพื่อให้การนับคะแนนเสียงของที่ประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใส และยุติธรรม ขอเรียนเชิญให้ผถู้ ือหุน้ จานวน 1 ราย เพื่อทาหน้าที่เป็ น
อาสาสมัครและสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึง่ มี นางสาวสุนี ลีวิวิธนนท์ ผูร้ บั มอบฉันทะ จากนางสาวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล รับอาสาเป็ น ตัวแทน
ดังกล่าว
ลาดับถัดไป เลขานุการบริษัท ได้ชแี ้ จงถึงวิธีปฏิบตั ิสาหรับการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี ้
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- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสียง
- สาหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 12 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
- สาหรับวาระที่ 2 เป็ นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง
- สาหรับการลงมติในวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รบั คะแนนเสียงอนุมตั ิไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของ จานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
- การลงมติในวาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 10 และวาระที่ 11 จะต้องได้รบั คะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ นี ้ การลงคะแนนในวาระที่ 9 จะไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสว่ นได้เสีย อันได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ดร.สาธิต วิทยากร
UBS AG HONG KONG BRANCH
นางสาวสาธิตา วิทยากร
พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ ส์ แอลทีดี
นางสาวพัลลภา วิทยากร
นางสาวธนธรณ์ วิทยากร

นอกจากนี ้ เนื่องด้วยวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็ นเรือ่ งที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่ องกัน ดังนั้น ในการพิจารณา
อนุมตั ิวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็ นเรือ่ งที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกัน โดยหากวาระ
ใดไม่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าอีกวาระหนึ่ง แม้ได้รบั อนุมตั ิ แล้วเป็ นอันยกเลิกไปด้วย
- ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน ให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าว และ
ให้ยกมือขึน้ เพื่อที่เจ้าหน้าที่ จะเดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน กรณีที่ไม่มีผูถ้ ือหุน้ ยกมือขึน้ จะถือว่าผูถ้ ือ หุน้ มีมติเห็ นด้วยกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการ โดยบริษัทฯ จะทาการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ทราบในแต่ละวาระ
- หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์ที่จะซักถาม หรือมีขอ้ คิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมในวาระใดๆ ก็ดี ขอให้เขียนคาถาม และ
กรุณา ระบุชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะมาจากผูถ้ ือหุน้ รายใด ลงใน
กระดาษที่ได้เตรียมไว้และยกมือขึน้ ให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคาถาม เพื่อบริษัทฯ จะได้ทาการชีแ้ จงในประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และบันทึก ไว้เป็ นข้อมูล
สาหรับการประชุมในครัง้ นีไ้ ด้อย่างถูกต้อง
- กรณีผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิ ลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว ตัง้ แต่ขั้นตอนการลงทะเบียนบริษัทฯ จะนับ
คะแนนเสียงตามที่ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะมาทุกประการ และสาหรับผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผรู้ บั มอบฉันทะตรวจสอบคาสั่งของผูม้ อบฉันทะ
และลงคะแนนเสียงให้ถกู ต้องตรงตามที่ผมู้ อบฉันทะกาหนดไว้
- กรณีที่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานที่
ประชุมจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนัน้ ให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงเห็นด้วย
- จานวนผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะและจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
เข้ามาเพิ่มเติม
- ในแต่ละวาระกรณีการนับคะแนนยังไม่เรียบร้อย บริษัทฯ จะขอดาเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เมื่อการรวบรวมคะแนนเรียบร้อย
จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ทราบต่อไป
ต่อจากนัน้ เลขานุการบริษัท ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562

เลขานุการบริษัท ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
โดยมีสาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้ศึกษารายละเอียดของ
รายงานการประชุมแล้ว นอกจากนี ้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้จดั ทาขึน้ แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ และนาส่งให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ เผยแพร่สาเนารายงานการประชุม
ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตัง้ แต่วนั ที่ 18 กันยายน 2562
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ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือ แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถาม หรือ ขอแก้ไขใดๆ
ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจานวนผูถ้ ือหุน้ ทีล่ งทะเบียนเข้าประชุมในวาระนีเ้ พิ่มเติม จานวน 2,571,020 หุน้
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ
วาระที่ 2

เห็นด้วย
3,046,023,785
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสียง
222,249,300
-

บัตรเสีย
0
0.0000

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2562
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ ดั การ นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2562 และข้อมูลทีส่ าคัญให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ

ดังนี ้
เหตุการณ์และการพัฒนาทีส่ าคัญ
ปี 2543 ก่อตัง้ บริษัท ชื่อบริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด (มหาชน)
ปี 2556 การเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ เป็ นครอบครัววิทยากร
ปี 2560 เข้าซือ้ กิจการของกลุม่ บริษัทอลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จากัด (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด”)
ปี 2561 Acquisition, Setup and Construction
- เข้าซือ้ โรงพยาบาลปิ ยะมินทร์ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ น “โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ”)
- จัดตัง้ บริษัทย่อย ชื่อ บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จากัด
- จัดตัง้ บริษัทย่อย ชื่อ บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลาพูน จากัด
- อยูร่ ะหว่างการดาเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
ปี 2562 การปรับย้ายหมวดธุรกิจ ได้ปรับย้ายหมวดธุรกิจจากกลุม่ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มาอยูใ่ นกลุม่ บริการ หมวดธุรกิจการแพทย์
วิสัยทัศน์
พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จะเป็ นองค์กรที่มงุ่ เน้นการขยายกิจการในธุรกิจด้านสุขภาพ และจะเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลที่
ได้รบั การยอมรับในการนาเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพการให้บริการและการเพิ่มประสิทธิ ภาพ รวมถึงจะใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่
บริษัทฯ ถือครองอยูอ่ ย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมด
กลยุทธ์ทางธุรกิจ
- จะเป็ นส่วนหนึ่งในการการขับเคลื่อนและยกระดับการดูแลสุขภาพในชุมชน และขยายเครือข่ายธุรกิจโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
- จะระดับการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยสร้างโรงพยาบาลในพืน้ ที่ข าดแคลน เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดสังคมที่
แข็งแรงอย่างยั่งยืน
- จะมุง่ มั่นในการบริหารโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพโดยนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตงั้ ไว้ทงั้ ผลประกอบการ
ด้านการเงิน คุณภาพการให้บริการ และ ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
PRINC PURPOSE “องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผูใ้ ห้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม”
จุดเด่นในการลงทุน
- เป็ นโรงพยาบาลชัน้ นาสาหรับผูป้ ่ วยรายได้ปานกลางของประเทศไทย
- ให้บริการในราคาเข้าถึงได้ และครอบคลุมในจังหวัดที่ไม่มีโรงพยาบาลเอกชน หรือขาดแคลนการบริการทางการแพทย์
- ให้บริการทางการแพทย์ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบวงจร
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แผนการขยายธุรกิจในอนาคต
- ขยายเครือข่ายโรงพยาบาลแห่งใหม่อีก 8 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2562
1. การพัฒนาทีส่ าคัญในรอบปี 2562
• เดือนกุมภาพันธ์ 2562
- ย้า ยกลุ่มอุต สาหกรรมบริษั ท ฯ โดยได้รับ การอนุมัติ จากตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทยในการปรับ ย้า ยกลุ่มอุต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไปยังอุตสาหกรรมบริการ ในหมวดธุรกิจการแพทย์ (Health Care Services)
• เดือนมีนาคม 2562
- วันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลาพูน จากัด เข้าทาการรับโอนกิจการทัง้ หมด (Entire Business Transfer –
EBT) ของโรงพยาบาลศิรเิ วช ลาพูน เสร็จสิน้
- วันที่ 29 มีนาคม 2562 เปิ ดให้บริการโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ อย่างเป็ นทางการ
• เดือนกันยายน 2562
- จาหน่ายหุน้ สามัญของบริษัท กรุงเทพบริหาร จากัด (“BG”) จานวน 9,985,998 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ที่
ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของ BG มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท ให้แก่บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (VMSD) ซึง่ เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับ
บริษัทฯ ในราคาหุน้ ละ 133.08632 บาท คิดเป็ นราคาซือ้ ขายทัง้ สิน้ ประมาณ 1,328.99 ล้านบาท โดยจะนาเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ายหุน้ ในครัง้ นีไ้ ปใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ตามนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป
• เดือนพฤศจิกายน 2562
- วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เปิ ดให้บริการโรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทยั ธานี อย่างเป็ นทางการ
- วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แ ก่บุคคลในวงจากัด จานวน 1 รายคื อ
International Finance Corporation (“IFC”) ซึง่ เป็ นนักลงทุนสถาบันเป็ นบริษัทในกลุม่ ของ World Bank โดยเงินเพิ่มทุนที่ได้รบั ประมาณ 909 ล้านบาท
จะนาไปใช้สนับสนุนแผนการลงทุนขยายกิจการด้านโรงพยาบาลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทัง้ การเข้าซือ้ กิจการหรือการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่ อร่วมกัน
สร้างโรงพยาบาลในเครือข่ายเพิ่มขึน้ โดยบริษัทฯ ได้ทาการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วจากเดิม 3,240,087,520 บาท เป็ นจานวน 3,462,336,820 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
- โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ปากนา้ โพ ได้รบั การรับรองมาตรฐาน EMRAM Stage7 จาก HIMMS Analytics ซึง่ เป็ นขัน้ สูงสุดของมาตรฐาน
นี ้ และเป็ นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย และแห่งที่ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รบั รางวัลนี ้
- วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ลงนามในสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ศรีสะเกษ เมดิเทค จากัด และจัดตัง้ บริษัทย่อยแห่ง
ใหม่ ภายใต้ชื่อบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์-ศรีสะเกษ จากัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาด 60 เตียง ในจังหวัดศรีสะเกษ
• เดือนธันวาคม 2562
- วันที่18 ธันวาคม 2562 ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับกลุ่ม Nihon Keiei Group (NKG) เพื่อดาเนินธุรกิจการดูแลผูส้ ูงอายุและได้
จัดตัง้ บริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อบริษัท พริน้ ซิเพิล เอ็นเคจี จากัด
- วันที่18 ธันวาคม 2562 ได้ลงนามในสัญญาโอนกิจการร่วมกับบริษัท โรงพยาบาลวิรชั ศิลป์ จากัด และจัดตัง้ บริษัทย่อยแห่งใหม่
ภายใต้ชื่อบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์-ชุมพร จากัด ซึ่งการโอนกิจการสถานพยาบาลทัง้ หมด (Entire Business Transfer) อันรวมถึงทรัพย์สิน หนีส้ ิน
ใบอนุญาตต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการประกอบกิจการสถานพยาบาล ตลอดจนสิทธิหน้าที่และภาระผูกพันตามสัญญาของบริษัท โรงพยาบาลวิรชั ศิลป์ จากัด
แล้วเสร็จในวันที่ 2 มีนาคม 2563
- วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เปิ ดให้บริการโรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ อย่างเป็ นทางการ
- โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ ลงนามกับบริษัท บารุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิรค์ จากัด เพื่อเปิ ดโมเดลธุรกิจใหม่จดั ตัง้ “ศูนย์กระดูกสัน
หลังและข้อ” ที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ เพื่อให้บริการทางการแพทย์ดา้ นกระดูกสันหลังและข้อเป็ นต้นแบบแห่งแรกในการทางานภายใต้โมเดล
ธุรกิจใหม่

13

2. ข้อมูลบริษัทฯ
ปั จจุบนั ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ตัง้ แต่ปี 2560 - 2562 บริษัทฯ ได้มีการ
ขยายโรงพยาบาลเครือข่ายเป็ น 10 แห่ง ได้แก่ (1) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ (2) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ปากนา้ โพ 1 (3) โรงพยาบาล พริน้ ซ์ ปากนา้ โพ
2 (4) โรงพยาบาลพิษณุเวช (5) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร (6) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ (7) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทยั ธานี (8) โรงพยาบาลพริน้ ซ์
ลาพูน (9) โรงพยาบาลวิรชั ศิลป์ และ (10) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ศรีสะเกษ และเมื่อกลางปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายในพืน้ ที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มอีก 1 แห่ง โดยได้เข้าซือ้ และรับโอนกิจการสถานพยาบาลทัง้ หมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท รวมแพทย์สรรพสิทธิ์
จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์” ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดอุบลราชธานี ทาให้ปัจจุบนั บริษัทฯ มี
จานวนโรงพยาบาลในเครือข่ายเพิ่มขึน้ เป็ น 11 แห่ง
สาหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ยังคงดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าในรูปแบบของโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ท
เม้นท์ และอาคารสานักงานให้เช่าแบบครบวงจร คือ โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ, ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
และอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
3. สรุ ปผลการดาเนินงานและข้อมูลทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 14,620.0 ล้านบาท เป็ นผลมาจากจากที่บริษัทฯ ได้ทาการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนบริษัท มีพาร์ทเนอร์ เช่น บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) มาร่วมลงทุน และทาการจาหน่ายที่ดินของ
บริษัทฯ จานวน 1 แปลง โดยแบ่งออกเป็ นสัดส่วนจากเงินกู้ จานวน 4,908.8 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ จานวน 9,711 ล้านบาท จะเห็นได้ว่า
อัตราส่วนของหนีส้ ินต่อส่วนของเจ้าของไม่ต่างกันมากนัก รายได้รวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 2,871 ล้านบาท แบ่งเป็ นรายได้จากกิจการโรงพยาบาล จานวน
2,296 ล้านบาท (คิดเป็ น 90% ของรายได้รวม) และรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จานวน 575 ล้านบาท โดยมีกาไรขัน้ ต้น (EBITDA) อยูท่ ี่ 22% เป็ น
ผลมาจากการลงทุน ด้า นทรัพยากรบุค คล เครื่องมือและอุป กรณ์ทางการแพทย์ใ นการขยายโรงพยาบาลเครือข่า ยแห่งใหม่ใ นปี 2562 อัน ได้แ ก่
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ลาพูน, โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทยั ธานี อย่างไรก็ตาม หากกิจการโรงพยาบาลของบริษัทฯ สามารถ
เติบโตและมีผลประกอบการที่ดี จะส่งผลให้มีกาไรขัน้ ต้น (EBITDA) เพิ่มขึน้ ตามมา นอกจากนี ้ การขยายกิจการโรงพยาบาลจะมีหนีส้ ินที่เกิดจากการ
กูย้ ืมเงินและค่าเสื่อมราคา ซึง่ ในปี 2562 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ ที่ 155.5 ล้านบาท (โดยจะนาเสนอในวาระที่ 3) และการขยายธุรกิจโรงพยาบาลจะประสบ
ความสาเร็จมากน้อยเพียงใด จาเป็ นต้องพิจารณาอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของเจ้าของ โดยปั จจุบนั อยู่ที่ 0.56 เท่า ซึ่งยังพอมีความสามารถที่จ ะขยาย
ธุรกิจโรงพยาบาลต่อไปในอนาคตได้ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลให้มี Economies of Scale ที่เหมาะสม โดยอาจต้องพึ่งพาเงินทุน
จากแหล่งเงินทุนอื่น หรือจาหน่ายออกซึ่งทรัพย์สินในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า เพื่อนาเงินมาลงทุนในธุรกิจที่บริ ษัทฯ จะดาเนินการต่อใน
อนาคต
4. ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
ในปี 2562 โรงพยาบาลในเครือข่าย มีจานวนเตียงจดทะเบียนรวม 815 เตียง และบริษัทฯ ได้รบั โอนกิจการสถานพยาบาลทัง้ หมดของ
โรงพยาบาลวิรชั ศิลป์ ซึง่ มีจานวนเตียงจดทะเบียน 100 เตียง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 1/2563 มีจานวนเตียงจดทะเบียนรวม 915
เตียง และมีรายได้หลักมาจากโรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก แต่เนื่องจากภาพรวมของการใช้บริการ (utilization) ยังน้อย จึงเป็ นความท้าทาย
ของกรรมการและผูบ้ ริหารที่จะต้องหาแนวทางในการเพิ่มการใช้บริการจากผูร้ บั บริการให้มากขึน้ เพื่อให้การดาเนินการธุรกิจเกิดประสิทธิภาพที่ดี
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือข่าย ดังนี ้
(1) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ปากนา้ โพ 1 และโรงพยาบาลพริน้ ซ์ ปากนา้ โพ 2 ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยแต่ละแห่งเป็ น
โรงพยาบาลขนาด 100 เตียง บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโรงพยาบาลให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึน้ สร้างความไว้วางใจในการรักษาพยาบาลแก่ผรู้ บั บริการ พัฒนา
คุณภาพการบริการให้ดีขนึ ้ และนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในระบบสุขภาพภายในโรงพยาบาลจนได้รบั การรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาล ขัน้ ที่ 7 (HIMSS Analytics stage 7) นับเป็ นโรงพยาบาลแรกและโรงพยาบาลเดียวในประเทศไทยที่ได้รบั การรับรองมาตรฐานนี ้
(2) โรงพยาบาลพิ ษ ณุ เ วช เป็ นโรงพยาบาลขนาด 150 เตี ย ง ตั้ง อยู่ใ นจัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก เป็ นโรงพยาบาลที่ ไ ด้รับ การรับ รอง
มาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) เทียบเท่ากับโรงพยาบาลชัน้ นาในกรุงเทพฯ และเป็ นโรงพยาบาลที่เป็ นสถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2558-2562) จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(3) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร (เดิมชื่อโรงพยาบาลสหเวช พิจิตร) เป็ นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดพิจิตร บริษัทฯ ได้
เข้าไปปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ โดยได้รบั การรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขัน้ ที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กร
มหาชน)
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(4) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ เป็ นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดสมุทรปราการ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโรงพยาบาลให้
มีภาพลักษณ์ที่ดีขนึ ้ อีกทัง้ เพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้รอบด้าน และเปิ ดให้บริการอย่างเป็ นทางการเมื่ อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นอกจากนี ้ ได้
ร่วมกับพันธมิตร บริษัท บารุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิรก์ จากัด ในกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) เปิ ด “ศูนย์ให้บริการทางการแพทย์
ด้า นกระดูกสันหลังและข้อ Spine & Joint” ที่ โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุว รรณภูมิ โดยเสนอบริการที่ เป็ นเลิศ ภายใต้มาตรฐานการรักษาโดยที มแพทย์
ผู้ช านาญการจากโรงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์ ทั้ง นี ้ โรงพยาบาลยัง ได้รับ การรับ รองคุณ ภาพมาตรฐาน HA ขั้น ที่ 2 จากสถาบัน รับ รองคุณ ภาพ
สถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)
(5) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ลาพูน เป็ นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 59 เตียง ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดลาพูน ซึง่ บริษัทฯ ได้เข้ารับโอนกิจการทัง้ หมดของ
โรงพยาบาลศิริเวช ลาพูนเสร็จสิน้ ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 และทาการปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในโรงพยาบาล พร้อมทัง้ เพิ่มศักยภาพการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยให้ดีขนึ ้ และปั จจุบนั โรงพยาบาลฯ อยู่ระหว่างการดาเนิน การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิ ดให้บริการได้ภายในไตร
มาส 1/2564
(6) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เป็ นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวของจังหวัด มีขนาด 57 เตียง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเปิ ดให้บริการ
อย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 และได้รบั เกียรติบตั รจากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานว่ามีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถาน
ประกอบการตามโครงการการโรงงานสีขาว ระดับ 2 และได้รบั เกียรติบตั รโรงพยาบาลคุณธรรมธรรมาภิบาลสูง ราคาและค่าบริการโปร่งใส เป็ นธรรม
จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
(7) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทยั ธานี เป็ นโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดอุทยั ธานี โดยเปิ ดให้บริการอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน 2562 มุ่งเน้นศักยภาพการดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉินวิกฤตด้วยศูนย์อุบตั ิเหตุฉุกเฉิน ให้บริการด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและบุคลากร
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมเครือ่ งมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนั สมัยและครบถ้วน
(8) โรงพยาบาลวิรชั ศิลป์ เป็ นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ตัง้ อยู่ในจังหวัดชุมพร ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาโอนกิจการร่วมกับ
บริษัท โรงพยาบาลวิรชั ศิลป์ จากัด และจัดตัง้ บริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อ บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชุมพร จากัด ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และได้เข้า
รับโอนกิจการทัง้ หมดเสร็จสิน้ ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ซึง่ ถือเป็ นโรงพยาบาลชัน้ นาของจังหวัดชุมพร
(9) บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ บริษัทย่อย ชื่อ บริษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จากัด ทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งถือเป็ นโรงพยาบาลในเครือข่ายแห่งแรกที่มีที่ตงั้ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปั จจุบนั อยู่ ระหว่างการ
ดาเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิ ดให้บริการได้ภายในไตรมาส 1/2564
5. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(1) อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ (BBC) ปี 2562 มี Rent/Sq.m. เท่ากับ 579 บาท Occupancy Rate 85% มีรายได้ 132 ล้านบาท
EBITDA 60 ล้านบาท และ Net Profit 25 ล้านบาท
(2) แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า–กรุงเทพฯ มี Average Daily Rate เท่ากับ 4,093 บาท Occupancy Rate 87%
REVPAR เท่ากับ 3,553 บาท มีรายได้ 235 ล้านบาท EBITDA 100 ล้านบาท และ Net Profit 55 ล้านบาท
(3) ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก มี Average Daily Rate เท่ากับ 2,529 บาท Occupancy Rate 78% REVPAR เท่ากับ 1,973 บาท
มีรายได้ 205 ล้านบาท EBITDA 79 ล้านบาท และ Net Profit ติดลบ 20 ล้านบาท
6. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักดีวา่ การที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนัน้ ปั จจัยหนึ่งที่สาคัญคือการสร้างสมดุลของกาไร
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น นอกจากความมุ่งมั่นในการขยายกิจการให้ได้ตามเป้าหมายแล้ว บริษัทฯ จึงได้กาหนดให้มีสร้างสรรค์
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมากขึน้ โดยเน้นการสร้างรากฐานของความเข้าใจและรับรูร้ ว่ มกันให้เกิดขึน้ ในองค์กรเป็ นลาดับแรก เมื่อ
หน่วยย่อยขององค์กรเข้าใจแล้ว จึงจะเกิดการสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่องตามที่คาดหวังไว้
โดยมี 7 หัวข้อหลักตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาหนดขึน้ และ ISO 26000
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี ้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน
4. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
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5. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
6. การมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
7. การให้ความสาคัญกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ มีความตัง้ ใจที่จะพัฒนาการรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดความยั่งยืน จึงได้เริ่มให้ความสาคัญกับการจัดทารายงานความยั่งยืน
(Sustainability Report) ขึน้ เพื่อประกาศจุดยืนของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็ นจุดเริ่มต้นของการสร้างความยั่งยืนอย่างสมดุลให้กับผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิ จ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัท และขอแสดงความยินดีที่สามารถดาเนินการ
เพิ่มจานวนโรงพยาบาล ซึง่ ในปี 2562 ได้เคยแถลงไว้ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่าจะมีประมาณ 1,000 เตียง และสอบถามว่าในปี 2563 ผลกระทบจากโควิด19 ส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทมากน้อยเพียงใด เนื่องจากมีโรงพยาบาลบางแห่งที่รายได้ของโรงพยาบาลขึน้ อยู่กับลูกค้าต่างประเทศ และปั จจุบนั กลุ่ม
ลูกค้าเหล่านัน้ ไม่สามารถเดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้ ส่งผลให้ผลประกอบการในไตรมาส 2/2563 มีรายได้ลดลง 40% และกาไรลดลง 94% แต่
ส าหรับ กรณี ข องบริษั ท ฯ มีกลุ่ม ลูกค้า ส่ว นใหญ่ เป็ น คนไทย และเป็ นกลุ่มที่ มี รายได้ระดับ ปานกลางถื อ เป็ น Road Map ที่ ถูกต้อง แต่ไม่แ น่ ใ จว่า
สถานการณ์ของโควิด-19 นีจ้ ะส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ผบู้ ริหารได้วางแผนไว้มากน้อยเพียงใด
ดร.สาธิ ต วิทยากร กรรมการผูจ้ ัดการ ได้ตอบข้อ สอบถามว่าในไตรมาส 1/2563 แต่ละโรงพยาบาลได้รบั ผลกระทบพอสมควร ถึงแม้ว่า
โรงพยาบาลไม่มีลกู ค้าต่างประเทศ แต่ผคู้ นทางานที่บา้ น สวมใส่หน้ากากอนามัย และไม่ตอ้ งการเข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาล เนื่องจากกั งวลว่าจะติด
โควิด-19 สาหรับโรงพยาบาลเดิมของเครือข่ายได้รบั ผลกระทบต่อรายได้ประมาณ 10%-15% แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงพยาบาลเปิ ดใหม่ ส่งผลให้
Growth รวมกับโรงพยาบาลที่เปิ ดใหม่เทียบกับปี 2561 ประมาณ 5% ส่วนโรงพยาบาลเปิ ดใหม่ จะได้รบั ผลกระทบในด้านรายได้ที่ไม่เป็ นไปตามที่
คาดการณ์ไว้ และจานวนผูร้ บั บริการได้รบั ผลกระทบประมาณ 10%-15% เนื่องจากผูร้ บั บริการกลุ่มเด็กและกลุ่มอุบตั ิเหตุลดน้อยลง กลุ่มผูร้ บั บริการ
ทั่วไปมีพฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนไป สวมใส่หน้ากากอนามัยและดูแลสุขภาพตัวเองมากขึน้ ส่งผลให้ผรู้ บั บริการในกลุม่ นีล้ ดน้อยลงเช่นกั น
นายประพาส บุญชื่น อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู้ ือหุน้ สอบถามเรือ่ งนโยบายการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ มีนโยบายหรือมีจดุ ยืนเรือ่ งดังกล่าวอย่างไร
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบข้อสอบถามว่าบริษัทฯ ได้เข้าเป็ นสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ในการ
ต่อต้านการทุจริต และได้ปฏิบตั ิตามแนวทางของโครงการอย่า งเคร่งครัด ประกาศจุดยืน พร้อมทัง้ จัดอบรมให้กับพนักงานเพื่อรับทราบและกาชับ ให้
หน่วยงานที่ตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ได้ประกาศเจตนารมณ์ และได้มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน และ
ข้อแนะนาจากโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
นายประพาส บุญชื่น อาสาพิทักษ์สิทธิผถู้ ือหุน้ กล่าวว่าในปี 2564 ขอให้เพิ่มหัวข้อนโยบายการต่อต้านทุจริตในวาระที่ 2 ประกอบการ
ประชุมด้วย
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถ้ ือหุน้ กล่าวแสดงความยินดีกับบริษัทฯ ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีคณ
ุ ภาพตามที่ผบู้ ริหารตัง้ ใจในการ
ทางาน และขอสอบถามตัวเลขในรายงานประจาปี 2562 กับ ตัวเลขที่รายงานในห้องประชุม ไม่ตรงกัน ดังนี ้
1. จากข้อมูลในสารจากกรรมการผูจ้ ัดการ หน้า 5 ระบุว่า “ทาง IFC จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมทุนด้วยเม็ดเงิน 909 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ประมาณ 7% ของเงินลงทุนทัง้ หมด” แต่ในที่ประชุมได้กล่าวไว้ คือ “หรือคิดเป็ น 6.42 ขอทราบตัวเลขที่แน่นอน
2. จากข้อมูลโครงสร้างรายได้ หน้า 20 รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลมีทงั้ หมด 6 โรงพยาบาล แต่ในที่ประชุมได้กล่าวไว้ คือ “รายได้ของ
ธุรกิจโรงพยาบาลมีทงั้ หมด 7 โรงพยาบาล” ทาให้สบั สนว่าบริษัทฯ ได้ดาเนินการถึงขัน้ ตอนใด มีโรงพยาบาลในปี 2562 กี่แห่ง และมี Ratio เท่าใด
3. ขอทราบการนาเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ายหุน้ ของบริษัท กรุงเทพบริหาร จากัด จานวน 1,328.99 บาท บริษัทฯ ได้มีแผนนาเงินไปซือ้
กิจการโรงพยาบาล หรือปรับปรุงโรงพยาบาลได้กี่แห่ง และตามที่ฝ่ายบริหารเคยแจ้งไว้วา่ จะมีโรงพยาบาล 20 แห่ง ตัง้ ใจไว้ถึงปี ใด
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบข้อสอบถาม ดังนี ้
1. IFC เข้ามาถือหุน้ 6.42% ซึง่ ในที่ประชุมได้กล่าวไว้วา่ 6%-7% อาจทาให้ตวั เลขคลาดเคลื่อนไป
2. ณ สิน้ ปี 2562 มีจานวนโรงพยาบาล 10 แห่ง ซึง่ มีโรงพยาบาลเปิ ดใหม่ ทาให้ผลประกอบการรับรูร้ ายได้ไม่เต็มปี คือ (1) โรงพยาบาลพ
ริน้ ซ์ อุทัยธานี เปิ ด ให้บ ริการเดื อนพฤศจิกายน 2562 (2) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุว รรณภูมิ เปิ ด ให้บ ริการอย่า งเป็ นทางการเดือนธั นวาคม 2562 (3)
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โรงพยาบาลวิรชั ศิลป์ ได้ลงนามในสัญญาโอนกิจการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 แต่ได้รบั โอนกิจการของโรงพยาบาลวิรชั ศิลป์ เสร็จสิน้ และเริม่ รับรูร้ ายได้
ของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 และ (4) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ศรีสะเกษ อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง ดังนัน้ โรงพยาบาลที่ทารายได้ให้กบั บริษัทฯ ใน
ปี 2562 มี 6 แห่ง คือ (1) โรงพยาบาลพิษณุเวช (2) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร (3) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ลาพูน (4) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทัยธานี (5)
โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรติดถ์ (6) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ปากนา้ โพ 1 และ โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ปากนา้ โพ 2
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถ้ ือหุน้ กล่าวว่าโรงพยาบาลที่เปิ ดในปลายปี 2562 ก็ยัง Operate อยู่ โดยเนือ้ แท้ในข้อมูลควรระบุว่า
บริษัทฯ มีโรงพยาบาลทัง้ หมดกี่โรงพยาบาล และเนือ้ หาด้านในก็ขอให้อธิบายเพิ่มเติมอีกครัง้
ประธานที่ประชุม กล่าวขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ให้คาแนะนา ซึ่งเป็ นสิ่งที่ฝ่ายจัดการควรนาไปอัพเดทข้อมูลให้ชดั เจน ควรแยกให้เห็นชัด
ว่า บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือข่ายจานวนกี่แห่ง โรงพยาบาลแต่ละแห่งอยู่ระหว่างการดาเนินการใดบ้าง รวมถึงมีโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างกี่แห่ง
นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าตามที่บริษัทฯ ได้ยา้ ยหมวดธุรกิจเป็ นธุรกิจการแพทย์ และปณิธานของผูบ้ ริหาร คือ ทา
โรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือสังคม ในขณะเดียวกันในมุมของนักลงทุนก็ตอ้ งการผลกาไรสูงสุด (maximize profit) ซึง่ เป็ นลักษณะของผลประโยชน์ขัดแย้ง
กัน (conflict of interest) และสอบถามว่าในการซือ้ กิจการโรงพยาบาลในแต่ละที่ นโยบายตัง้ ราคา ใช้ราคาค่าบริการเก่าที่โรงพยาบาลใช้อยู่ เดิม หรือ
ปรับราคาขึน้ อย่างไร ในขณะเดียวกันแต่ละพืน้ ที่มีการแข่งขันอย่างไร หากเทียบกับบริษัทฯ นโยบายในการตัง้ ราคาได้ตงั้ ราคาเท่ากับคูแ่ ข่งในบริเวณนัน้
หรือต่ากว่าเพื่อช่วยเหลือชุมชน ขอทราบนโยบายหรือแนวทางเป็ นอย่างไร
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบข้อสอบถามว่า เนื่องจากโรงพยาบาลของเครือข่ายในแต่ละจังหวัดมีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน
นโยบายการตัง้ ราคาค่าบริการจะอยู่ในระดับที่ผรู้ บั บริการเข้าถึงได้ และอาจตัง้ ราคาค่าบริการให้ต่าลงในพืน้ ที่ที่หา่ งไกลจากชุมชน เช่น โรงพยาบาลพ
ริน้ ซ์ ลาพูน ที่เน้นการให้บริการกับกลุม่ ผูใ้ ช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสาหนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เป็ นหลัก ส่วนโรงพยาบาลพ
ริน้ ซ์ ปากนา้ โพ จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก จะตัง้ ราคาเทียบเท่าหรือต่ากว่าโรงพยาบาลคูแ่ ข่งเล็กน้อย เป็ นต้น ซึ่ง
การช่วยเหลือชุมชนกับการคิดค่าบริการกับผูร้ บั บริการจะขึน้ อยู่กับศักยภาพการให้บริการ ของโรงพยาบาลและพิจารณาจากข้อมูล OPD Billing per
visit ของโรงพยาบาลนัน้ ๆ เช่น โรงพยาบาลพิษณุโลก จะมี OPD Billing per visit เฉลี่ย 2,683 บาท/visit เนื่องจากเป็ นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีทีม
แพทย์ผู้เ ชี่ ย วชาญและมี ศักยภาพการบริก ารที่ หลากหลาย ส่ว นโรงพยาบาล พริน้ ซ์ ล าพูน จะมี OPD Billing per visit เฉลี่ ย 941 บาท/visit ซึ่ง
โรงพยาบาลชั้นนาในประเทศไทย จะมี OPD Billing per visit เฉลี่ย ประมาณ 4,000 กว่า บาท/visit ดังนั้น นโยบายการตัง้ ราคาค่าบริการของกลุ่ม
โรงพยาบาลจะอยูร่ ะหว่าง 1,200-1,500 บาท/visit ส่วน IPD Billing/patient days จะอยูท่ ี่ประมาณ 12,000 บาท/patient days ซึง่ โรงพยาบาลชัน้ นาใน
กรุงเทพฯ จะอยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่าบาท/patient days จะเห็นได้วา่ หากเปรียบเทียบราคาค่าบริการของบริษัทฯ กับโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป ราคา
ค่าบริการจะไม่สงู มากนักและอยูใ่ นระดับที่ผรู้ บั บริการเข้าถึงได้ ทัง้ นี ้ ในการดูแลคน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดาเนินการในด้านอื่นๆ ร่วมด้วย
ซึง่ ไม่ได้ดแู ลเฉพาะด้านราคาเพียงอย่างเดียว
ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กลยุทธ์ในการกาหนดราคาเป็ นไปตามสิ่งที่บริษัทฯ ตระหนักถึง นั่นคือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว ดังนัน้ การกาหนดนโยบายด้านราคาจะเป็ นสิ่งที่บริษัทฯ ประเมินแล้วว่าสมเหตุสมผลกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโรงพยาบาล ตามความ
แตกต่างของ Customer Segment และบริบทของโรงพยาบาลนัน้ ๆ ส่วนการทาประโยชน์เพื่อสังคมที่นอกเหนือจากการกาหนดราคาค่าบริการ บริษัทฯ
ได้มีการทาประโยชน์อื่นๆ ที่คานึงถึงประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ ให้สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
นายศักดิช์ ยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเรือ่ งมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้ามารักษาพยาบาลยามวิกาล หากเกิดกรณีมีเหตุ
ทะเลาะวิวาทและทาร้ายร่างกายในโรงพยาบาล บริษัทฯ ได้มีการฝึ กซ้อมอย่างไร และสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ตารวจ เข้ามาระงับเหตุการณ์ได้ภ ายในกี่
นาที เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไข้ โดยเฉพาะโรงพยาบาลในต่างจังหวัด
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบข้อสอบถามว่า จากกรณีเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุน่ ที่ก่อเหตุบุกเข้าไปทาร้ายร่างกาย
แพทย์หญิงและพยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ภายในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวิภารามชัยปราการ ถนนปู่ เจ้าสมิง พราย และก่อเหตุทาร้ายร่างกายคู่อริ
ภายในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่ เจ้า จังหวัดสมุทรปราการนัน้ โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ หนึ่งในโรงพยาบาลในเครือข่ายที่ ตัง้ อยูใ่ น
จังหวัดสมุทรปราการ ได้รบั เกียรติเป็ นโรงพยาบาลที่ฝึกซ้อมแผนปฏิบตั ิการเผชิญเหตุการณ์ ป้องกัน และแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทในสถานพยาบาล โดย
การนาของสถานีตารวจภูธรบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งหากมีเหตุการณ์ดงั กล่าว ทางโรงพยาบาลมีแผน
รองรับและเตรียมความพร้อมในการจัดการเป็ นอย่างดี ทัง้ นี ้ ด้วยบริษัทฯ ได้คานึงถึงความปลอดภัยของผูร้ บั บริการจึงได้มีการออกแบบประตูกนั้ 2 ชัน้
เพื่อป้องกันเหตุฉกุ เฉินอื่นๆ ไว้อยูแ่ ล้ว สาหรับโรงพยาบาลในต่างจังหวัด ได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ เช่น ตารวจในพืน้ ที่ ทาการฝึ กซ้อมแผน
รับมือกับเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ว และได้กาหนดให้เป็ นแผนที่โรงพยาบาลต้องฝึ กซ้อมเป็ นประจาปี ทกุ ปี ตอ่ ไป
ผูถ้ ือหุน้ จากห้องประชุมคอนเฟอร์เรสซ์ 2 สอบถามว่า โรงพยาบาลมีแพทย์เพียงพอกับปริมาณคนไข้หรือไม่ และโรงพยาบาลมีสญ
ั ญารับ
แพทย์จากที่ไหน และได้ทราบมาว่ามีแพทย์ไม่เพียงพอ
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ดร.สาธิ ต วิ ท ยากร กรรมการผู้จัด การ ได้ต อบข้อสอบถามว่า ด้า นความพร้อมของที มแพทย์ บริษั ทฯ มีทีมแพทย์ที่เพียงพอ ส าหรับ
โรงพยาบาลที่เปิ ดใหม่ เช่น โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ศรีสะเกษ จะเปิ ดให้บริการภายในไตรมาส 1/2564 และโรงพยาบาลสรรพประสิทธิ์ อินเตอร์ จังหวัด
อุบลราชธานี ก็ได้มีการเตรียมพร้อมเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ในปั จจุบั น อาจยังเปิ ดรับสมัครแพทย์เพิ่มเติมอยู่ เนื่องจากกลยุทธ์การให้บริการและเป็ น
โอกาสให้แพทย์ที่มีอดุ มการณ์เดียวกัน ได้มาร่วมงาน ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีการจัดทาสัญญาร่วมให้บริการกับทางทีมแพทย์ทุกท่าน และค่าตอบแทนอยู่ใน
ระดับของราคาตลาด
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
คะแนนเสียงสาหรับการรับทราบ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามในวาระนีเ้ พิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ
ในปี ที่ผ่านมา และ รายงานประจาปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้นาเสนอ และเนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2562 และรายงานประจาปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจาปี 2562 สิน้ สุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2562

นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทางบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้วเสร็จโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในรายงานประจาปี 2562 ซึ่ง
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ ทางตรง 4 บริษัท และถือหุน้ ทางอ้อม 15 บริษัท สรุปดังนี ้
1. งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
- รายได้รวม 516 ล้านบาท สูงขึน้ กว่าปี 2561 ร้อยละ 5 จากรายได้ของโรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ ที่เพิ่มเข้ามาในปี ในส่วน
ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ใกล้เคียงกับปี ที่ผ่านมา
- ต้นทุนรวม 390 ล้านบาท สูงขึน้ กว่าปี 2561 ร้อยละ16 เนื่องจากต้นทุนของโรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ ที่มีคา่ แพทย์และค่า
บุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึน้ เพื่อรองรับการเปิ ดให้บริการอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 และมีค่าเสื่อมราคาอาคารที่เกิดจากการ
ปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ ในส่วนธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนลดลง ร้อยละ 15
- กาไรขัน้ ต้น 127 ล้านบาท ลดลงจากปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 21 เนื่องจากต้นทุนธุรกิจโรงพยาบาลสูงขึน้
- รายได้อื่นๆ จานวน 31 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากรายได้ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมจากบริษัทย่อย
- ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 45 ล้านบาท คือ การจาหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์
จากัด
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 271 ล้านบาท สูงขึน้ กว่าปี 2561 ร้อยละ 18 จากค่าใช้จ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารของโรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ และค่าใช้จา่ ยที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าใช้จา่ ยที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เพิ่มขึ ้น
- ต้นทุนทางการเงิน 101 ล้านบาท สูงขึน้ กว่าปี 2561 ร้อยละ 35 จากเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึน้ และเงินกูย้ ืมจาก
กิจการที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้งบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลขาดทุนสุทธิ 254 ล้านบาท
งบการเงินรวม
- รายได้รวม 2,871 ล้านบาท สูงขึน้ กว่าปี ที่ผ่านมาร้อยละ 8 โดยรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งเติบโตขึน้
ร้อยละ 10 จากรายได้ของทุกโรงพยาบาลและรายได้ของโรงพยาบาล 3 แห่ง ที่เปิ ดใหม่ในปี 2562 ได้แก่ โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ลาพูน โรงพยาบาลพิษณุเวช
อุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทยั ธานี ที่เพิ่มเข้ามาในระหว่างปี
- ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ใกล้เคียงกับปี ที่ผ่านมา
- ต้นทุนรวม 2,233 ล้านบาท สูงขึน้ กว่าปี 2561 ร้อยละ 14 จากธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องจากต้นทุนของโรงพยาบาลที่เปิ ดใหม่ใน
ปี 2562 และโรงพยาบาลมีรายการปรับปรุงเกิดขึน้ ในปี นนั้
- กาไรขัน้ ต้น 639 ล้านบาท ลดลงจากปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 9
- รายได้อื่นๆ จานวน 47 ล้านบาท
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- กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 240 ล้านบาท จากการจาหน่ายเงินลงทุนของบริษัท กรุงเทพบริหาร จากัด และ
บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 926 ล้านบาท สูงขึน้ กว่าปี 2561 ร้อยละ 15 จากค่าใช้จ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของโรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางกฎหมาย และในระห ว่างปี มี
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากมติพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงานฉบับใหม่ที่ให้ลกู จ้างมีสิทธิได้รบั ค่าชดเชยจากเดิมไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน
เป็ น 400 วัน
- ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 153 ล้านบาท สูงขึน้ กว่าปี 2561 ร้อยละ 22 จากเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึน้ หลังจากหัก
ค่าใช้จา่ ยทางภาษี และขาดทุนสาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิกแล้ว ส่งผลให้งบการเงินรวม ขาดทุนสุทธิ 187 ล้านบาท
หากพิจารณาถึง EBITDA ในปี 2562 จะเห็นได้ว่า EBITDA ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ จากปี ที่ผ่านมาจาก 458.4 ล้านบาท เป็ น 472.5 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 3 หรือ มี %EBITDA 16.5 ในส่วนของต้นทุนทางการเงินและค่าเสื่อมราคาสูงขึน้ กว่าปี ที่ผ่านมา เกิดจากการขยายตัวของธุรกิจ
โรงพยาบาล ทัง้ ที่โรงพยาบาลที่เปิ ดใหม่และโรงพยาบาลที่มีการปรับปรุง ทาให้มีการลงทุนเพิ่มขึน้
2. งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
- สินทรัพย์หมุนเวียน 2,005 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ที่ผ่านมา จากเงินลงทุนระยะสัน้ ที่เพิ่มขึน้ และเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัท
ย่อย

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,012 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 13,017 ล้านบาท
- หนีส้ ินหมุนเวียน 2,663 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เพิ่มขึน้ และส่วนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
- หนีส้ ินไม่หมุนเวียน 1,749 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- บริษัทฯ มีหนีส้ ินรวม 4,413 ล้านบาท
- ส่วนของเจ้าของ เพิ่มขึน้ จากปี ที่ผ่านมา จากการได้รบั ชาระค่าหุน้ เพิ่มทุนจาก IFC
- บริษัทฯ มีหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ รวม 13,017 ล้านบาท
งบการเงินรวม
- สินทรัพย์หมุนเวียน 1,313 ล้านบาท สูงขึน้ จากเงินลงทุนระยะสัน้ ของบริษัทฯ
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,307 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 14,620 ล้านบาท
- หนีส้ ินหมุนเวียน 1,918 ล้านบาท ลดลงจากปี ที่ผ่านมา เนื่องจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน และเงินกูย้ ืมระยะสัน้
จากกิจการที่เกี่ยวข้องลดลง
- หนีส้ ินไม่หมุนเวียน 2,990 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนีส้ ินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่
เพิ่มขึน้
- บริษัทฯ มีสว่ นของหนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของ รวม 14,620 ล้านบาท
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 8 เงินทุนระยะสัน้ จานวน
525 ล้านบาท เงินส่วนนีม้ าจากไหน เนื่องจากในปี 2561 ไม่มีรายการนี ้
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามว่าเงินลงทุนระยะสัน้ จานวน 525 ล้านบาท มาจากได้รบั ชาระ
ค่าหุน้ จาก IFC โดยบริษัทฯ ได้นาเงินไปฝากเป็ นเงินลงทุนระยะสัน้ และกระบวนการของ IFC ได้เสร็จสิน้ เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2562 ทาให้เงินไปค้างอยู่
ที่เงินลงทุนระยะสัน้
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและการเงินเฉพาะกิ จการ ข้อ 30 รายการกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,355 ล้านบาท ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 มีเงิน 521 ล้านบาท เงินให้กเู้ พิ่มระหว่างปี 1,253 ล้านบาท เงินให้กรู้ บั ชาระ
คืนระหว่างปี ติดลบ 0.40 ล้านบาท จัดประเภทใหม่เป็ นเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการอื่น ติดลบ 0.039 ล้านบาท สอบถามว่ารายการจัดประเภทใหม่เป็ น
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการอื่น คือกิจการใด
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นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยา ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง ได้ตอบข้อสอบถามว่ารายการจัดประเภทใหม่เป็ นเงินให้กยู้ ืม
ระยะสัน้ แก่กิจการอื่น เป็ นเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ ของบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด เนื่องจากในระหว่างปี ได้มีการจาหน่ายเงินลงทุนออกไป เมื่อต้นปี
2562 บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท หลังจากที่จาหน่ายเงินลงทุนออกไปแล้ว ถือว่า บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิส เทมส์
จากัด เป็ นกิจการอื่น
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ปี 2561 จานวน 2,700 ล้านบาท ปี 2562 จานวน
1,500 ล้านบาท ภายหลังจากวาระนีแ้ ล้ว มูลค่าสุทธิของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจะเหลือสุทธิเท่าใด หลังจากที่ได้ขายทรัพย์สินอื่นไปแล้ว
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามว่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย อาคารบางกอก
บิสซิเนสเซ็นเตอร์ (BBC) และที่ดินว่างเปล่า 5 แปลงในต่างจังหวัด ซึง่ จะนาเสนอในวาระที่ 9 ที่จะเสนอขายที่ดินต่างจังหวัดคืน 4 แปลง สาเหตุที่ลดลง
1,000 กว่าล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขายที่ดินที่สขุ มุ วิทซอย 29 ออกไปแล้ว
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ กล่าวว่า จากรายงานงบกาไรขาดทุน มีตน้ ทุนทางการเงิน 153 ล้านบาท เป็ นไปได้หรือไม่ว่า ในอนาคต
บริษัทฯ ควรลดต้นทุนทางการเงินให้มากกว่านี ้ เนื่อ งจากซือ้ กิจการและก่อสร้าง อาจทาให้เกิดค่าใช้จ่ายมากและยังไม่มีกาไร และในปี 2562 บริษัทฯ มี
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 240 ล้านบาท หากไม่มีรายการนี ้ จะทาให้บริษัทฯ ขาดทุนมากกว่านี ้ จึงขอเสนอแนะให้ผบู้ ริหารพิจารณาใน
เรือ่ งดังกล่าว เพื่อบริษัทฯ จะได้มีกาไร
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer กล่าวรับทราบเรื่องต้นทุนทางการเงิน และเนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงการขยาย
ธุรกิจโรงพยาบาล โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่กล่าวมาแล้วข้า งต้น ซึ่งมีมลู ค่าตามราคาตลาดรวมทัง้ สิน้ 6,000 กว่าล้านบาท ซึ่งหากสามารถน ามา
เปลี่ยนเป็ นทุน สินทรัพย์เหล่านีก้ ็จะหมดไป และปั จจุบนั ต้นทุนการกูย้ ืมเงินค่อนข้างถูก เช่น อาคาร BBC มีผลตอบแทนจากการลงทุนปล่อยเช่า (yield)
อยู่ที่ 6-7% ในขณะที่ตน้ ทุนการกูย้ ืมเงินน้อยกว่า 3% ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า มีความคุม้ ค่า แม้ว่าบริษัทฯ ต้องรับภาระดอกเบีย้ แต่ใน
ขณะเดียวกันบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าจะไม่ระดมทุนโดยการจัดสรรหุน้ ให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering: RO) แต่เห็นควร
ให้ระดมทุนผ่านการจัดสรรให้กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP) และในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสาเร็จโดยมีบรรษัทเงินทุน
ระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) มาร่วมลงทุน ดังนัน้ ในปี 2563 บริษัทฯ จะยังคงรูปแบบการจัดสรรให้กบั บุคคลในวงจากัด
ต่อไป เพื่อหา Strategic Partner และลดการกูย้ ืมเงินของบริษัทฯ
นางสาวสุวรรณี เชียรสิรไิ กรวุฒิ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าบริษัทฯ ได้รบั เงินจาก IFC เป็ นจานวนเท่าใด
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามว่าข้อตกลงที่ทาร่วมกับ IFC ได้ลงทุนเป็ นเงินจานวน 30 ล้าน
เหรียญ ซึ่งเป็ นการเจรจากับ IFC เมื่อปลายปี 2561 และในขณะนัน้ มีอตั ราแลกเปลี่ยน อยู่ที่ 30 กว่าบาท คิดเป็ นจานวนเงินประมาณ 1,000 - 1,200
ล้านบาท แต่ในวันที่ตกลงทารายการ อัตราแลกเปลี่ยนลดต่ากว่า 30 บาท ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้รบั เงินทัง้ สิน้ 909 ล้านบาท
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศว่ามี ผูถ้ ือหุน้ ที่ลงทะเบียนเข้าประชุมในวาระนีเ้ พิ่มเติม จานวน 3,013,400 หุน้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจาปี 2562 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)
3,049,037,185
0
222,249,300
0
ร้อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติงดการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการ ดาเนินงาน
ประจาปี 2562
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยมาตรา 115 ของพ.ร.บ.บริษัทมหาชน กาหนดให้ บริษัทฯ
จ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านั้น และมาตรา 116 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุน
สารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรหลังหักภาษี เงินได้นิติบคุ คล เงินสารองตามกฎหมาย และเงิน
สารองอื่นๆ ทัง้ นี ้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขนึ ้ อยูก่ บั ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึง่ เมื่อพิจารณาผล
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ประกอบการของบริษั ท ฯ ส าหรับ รอบปี บัญ ชี สิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2562 ที่ ผ่า นมาแล้ว พบว่า บริษั ทฯ มีผ ลการด าเนิ นงานขาดทุน จานวน
253,121,907 บาท
จึงขอเสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงดการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2562 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศว่ามี ผูถ้ ือหุน้ ที่ลงทะเบียนเข้าประชุมในวาระนีเ้ พิ่มเติม จานวน 200 หุน้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงดการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับ
สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,049,037,385
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสียง
222,249,300
-

บัตรเสีย
0
0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต่ ้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าก่อนจะพิจารณาวาระนี ้ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสี ย
ออกจากที่ประชุมก่อน คือ นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร นายจอห์น ลี โกะชุน และนางสาวธนธรณ์ วิทยากร
ลาดับต่อไป เลขานุการบริษัท ขอเสนอที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการบริษัท คิดเป็ น
จานวนหนึ่งในสาม หรือจานวนใกล้ที่สดุ กับหนึ่งในสามจะต้องออกจากตาแหน่งในครัง้ นี ้ กรรมการบริษัทที่ครบกาหนดออกตามวาระ 3 ท่าน มีดงั ต่อไปนี ้
1. นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร
กรรมการ
2. นายจอห์น ลี โกะชุน
กรรมการ
3. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร
กรรมการ
โดยประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทางานของทั้ง 3 ท่านตามที่ปรากฎบนสไลด์ ได้ส่งให้ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีสว่ นได้สว่ นเสียได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติแล้วว่าบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นทัง้ 3 ท่าน เป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัทฯ
อีกทัง้ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริษัทฯ ซึง่ กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้สว่ นเสียใน
วาระนี ้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ตลอดจนประสบการณ์ในการทางานและความรอบรูใ้ นแขนงวิชาต่างๆ ทัง้ การบริหารจัดการ ด้าน Healthcare
และ Hospitality จึงเชื่อได้ว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านที่เสนอนีจ้ ะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงขอเสนอให้กรรมการทั้ ง 3 ท่านกลับเข้าดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี ้ จะลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ในวาระที่ 5 จะแบ่งเป็ นวาระย่อย 5.1 – 5.3 และให้ลงคะแนนเลือกตัง้ เป็ นรายบุคคลทีละวาระ
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
วาระที่ 5.1 การลงคะแนนเลือกตัง้ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กรรมการ
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสียงข้างมากอนุมตั ิเลือกตัง้ นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร กลับเข้าเป็ นกรรมการบริษัทอีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)
3,048,994,285
43,100
222,249,300
0
ร้อยละ
99.9985
0.0014
0.0000
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วาระที่ 5.2 การลงคะแนนเลือกตัง้ นายจอห์น ลี โกะชุน กรรมการ
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสียงข้างมากอนุมตั ิเลือกตัง้ นายจอห์น ลี โกะชุน กลับเข้าเป็ นกรรมการบริษัทอีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
3,048,994,285
99.9985

ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ
วาระที่ 5.3

ไม่เห็นด้วย
43,100
0.0014

งดออกเสียง
222,249,300
-

บัตรเสีย
0
0.0000

การลงคะแนนเลือกตัง้ นางสาวธนธรณ์ วิทยากร กรรมการ
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถาม

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสียงข้างมากอนุมตั ิเลือกตัง้ นางสาวธนธรณ์ วิทยากร กลับเข้าเป็ นกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)
3,046,616,185
2,421,200
222,249,300
0
ร้อยละ
99.9205
0.0794
0.0000
ภายหลังจากเสร็จสิน้ การพิจารณาวาระนี ้ เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร นายจอห์น ลี โกะชุน และนางสาวธน
ธรณ์ วิทยากร กลับเข้ามาในห้องประชุม เพื่อพิจารณาวาระที่ 6 ต่อไป
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2563

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ดังต่อไปนี ้
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1.1 วงเงินค่าบาเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท สาหรับผลประกอบการปี 2562 โดยบันทึกเป็ นค่าใช้จา่ ยปี 2563 (คงเดิม
เท่ากับปี 2561 ซึง่ บันทึกเป็ นค่าใช้จา่ ย ปี 2562)
1.2 ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และการชดใช้คืนให้กับบริษัทฯ (Directors and Officers Liability and
Company Reimbursement Policy, D&O) สาหรับปี 2563 ค่าเบีย้ ประกันภัย 504,000 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากปี 2562 (ค่า
เบีย้ ประกันภัยปี 2562 เท่ากับ 360,000 บาท ทุนประกัน 400,000,000 บาท) เนื่องจากเพิ่มทุนประกันให้ครอบคลุมกิจการและบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่
เพิ่มขึน้ จากการขยายกิจการโรงพยาบาล
1.3 ค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากปี 2562 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจาปี ของกรรมการ
บริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุน้ 100% วงเงิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล พริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
1.4 ค่าเบีย้ ประชุมของกรรมการ สาหรับปี 2563 ดังนี ้
ตาแหน่ง

ประชุม
คณะกรรมการ

ประธาน
ประธาน
กิตติมศักดิ์ คณะกรรมการ

15,000

15,000

(หน่วย : บาท)
กรรมการ ประธาน กรรมการ
บริหาร คณะกรรมการ บริหาร
บริหาร
ความ
ความเสี่ยง เสี่ยง

กรรมการ

ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ตรวจสอบ

ประธาน
คณะกรรมการ
บริหาร

10,000

15,000

10,000

-

-

-

-

5,000

5,000

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

-

-

-

-

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

-

-

-

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร

-

-

5,000

5,000

22

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน ซึง่ เป็ นค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากปี 2562
2.1 ให้ส่วนลด 50% สาหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่
PRINC ถือหุน้ 100% โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
2.2 ให้ส่วนลด 30% สาหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตรและบุพการีของกรรมการบริษัท ตลอดวาระ
การดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน ข้อ 2.1 คิดเป็ นต่อกรรมการ 1 ท่าน หรือ คิดเป็ นกรรมการทัง้
กลุม่
เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามว่าค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน ข้อ 2.1 คิดเป็ นต่อกรรมการ 1 ท่าน ต่อปี
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่าได้รบั คูปองส่วนลดสาหรับชุดตรวจสุขภาพ มูลค่า 500 บาท ซึ่งได้หมดอายุแล้ว
บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบหรือไม่วา่ สามารถใช้คปู องได้หรือไม่ อย่างไร และการใช้คปู องส่วนลด ใช้เป็ นส่วนลดรายการเดียว หรือเป็ นส่วนลดรวมทุก
รายการชุดตรวจสุขภาพ
เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามว่าคูปองส่วนลดสามารถใช้เป็ นส่วนลดในการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ ้ นซ์ สุวรรณ
ภูมิ หากเลือกใช้บริการที่แผนกใด สามารถใช้คปู องส่วนลดมูลค่า 500 บาทนี ้ แทนเงินสด ทัง้ นี ้ คูปองส่วนลดสาหรับชุดตรวจสุขภาพได้ขยายระยะเวลา
ให้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผูถ้ ือหุน้ เพื่อทราบขณะลงทะเบียน ก่อนเข้าห้องประชุม
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวว่าคูปองส่วนลดสาหรับชุดตรวจสุขภาพ ได้จดั ทาก่อนเดือนเมษายน 2563 ต่อมาบริษัทฯ ได้มี
การเลื่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ออกไป เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จึงได้มีการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้
ถือหุน้ ทราบ
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่าค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน ข้อ 2.2 มีกาหนดวงเงินขัน้ ต่า หรือวงเงินสะสมการใช้
หรือไม่อย่างไร
เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามว่าหากคู่สมรส บุตรและบุพการีของกรรมการบริ ษัท เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์
สุวรรณภูมิ ใช้วงเงินเท่าใดก็ตามจะได้รบั ส่วนลด 30% ไม่มีขนั้ ต่า และไม่มีการกาหนดวงเงินสะสมการใช้ โดยในปี 2563 มีผถู้ ือหุน้ 2,000 กว่าราย และ
บริษัทฯ ได้มอบคูปองส่วนลดสาหรับชุดตรวจสุขภาพ มูลค่า 500 บาท
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถาม
ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มา
ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทัง้ หมดอนุมัติให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ
วาระที่ 7

เห็นด้วย
3,049,037,385
93.2060

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสียง
222,249,300
6.7939

บัตรเสีย
0
0.0000

พิจารณาแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2563

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก
สานักงานสอบบัญชีประจาปี 2563 และมีความเห็นให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ซึ่ง
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นสานักงานสอบบัญชีประจาปี 2562 เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ประจาปี 2563 เนื่องจากมี
มาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็ นอิสระ ซึ่งจะทาให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ
ต่อการขยายงานของบริษัทฯ นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน แล้ว
เห็นว่าบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด มีคา่ ตอบแทนผูส้ อบบัญชีอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
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ดังนัน้ จึงนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 แต่งตัง้ ให้
1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
2. นายไพบูล ตันกูล
3. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7352

ซึง่ บุคคลดังกล่าวเป็ นผูส้ อบบัญชีที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยให้ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่น
ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
ส าหรับ ค่า ตอบแทนผูส้ อบบัญ ชี ประจาปี 2563 ได้เสนอค่า ตอบแทน (เฉพาะของบริษั ทฯ ไม่รวมบริษั ทย่อย) เป็ นจานวนเงิน ไม่เกิน
3,350,000 บาท (เทียบเท่ากับค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562) ตามรายละเอียดที่ปรากฎบนสไลด์
ตารางเปรียบเทียบ ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี เป็ นดังนี ้
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ

รอบปี บัญชี 2563
(ปี ทีเ่ สนอ)
3,350,000

รอบปี บัญชี 2562
3,350,000

เปลี่ยนแปลง
(คิดเป็ นร้อยละ)
คงเดิมเท่ากับปี 2562

นอกจากนี ้ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์ ได้กาหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซงึ่ มีหนุ้ เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ในกรณีที่
ผูส้ อบบัญชีรายใดปฏิบตั ิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปี บญ
ั ชีไม่วา่ จะติดต่อกันหรือไม่ โดย
บริษัทจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายนัน้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เคย
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2562 และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็ น
ระยะเวลา 6 ปี นายไพบูล ตันกูล เคยได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2562 ทัง้ นีไ้ ม่เคยเป็ นผูแ้ สดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19
แห่ง ในปี 2563 ทัง้ นีไ้ ม่เคยเป็ นผูแ้ สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีสว่ นได้เสียกับบริษัทฯ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ตามเสนอ

สอบบัญชี

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญ ชีประจาปี 2563
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ กล่าวขอขอบคุณบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ที่ไม่ได้ขนึ ้ ค่า

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ประจาปี 2563 เฉพาะของบริษัทฯ 3,350,000
บาท และในส่วนของบริษัทย่อย มีคา่ ตอบแทนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เป็ นจานวนเงินเท่าใด
นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง ได้ตอบข้อสอบถามว่าบริษัทย่อย (19 บริษัท) มีคา่ ตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ประจาปี 2563 จานวน 10.88 ล้านบาท
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้แต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)
3,049,037,385
0
222,249,300
0
ร้อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT)

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าจากวาระที่ 3 จะเห็นได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ มีอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล และส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในบริษัทฯ ยังมีสินทรัพย์อีก 1 รายการ คือ แมริออท เอ็ค
เซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ (MEA) อยู่ในงบการเงิน ซึ่งฝ่ ายจัดการ และความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว
เพื่อให้งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินมีความชัดเจน ในการที่บริษัทฯ ได้ยา้ ยหมวดเป็ นหมวดธุรกิจการแพทย์ จึงมีความประสงค์ที่ จะย้าย
MEA ออกมาให้อยูภ่ ายใต้บริษัทย่อย และทาให้มีความชัดเจนในการแสดงผลการดาเนินงาน รวมทัง้ ในการหาพันธมิตรร่วมทุนให้มีความชัดเจนมากขึน้
โดยมีกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม ซึ่งจะง่ายขึน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการในอนาคต และการบริหารง านองค์กรให้
เหมาะสม ซึ่งหากได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้ บริษัทฯ จะไม่ได้รบั ผลกระทบ โดยมี Operation ยังคงอยู่คือ โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณ
ภูมิ
แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุม่ บริษัทก่อนและภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ
โครงสร้างปั จจุบนั (ก่อนการปรับปรุงโครงสร้าง)

โครงสร้างภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ
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ธุรกรรมการปรับโครงสร้าง

ขัน้ ตอนดาเนินการ
1. จัดตัง้ บริษัทย่อย (VMEA) ขึน้ เพื่อรับโอนกิจการบางส่วน โดย V Brilliant จะถือหุน้ 100% ใน VMEA
2. เพิ่มทุนจดทะเบียน VMEA ให้เท่ากับราคาซือ้ ขาย (โดยต้องไม่นอ้ ยกว่าทรัพย์สินสุทธิที่จะรับโอนในวันที่รบั โอนกิจการบางส่วน) ทัง้ นี ้
บริษัทอาจยื่นขอยกเว้นภาษี ที่เกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการ ภายใต้หลักเกณฑ์ การโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน ของบริษัท
มหาชนจากัด หรือบริษัทจากัดเพื่อการยกเว้นรัษฎากร ของกรมสรรพากร
3. ดาเนินกระบวนการโอนกิจการ Marriott รวมถึงทรัพย์สินและหนีส้ ินทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญา
ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทัง้ หมดให้แก่ VMEA
ทัง้ นี ้ การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย คาดว่าจะเริม่ และดาเนินการเสร็จสิน้ ภายในปี 2563
ข้อดีของการทารายการ
1. มีโครงสร้างธุรกิจแยกจากกันอย่างชัดเจนสาหรับธุรกิจ Health Care และ Property ทาให้เกิดความยืดหยุน่ ในการหาพันธมิตร หรือขาย
ธุรกิจในอนาคต
2. ปรับต้นทุนของ Marriott ที่สะท้อนกับมูลค่าปั จจุบนั เนื่องจากผูร้ บั โอนต้องบันทึกมูลค่าสินทรัพย์ที่รบั โอนในราคาซือ้ ขายเป็ นต้นทุนใน
การขายธุรกิจในอนาคต
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรให้เหมาะสม
ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท และต่อผู้ถือหุน้
1. ต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
• จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท เนื่องจากเป็ นการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทย่อยที่บริษัท
ถือหุน้ ทางอ้อม

• ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัท ภายหลังการปรับโครงสร้างจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานในงบการเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้าง ยกเว้นแต่คา่ ใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จากการโอนธุรกิจ
2. ต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
• บริษัทฯ จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อมในบริษัทย่อยที่จดั ตัง้ ขึน้ ใหม่เพื่อรับโอนกิจการ โดยที่โครงสร้างการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ในบริษัท ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด การปรับโครงสร้างกิจการครัง้ นีจ้ งึ ไม่สง่ ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวว่าตามที่บริษัทฯ ได้ยา้ ยกลุ่มอุตสาหกรรมบริษัทฯ ได้รบั การอนุมตั ิจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในการปรับย้ายกลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปยังอุตสาหกรรมบริการ ในห มวดธุรกิจ
การแพทย์ (Health Care Services) แต่ก็ยังคงมี MEA อยู่ในงบการเงิน อยู่ในโครงสร้างของบริษัทฯ กรณีที่นักลงทุนมาเยี่ยมชมบริษัทฯ จะกลายว่า
บริษัทฯ ยังดาเนินกิจการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ และต้องการให้ผถู้ ือหุน้ เข้าใจว่า บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการแพทย์
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อย่างเต็มตัว โดย PRINC จะปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วน ได้แก่ กิจการโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ภายใต้ชื่อ แมริออท เอ็ค
เซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ (“Marriott”) ให้แก่บริษัทย่อย
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการ
บางส่วน ( Partial Business Transfer : PBT) ดังนี ้
1. อนุมัติการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT) ซึ่งได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและ
เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ภายใต้ชื่อ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุ งเทพฯ (“Marriott”) รวมถึงทรัพย์สินและหนีส้ ินทัง้ หมดที่
เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ สัญญาใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทัง้ หมดให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่
เพื่อรับโอนกิจการดังกล่าว
ทัง้ นี ้ การโอนกิจการ Marriott (กิจการบางส่วนของ PRINC) ให้ VMEA เป็ นการโอนกิจการของบริษัทบางส่วนที่สาคัญให้แก่นิติบคุ คล
อื่น ตามมาตรา 102 (2)(ก) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ดังนัน้ PRINC จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
1) ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยได้ทุก
ประการ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกาหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคาซือ้ ขายกิจการบางส่วน การกาหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอน
กิจการบางส่วนให้แก่กนั ของบริษัทมหาชนจากัด หรือบริษัทจากัด เพื่อการยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร
2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขัน้ ตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จาเป็ นและสมควร เพื่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการดาเนินการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท หรือเพื่อให้การดาเนินการปรับ
โครงสร้างกิจการมีความคล่องตัว รวมทัง้ มีอานาจในการพิจารณายกเลิกแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท โดยคานึงถึงประโยชน์ของบริษั ทและ
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ
3) จัดทา เจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการปรับโครงสร้าง
กิจการ ตลอดจนการจัดทาและลงนามในคาขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทัง้ กา ร
ติดต่อ จัดทาคาขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นคาขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการสาเร็จลุลว่ ง
5) อนุมตั ิให้จดั ตัง้ บริษัทย่อยเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน โดยให้บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป๊ โฮลดิง้ จากัด (บริษัทย่อยซึง่ บริษัทถือหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 100) ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย และให้บริษัทย่อยมีทนุ จดทะเบียนเริ่มแรกจานวน 1,000,000
บาท
6) อนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัท เป็ นผูร้ บั รองบัญชีในรอบระยะเวลาที่มีก ารโอนกิจการบางส่วนให้แก่กนั และเป็ นผูร้ บั รอง
ผลการประกอบกิจการ และการเป็ นบริษัทในเครือเดียวกันระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยที่จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อรับโอนกิจการบางส่วน เพื่อให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 7 ที่กาหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ กล่าวว่าเห็นด้วยและสนับสนุนเป็ นอย่างยิ่งในการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการ
โอนกิจการบางส่วน หากนายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ จาได้ตอนที่บริษัทฯ ซือ้ บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด (มหาชน) เข้า
มา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) และได้เข้าซือ้ หุน้ ของบริษัทฯ ในระยะแรกๆ และหลังจากที่ได้มี การประชุมผูถ้ ือหุน้
สัก 2-3 ครัง้ ได้ประชุมที่สขุ มุ วิท ได้เรียนเสนอว่าด้วยประสบการณ์และชื่อเสียงของ นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร ไปทาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทาไม และ
ทาไมถึงไม่ทาธุรกิจ Healthcare ตัง้ แต่วนั นัน้ ถึงวันนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้ดาเนินการ ณ วันนีบ้ ริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจโรงพยาบาล 80% การที่บริษัท
ฯ ปรับโครงสร้างกิจการ เชื่อว่ารายได้ของโรงพยาบาลจะเพิ่มขึน้ เป็ น 85% ขึน้ ไปเรือ่ ยๆ และรายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะลดลงเรือ่ ยๆ จะทาให้ผถู้ ือ
หุน้ รายใหญ่ และรายย่อย เห็นว่าบริษัทฯ คือ Healthcare เต็มตัว และตามที่ ดร.สาธิต วิทยากร กล่าวไว้ในวาระที่ 2 ว่าบริษัทฯ ได้รว่ มทุนกับกลุม่ Nihon
Keiei Group (NKG) เพื่อดาเนินธุรกิจการดูแลผูส้ งู อายุ ก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง และขอสอบถามว่าสิ่งที่ขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ เพื่อเตรียมการเผื่อไว้สาหรั บใน
อนาคต เผื่อจะมีพนั ธมิตรทางธุรกิจที่จะเข้ามาร่วมด้วย เช่น เมื่อปลายปี 2562 บริษัทฯ มี IFC เข้ามาสนับสนุนเรือ่ งทุนเข้ามาถือหุน้ ในระยะยาว ซึง่ ได้เห็น
ศักยภาพและ Potential ของบริษัทฯ ยังมีแนวคิดเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไร เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้เห็นวิสยั ทัศน์
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ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบข้อสอบถามว่าตามที่ผถู้ ือหุน้ ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น บริษัทฯ ต้องการปรับโครงสร้างกิจการ และ ใน
การประชุมครัง้ นีม้ ีวาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 เกี่ยวกับเรื่องพิจารณาเพิ่มทุน เพื่อให้นักลงทุนเห็นว่าบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ Healthcare อย่าง
เต็มตัว และเป็ นบริษัท Healthcare 100%
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 อนุมตั ิการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business
Transfer : PBT) ของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ภายใต้ชื่อ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุ งเทพฯ
(“โรงแรมแมริออท”) รวมถึง ทรัพย์สินและหนีส้ ินทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญา ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และบุค ลากรที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทัง้ หมด (“โอนกิจการ”) ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่เพื่อรับโอนกิจการดังกล่าว (“บริษัทย่อย”) โดยบริษัท วี บริลเลี่ยน
กรุ๊ป โฮลดิง้ จากัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100) จะถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่าว
รวมถึง อนุมตั ิการจัดตัง้ บริษัทย่อยเพื่อรับโอนกิจการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอานาจรับรองความเป็ นบริษัทในเครือเดี ยวกัน ระหว่าง
บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อรับโอนกิจการบางส่วน และการมอบอานาจการดาเนิ นการตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ
วาระที่ 9

เห็นด้วย
3,271,286,685
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสียง
0
0.0000

บัตรเสีย
0
0.0000

พิจารณาอนุมัติการจาหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าก่อนจะพิจารณาวาระนี ้ เนื่องจากเป็ นวาระที่พิจารณาเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมก่อน คือ นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร ดร.สาธิ ต วิทยากร และ
นางสาวธนธรณ์ วิทยากร
ลาดับต่อไป เลขานุการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ แก่นางสาว
สาธิตา วิทยากร ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
ลักษณะของรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
บริษั ท วี บริล เลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ง้ จากัด (“VB”) ซึ่งเป็ น บริษั ท ย่อยของ PRINC จะทาการขายสินทรัพย์ใ ห้แ ก่ นางสาว สาธิ ต า วิ ท ยากร
(“นางสาวสาธิตา”) ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ดังนี ้
1. หุน้ สามัญทัง้ หมดที่ถือครองใน บริษัท วี 33 จากัด (“V33”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่ VB ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 99.99
2. หุ้น สามั ญ ทั้ง หมดที่ ถื อ ครองใน บริ ษั ท อุ ด ร บิ ส สิ เ นส ดี ส ทริ ค ท์ จ ากั ด (“UBD”) ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที่ VB ถื อ หุ้น ในอัต รา
ร้อยละ 99.99

3. ที่ดินเปล่าใน จ.อ่างทอง
4. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ.สระบุรี

ความสัมพันธ์
นางสาวสาธิตา เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท และเป็ นบุตรและบุคคลที่กระทาการร่วมกัน (Concert Party) ของดร.สาธิต วิทยากร (“ดร.
สาธิต”) ซึง่ เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทฯ
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ลักษณะของรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ให้แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน

การขายสินทรัพย์ขา้ งต้น ถือเป็ นการใช้สิทธิของบริษัทฯ ในการขายคืนที่ดินเปล่าให้แก่นางสาวสาธิตา ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซือ้ ขายหุน้
สาหรับหุน้ ของ VB ระหว่างนางสาวสาธิตา (ผูข้ ายในขณะนัน้ ) และบริษัท (ผูซ้ ือ้ ในขณะนั้น) ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 ตามที่ได้รบั การอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ให้ทาการซือ้ หุน้ สามัญของ VB โดยการได้มาซึง่ หุน้ สามัญของ VB ดังกล่าว ได้รวมถึง
ที่ดินเปล่าจานวน 5 แปลง ซึง่ ประกอบด้วย
1) ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
2) ที่ดินจังหวัดอ่างทอง
3) ที่ดินจังหวัดสระบุรี
4) ที่ดินจังหวัดอุดรธานี
5) ที่ดินจังหวัดระยอง (ซึง่ บริษัทฯ มิได้ใช้สิทธิในการขายคืนทีด่ ินจังหวัดระยองแก่นางสาวสาธิตาในครัง้ นี)้
และบริษัทฯ ได้ทาการออกตั๋วสัญญาใช้เงินจานวน 5 ฉบับ สาหรับที่ดินทัง้ 5 แปลง มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.75 ต่อปี และจะครบกาหนดใช้
เงินในวันที่ครบ 3 ปี (10 ตุลาคม 2562) นับแต่วนั ที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
สาหรับที่ดินจังหวัดระยอง ซึ่งบริษัทฯ มิได้ใช้สิทธิในการขายคืนที่ดินจังหวัดระยองแก่นางสาวสาธิตา เนื่องจากที่ดินดังกล่าวมีศกั ยภาพที่จะ
พัฒนาเป็ นโรงพยาบาล ราคาต้นทุนที่บริษัทซือ้ จากนางสาวสาธิตา 120,441,750 บาท ราคาหากขายคืนให้แก่นางสาวสาธิตา (ต้นทุนที่ดินรวมต้นทุนใน
การถือครอง) 128,825,166.12 บาท มูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงินรวมดอกเบีย้ ที่ตอ้ งชาระแก่นางสาวสาธิตาเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ 128,825,166.12 บาท และ
หากเปรียบเทียบราคาประเมินจากผูป้ ระเมินราคาอิสระ ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ราคาประเมิน 200,700,000 บาท
ซึ่งข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปล่าให้แก่นางสาวสาธิตา ระบุว่าภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่ซือ้ ขายหุน้ VB เมื่อวันที่ 10
ตุล าคม 2559 หากบริษั ท ฯ และ/หรือ บริษั ท ย่อย ไม่ป ระสงค์จะพัฒนาโครงการบนที่ดิ นเปล่าแปลงใดแปลงหนึ่ งหรือทั้งหมด บริษั ทฯ มีสิท ธิ ที่ จะ
ดาเนินการให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยขายที่ดินแปลงดังกล่าวคืนให้แก่นางสาวสาธิตา โดยนางสาวสาธิตา จะซือ้ ที่ดินแปลงดังกล่าวในราคาต้นทุนที่
บริษัทฯ ซือ้ มาจากนางสาวสาธิตา บวกด้วยต้นทุนในการถือครองที่ดินเปล่าแปลงนัน้ (Carrying Cost) ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดระยะเวลานับ
แต่วนั ที่ซอื ้ ขายหุน้ จนถึงวันที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าว
โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิเรียกให้นางสาวสาธิตาซือ้ คืนที่ดินเปล่าแปลงใดแล้ว บริษัทฯ จะชาระคืนหนีต้ ามตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับสาหรับที่ดิน
แปลงนัน้ ๆ พร้อมดอกเบีย้ ให้แก่นางสาวสาธิตา ภายในวันเดียวกับวันที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ เพื่อให้นางสาวสาธิตานาเงินจานวนดัง กล่าวมา
ชาระค่าที่ดินแปลงดังกล่าว โดยนางสาวสาธิตา ตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องทัง้ หมด และภาระภาษีของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ที่เกิดขึน้ จากการขายคืนที่ดินเปล่าดังกล่าว (ถ้ามี) แต่เพียงผูเ้ ดี ยว
ต่อมาในวันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้ทาการขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิขายคืนที่ดินเปล่า 5 แปลงข้างต้น และต่ออายุต๋วั สัญญาใช้
เงินออกไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และในวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้ทาการขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิขายคืนที่ดินเปล่า 5 แปลง
ข้างต้น และต่ออายุต๋วั สัญญาใช้เงินออกไปอีกครัง้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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โดยในการจาหน่ายสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ บริษัทฯ และนางสาวสาธิ ตา ตกลงที่จะทาการจาหน่ายคืนที่ดินจังหวัดอุดรธานี และที่ดินจังหวัด
เชียงใหม่ โดยใช้วิธีขายหุน้ สามัญของ UBD และหุน้ สามัญของ V33 ตามลาดับ ซึง่ ปั จจุบนั UBD และ V33 นัน้ มิได้มีการดาเนินงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้
เชิงพาณิชย์แต่อย่างใด โดย V33 มีรายได้จากดอกเบีย้ เงินกูย้ ืมซึ่งให้ VB ทาการกูย้ ืม โดย VB ได้ทาการชาระคืนเงินกูย้ ืมดังกล่าวและดอกเบีย้ คงค้าง
ทัง้ หมดให้แก่ V33 แล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2563 โดยราคาในการจาหน่ายหุน้ สามัญของ V33 ซึ่งเท่ากับ 176,955,771.44 บาท นัน้ ประกอบด้วย
ราคาขายคืนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ระบุในเงื่อนไขว่าด้วยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปล่าข้างต้นมูลค่า 160,480,945.04 บาท และเงินสดคงเหลือของ
V33 เป็ นจานวนทัง้ สิน้ 16,474,826.40 บาท
เกณฑ์ทใี่ ช้ในการกาหนดราคา
เกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็ นไปตามเงื่อนไขการใช้สิทธิของบริษัทฯ ในการขายคืนที่ดินเปล่าให้แก่นางสาวสาธิตา (โดยที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม่บริษัทฯ จะดาเนินการให้มีการจาหน่ายไปโดยใช้วิธีการจาหน่ายหุน้ V33 และที่ดินจังหวัดอุดรธานี บริษัทฯ จะดาเนินการให้มีการ
จาหน่ายไปโดยใช้วิธีการจาหน่ายหุน้ UBD) ตามที่ระบุในสัญญาซือ้ ขายหุน้ สาหรับหุน้ ของ VB ระหว่างนางสาวสาธิตา (ผูข้ ายในขณะนัน้ ) และบริษัท (ผู้
ซือ้ ในขณะนัน้ ) ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 ตามที่ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ให้ทาการซือ้ หุน้
สามัญของ VB โดยหากบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ประสงค์จะพัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่าแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทัง้ หมด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะ
ดาเนินการให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยขายที่ดินแปลงดังกล่าวคืนให้แก่นางสาวสาธิตา โดยนางสาวสาธิตา จะซือ้ ที่ดินแปลงดังกล่าวในราคาต้นทุนที่
บริษัทฯ ซือ้ มาจากนางสาวสาธิตา (ตามที่ระบุในตารางข้างต้น) บวกด้วยต้นทุนในการถือครองที่ดินเปล่าแปลงนัน้ ( Carrying Cost) ในอัตราร้อยละ
1.75 ต่อปี ตลอดระยะเวลานับ แต่วันที่ซือ้ ขายหุน้ (วันที่ 10 ตุลาคม 2559)จนถึงวันที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ ในที่ดินแปลงดังกล่าว โดย
รายละเอียดของการราคาต้นทุนของที่ดินแต่ละแปลงที่บริษัทฯ ได้มา และตั๋วสัญญาใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับที่ดินแต่ละแปลง เป็ นดังนี ้

ราคาขายคืนที่ดิน 4 แปลง จานวน 417,219,010.70 บาท รวมกับเงินสดคงเหลือของ V33 จานวน 16,474,826.40 บาท รวมเป็ นราคาซือ้ ขาย
ทรัพย์สิน ทัง้ สิน้ 433,693,837.10 บาท
หมายเหตุ : /1 คานวณต้นทุนในการถือครองจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
/2
คานวณดอกเบีย้ ตั๋วสัญญาใช้เงินจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
/3
บริษัทจะดาเนินการให้มีการจาหน่ายที่ดินจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้วิธีการจาหน่ายหุน้ V33
/4
บริษัทจะดาเนินการให้มีการจาหน่ายที่ดินจังหวัดอุดรธานีโดยใช้วิธีการจาหน่ายหุน้ UBD
รายละเอียดทรัพย์สินทีจ่ ะจาหน่าย
1. หุน้ สามัญของ V33
จานวนหุน้ ที่จะขาย
:
28,124,998 หุน้
คิดเป็ นมูลค่ารวม
:
176,955,771.44 บาท หรือ ราคาหุน้ ละ 6.29176 บาท
ประกอบด้วยราคาขายคืนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ระบุในเงื่อนไขของสัญญาจานวน 160,480,945.04 บาท และเงินสดคงเหลือของ
V33 เป็ นจานวนทัง้ สิน้ 16,474,826.40 บาท ปั จจุบนั V33 เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ลักษณะทรัพย์สิน ที่ดินเสมือนว่างเปล่าจานวน 1 โฉนด พร้อม
สิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารพักอาศัย 2 ชัน้ และอาคารอื่นๆ จานวนรวม 5 หลัง
2. ที่ดินจังหวัดอ่างทอง ทรัพย์สินที่จะจาหน่าย คือที่ดินจังหวัดอ่างทอง โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์เป็ นดังนี ้
ผูถ้ ือกรรมสิทธิ์
:
VB
ราคาที่จะขาย
:
87,274,038.28 บาท
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ลักษณะทรัพย์สิน

:

ที่ดินว่างเปล่า จานวน 4 โฉนดติดต่อกัน

3. ที่ดินจังหวัดสระบุรี สินทรัพย์ที่จะจาหน่าย คือที่ดินจังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์เป็ นดังนี ้
ผูถ้ ือกรรมสิทธิ์
:
VB
ราคาที่จะขาย
:
32,088,166.97 บาท
ลักษณะทรัพย์สิน
:
ที่ดินเสมือนว่างเปล่าจานวน 2 โฉนด พร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทบ้านพักอาศัย
ชัน้ เดียว จานวน 1 หลัง
4. หุน้ สามัญของ UBD สินทรัพย์ที่จะจาหน่าย คือหุน้ สามัญของบริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จากัด (UBD) โดย UBD มีรายละเอียดของ
ลักษณะการประกอบธุรกิจและมีสินทรัพย์หลัก เป็ นดังนี ้
จานวนหุน้ ที่จะขาย
:
12,899,998 หุน้
คิดเป็ นมูลค่ารวม
:
137,375,860.42 บาท หรือ ราคาหุน้ ละ 10.64929 บาท
ลักษณะทรัพย์สิน
:
ที่ดินว่างเปล่าจานวน 17 โฉนด
ประเภทและขนาดของรายการ
รายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
การเข้า ท ารายการข้างต้นเข้าข่ายเป็ นการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ต ามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า
“ประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญ”) โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากการคานวณขนาดรายการข้างต้นตามเกณฑ์ตา่ ง ๆ ภายใต้ประกาศเรือ่ งการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญ โดยคานวณ
จากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ประจางวด 3 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วพบว่าการเข้าทารายการดังกล่าวมีขนาดของ
รายการสูงสุดเมื่อคานวณรายการตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.57 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทารายการนี ้
การเข้าทารายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่มีมลู ค่าต่ากว่าร้อยละ 15 ซึง่ รายการดังกล่าวอยูใ่ นอานาจอนุมตั ิของที่ประชุม
คณะกรรมการ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการจัดทาและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หรือนาเสนอขออนุมตั ิ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
เนื่องจากนางสาวสาธิตา เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็ นบุตรและบุคคลที่กระทาการร่วมกัน (Concert Party) ของ ดร. สาธิต
วิทยากร (“ดร. สาธิต”) ซึ่งเป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท ทาให้การเข้าทารายการในครัง้ นีเ้ ข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
เมื่อพิจารณาขนาดรายการของธุรกรรมการจาหน่ายหุน้ ในครัง้ นีภ้ ายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยคานวณจากงบการเงินรวม
ฉบับสอบทานของบริษัทฯ ประจางวด 3 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วพบว่ามีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 6.42 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ ซึง่ เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึน้ ในระหว่าง 6
เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทารายการนี ้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทาและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทัง้ จัดให้ มีที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อนาเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ และจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมั ติการเข้าทา
รายการดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัท เซจแคปปิ ตอล จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการจาหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์อนั เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อผูถ้ ือหุน้
แม้ธุรกรรมการจาหน่ายสินทรัพย์ ในครัง้ นีจ้ ะเข้าข่ายรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมลู ค่าต่ากว่าร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในอานาจอนุมตั ิของ
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่เนื่องจากการเข้าทารายการในครัง้ นี ้ เข้าข่ายเป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันซึง่ บริษัทมีหน้าที่จดั ทาสารสนเทศเกี่ยวกับการทา
รายการเกี่ยวโยง พร้อมทัง้ จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ และจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ ตามเกณฑ์การทารายการ
เกี่ยวโยงกันอยู่แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ เปิ ดเผยข้อ มูล
เช่นเดียวกับการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพ ย์ที่มีนัยสาคัญ พร้อมกับการ
พิจารณาอนุมตั ิรายการเกี่ยวโยงกันในครัง้ นีด้ ว้ ย
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ทัง้ นี ้ ในการพิจารณาการเข้าทารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนยั สาคัญ หรือการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต บริ ษัท
จะดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยหากจะมีการดาเนินการประการใดเพิ่มเติม บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมใน
แต่ละครัง้ ไป
นอกจากนี ้ เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ให้ความเห็นต่อการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ให้ท่านผูถ้ ื อหุน้ ทราบ
ขอเรียนเชิญ นายศิต ตันศิริ ตัวแทนจากบริษัท เซจ แคปปิ ตอล จากัด นาเสนอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สรุปดังนี ้
ในการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี ้ ซึง่ ได้แก่
1. หุน้ สามัญทัง้ หมดของ V33 ที่ถือครองโดย VB
2. ที่ดินจังหวัดอ่างทอง
3. ที่ดินจังหวัดสระบุรี และ
4. หุน้ สามัญทัง้ หมดของ UBD ที่ถือครองโดย VB
มีขอ้ ดีขอ้ ด้อยของการเข้าทารายการ ข้อดีและข้อด้อยของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และความเสี่ยงของการเข้าทารายการและ
ไม่เข้าทารายการ โดยสรุป ดังนี ้
1. ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทารายการ
ข้อดีของการเข้าทารายการ
• เป็ นการปรับโครงสร้างทรัพย์สินในบริษัทให้เหมาะสมตามนโยบายการดาเนินธุรกิจ
• เป็ นการจาหน่ายสินทรัพย์ที่มีศกั ยภาพต่าในการพัฒนาในธุรกิจการแพทย์
• บริษัทฯ สามารถนาเงินที่มิตอ้ งนาไปใช้ชาระตั๋วสัญญาใช้เงินนาไปลงทุนในธุรกิจการแพทย์ หรือนาไปชาระหนี ้ หรือทาการ
ลงทุนอื่นที่ได้รบั ผลตอบแทนที่ดีกว่า
• ราคาจาหน่ายสินทรัพย์แต่ละรายการในการเข้าทารายการในครัง้ นีส้ งู กว่ามูลค่ายุติธรรม
ข้อด้อยของการเข้าทารายการ -ไม่มีข้อดีของการเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน สามารถจาหน่ายสินทรัพย์แต่ละรายการได้สงู กว่าราคายุติธรรม สินทรัพย์บาง
รายการมีมลู ค่าการทารายการสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมจากการประเมินอย่างมีนยั สาคัญ โดยเมื่อรวมสินทรัพย์ทกุ รายการ จะมีมลู ค่าการทารายการรวมสูง
กว่ามูลค่าจากวิธีการประเมินรวมทัง้ สิน้ 96.90 ล้านบาทหรือสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมจากการประเมินคิดเป็ นร้อยละ 22.34 ของมูลค่าการทารายการ ซึ่ง
หากบริษัทฯ ทาการจาหน่ายสินทรัพย์ดงั กล่าวกับบุคคลภายนอก อาจจะมีโอกาสที่จะจาหน่ายสินทรัพย์ดงั กล่าวได้ในราคาต่ากว่าราคาที่จาหน่า ยให้แก่
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้
ข้อด้อยของการเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการเปิ ดเผยข้อมูลและปฏิบัติตาม
เกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยง
2. ความเสี่ยงของการเข้าทารายการและไม่เข้าทารายการ
ความเสี่ยงของการเข้าทารายการ -ไม่มีความเสี่ยงของการไม่เข้าทารายการ การจาหน่ายสินทรัพย์อาจเกิดความล่าช้าและเสียโอกาสในการนาเงินที่ได้รบั ไปทาการลงทุนหรือ
ชาระหนี ้ และอาจจะไม่สามารถจาหน่ายสินทรัพย์ได้ในราคาสูงเท่ากับราคาตามเงื่อนใขการซือ้ คืนที่ดิน
3. การประเมินมูลค่าหุน้ และสินทรัพย์
(1) การประเมินมูลค่าหุน้ สามัญทัง้ หมดของ V33
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* หมายเหตุ: /1 มูลค่าจากการประเมินตามวิธีมลู ค่าตามบัญชีและวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของหุน้ สามัญของ V33 คานวณจากมูลค่าส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ ของ V33 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 หักด้วยเงินปั นผลจ่าย ตามมติคณะกรรมการบริษัทของ V33 ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อ
วันที่ 8 มิถนุ ายน 2563 ซึ่งมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จากกาไรสะสม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จานวนทัง้ สิน้
11,812,500 บาท ซึง่ V33 ได้ทาการจ่ายเงินปั นผลแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2563
/2
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากปั จจุบัน V33
มิได้มีการดาเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์
/3
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) ใน
การประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของ V33 เนื่องมาจากปั จจุบนั V33 ถือครองสินทรัพย์หลักเพียง 1 รายการ คือ ที่ดินจังหวัด เชียงใหม่
และมิได้มีการดาเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์แต่อย่างใด ซึง่ V33 มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจที่แตกต่างจากบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่สามารถหาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการดาเนินธุรกิจในลักษณะใกล้เคียงกันมา
ใช้ในการเปรียบเทียบกันได้
(2) การประเมินมูลค่าที่ดินจังหวัดอ่างทอง

*หมายเหตุ: /1 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากปั จจุบนั ที่ดิน
จังหวัดอ่างทองมิได้ถกู ใช้ในการดาเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์
/2
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) ใน
การประเมินมูลค่าที่ดินจังหวัดอ่างทอง เนื่องจากเป็ นการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ดินที่มิได้ถกู ใช้ในการดาเนินการเพื่อให้ก่อเกิด
รายได้เชิงพาณิชย์
(3) การประเมินมูลค่าที่ดินจังหวัดสระบุรี

*หมายเหตุ: /1 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากปั จจุบนั
ที่ดินจังหวัดสระบุรมี ิได้ถกู ใช้ในการดาเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์
/2
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) ใน
การประเมินมูลค่าที่ดินจังหวัดสระบุรี เนื่องจากเป็ นการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ดินที่มิได้ถกู ใช้ในการดาเนินการเพื่อให้ก่อเกิด
รายได้เชิงพาณิชย์
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(4) การประเมินมูลค่าหุน้ สามัญทัง้ หมดของ UBD

*หมายเหตุ: /1 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากปั จจุบนั UBD
มิได้ถกู ใช้ในการดาเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์
/2
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) ใน
การประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของ UBD เนื่องมาจากปั จจุบัน UBD ถือครองสินทรัพย์หลักเพียง 1 รายการ คือ ที่ดินจังหวัด
อุดรธานี และมิได้มีการดาเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์แต่อย่างใด ซึ่ง UBD มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจที่แตกต่าง
จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่สามารถหาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการดาเนินธุรกิจในลักษณะ
ใกล้เคียงกันมาใช้ในการเปรียบเทียบกันได้
4. ความสมเหตุสมผลของการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
(1) วิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
- ไม่สะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์และหนีส้ ิน
- ไม่ได้คานึงถึงความสามารถในการทากาไรและผลการดาเนินงานในอนาคต
(2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
- ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีให้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ ิน
- คานึงถึงมูลค่าจากการใช้ประโยชน์สงู สุดของทรัพย์สินของบริษัท
(3) วิธีคิดลดกระแสเงินสด
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากปั จจุบนั ที่ดินและ
บริษัทมิได้ถกู ใช้ในการดาเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์
(4) วิ ธี เ ปรีย บเที ย บกับ บริษั ท ในอุต สาหกรรมเดี ย วกั น (Market Comparable Approach) ไม่ไ ด้น าวิ ธี เ ปรีย บเที ย บกับ บริ ษั ท ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันมาใช้ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี ้
- ไม่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือที่ดาเนินธุรกิจลักษณะเดี ยวกันที่สามารถใช้ในการ
เปรียบเทียบกับธุรกิจได้
- เป็ นการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ดินที่มิได้ถกู ใช้ในการดาเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์
การเปรียบเทียบมูลค่าประเมินกับมูลค่าการทารายการ
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ความเหมาะสมของเงือ่ นไขในการเข้าทารายการ
เงื่อนไขว่าด้วยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปล่าให้แก่นางสาวสาธิตา (“เงื่อนไขการขายคืนที่ดินเปล่า”) เป็ นเงื่อนไขส่วนหนึ่งที่ระบุในสัญญาซือ้
ขายหุน้ สาหรับหุน้ ของ VB ระหว่างนางสาวสาธิตา (ผูข้ ายในขณะนัน้ ) และบริษัท (ผูซ้ อื ้ ในขณะนัน้ ) ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 มีสาระสาคัญ ดังนี ้
1. ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่บริษัททาการซือ้ หุน้ VB มาจากนางสาวสาธิตา (นับแต่วนั ที่ 10 ตุลาคม 2559) หากบริษัทฯ และ/
หรือ บริษัทย่อยไม่ประสงค์จะพัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่าแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทัง้ หมด บริษัทมีสิทธิที่จะดาเนินการให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
ขายที่ดินแปลงดังกล่าวคืนให้แก่นางสาวสาธิตา โดยบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้นางสาวสาธิตา ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน หรือ
ระยะเวลาอื่นใดที่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ตกลงร่วมกัน
2. นางสาวสาธิตาจะซือ้ คืนที่ดินเปล่าในราคาต้นทุนที่บริษัทได้มาซึ่งที่ดินเปล่าแปลงนัน้ บวกด้วยต้นทุนในการถือครองที่ดินเปล่าแปลง
นัน้ (Carrying Cost) ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดระยะเวลานับแต่วนั ที่ซือ้ ขายหุน้ ของ VB จนถึงวันที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลง
ดังกล่าวให้กบั นางสาวสาธิตา อย่างสมบูรณ์
3. เงื่อนไขการชาระ เป็ นดังนี ้
- เมื่อบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิเรียกให้นางสาวสาธิตา ซือ้ คืนที่ดินแปลงใดข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะทาการชาระคืนหนีต้ ามตั๋วสัญญาใช้
เงินฉบับที่เกี่ยวข้องพร้อมดอกเบีย้ ให้แก่ผขู้ าย ภายในวันเดียวกับวันที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่นางสาวสาธิตา เพื่อให้
นางสาวสาธิตานาเงินจานวนดังกล่าวมาชาระค่าที่ดินแปลงดังกล่าวจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- นางสาวสาธิ ตา ตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ธุ รกิจเฉพาะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ หมด และภาระของบริษัทที่เกิดขึน้ จากการขายคืนที่ดินแปลงดังกล่าว (ถ้ามี) แต่เพียงผูเ้ ดียว
- นางสาวสาธิตา จะทาการชาระราคาซือ้ ขายให้แก่ VB ทัง้ จานวนในคราวเดียวภายในวันเดียวกับวันที่มีการโอน และ/หรือ จด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซือ้ ขายให้กบั นางสาวสาธิตา ด้วยวิธีการสลักหลังและส่งมอบตั๋วสัญญาใช้เงินจานวนทัง้ สิน้ 4 ฉบับที่บริษัทฯ ได้เคย
ออกให้แก่นางสาวสาธิตาภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายหุน้ VB สาหรับที่ดินแต่ละแปลง มูลค่าตามตั๋วสัญญาใช้เงินรวมทัง้ สิน้ 390,068,100 บาท พร้อมดอกเบีย้
ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี พร้อมทัง้ ชาระเงินสดคงเหลือของ V33 จานวนทัง้ สิน้ 16,474,826.40 บาท ให้แก่ VB
4. เมื่อนางสาวสาธิตาได้ซือ้ ที่ดินแปลงใดคืนไปจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ แล้ว นางสาวสาธิตา มีสิทธิที่จะทาประโยชน์บนที่ดินเปล่า
แปลงดังกล่าวได้เท่าที่ไม่เป็ นการขัดต่อข้อตกลงและหน้าที่ของนางสาวสาธิตา โดยตลอดระยะเวลาที่นางสาวสาธิตา เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
นางสาวสาธิตา จะไม่ประกอบธุรกิจ หรือกระทาการใดๆ (ซึง่ รวมถึงลงทุนในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนทัง้ หมดของกิจการใดๆ) อันเป็ นการแข่งขัน
กับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกิจการของบริ ษัทฯ หรือบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
5. ความเหมาะสมของการเข้าทารายการและความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทารายการดังกล่าว
- เป็ นการเข้าทารายการเป็ นไปตามเงื่อนไขว่าด้วยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปล่าให้แก่นางสาวสาธิตา ซึ่งเป็ นเงื่ อนไขส่วนหนึ่งที่
ระบุในสัญญาซือ้ ขายหุน้ สาหรับหุน้ ของ VB โดยมีการระบุวิธีการคานวณราคา และเงื่อนไขการชาระที่ชดั เจน
- โดยเสมือนเป็ นการหักกลบลบหนีร้ ะหว่างมูลค่าที่ดินที่ทาการขายคืนให้แก่นางสาวสาธิตา รวมต้นทุนในการถือครองกับตั๋ว
สัญญาใช้เงินสาหรับที่ดินที่ละแปลงซึง่ บริษัทฯ ออกให้แก่นางสาวสาธิตารวมดอกเบีย้ ของตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว
- รวมถึงมีการระบุเงื่อนไขเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างนางสาวสาธิ ตา กับบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดขึน้ ใน
อนาคต
- อีกทัง้ ยังมีการระบุว่าหากการใช้สิทธิในการขายคืนที่ดิน เมื่อคานวณขนาดรายการแล้ว จะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุม
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเท่านัน้ ซึง่ เป็ นเงื่อนไขที่เหมาะสมสาหรับบริษัทซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ในการจาหน่ายหุน้ สามัญของ V33 และ UBD แทนการขายคืนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และทีดินจังหวัดอุดรธานี ตามลาดับ
ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วว่า วิธีดงั กล่าวมิได้สง่ ผลเสียกับบริษัท เนื่องจากปั จจุบนั V33 และ UBD มิได้มีการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใด
อีกทัง้ ยังมีการปรับราคาหุน้ สามัญของ V33 โดยให้ชาระค่าหุน้ สามัญของ V33 เพิ่มเติมตามเงินสดคงเหลือของ V33 เพื่อให้การขายหุน้ สามัญของ V33
ใกล้เคียงกับการขายหุน้ ของบริษัทที่มีสินทรัพย์หลักคือที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เท่านัน้
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ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเงือ่ นไขในการทารายการมีความเหมาะสม
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุน้ ควรพิจารณาอนุมัติให้บริษัททารายการดังกล่าว
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสว่ นได้เสีย 6 ท่าน คิดเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ หมดเท่าใด
เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามว่า จานวนหุน้ ของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทัง้ 6 ท่าน รวมกันประมาณ 80% ตามรายละเอียดในสิ่งที่สง่ มา
ด้วยลาดับที่ 5 หน้าที่ 55 ของหนังสือเชิญประชุมฯ
นายศักดิช์ ยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า เงื่อนไขของการจาหน่ายคืนที่ดินแก่นางสาวสาธิตา เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 3 ปี หากไม่
ทาการจาหน่ายคืนแก่เจ้าของเดิมสามารถจาหน่ายให้กบั เจ้าของรายใหม่ได้หรือไม่ และเหตุใดนางสาวสาธิตา ซึง่ เป็ นเจ้าของที่ดินเดิมต้องรี บซือ้ คืนที่ดิน
ดังกล่าว
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานที่ประชุม ได้ตอบข้อสอบถามว่า เงื่อนไขของการจาหน่ายทรัพย์สินข้างต้น ถือเป็ นการใช้สิทธิ ของ
บริษัท ภายใต้สญ
ั ญาการซือ้ ขายหุน้ ของ VB ระหว่างคุณสาธิตาและบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 8 กันยายน 2559 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงโอกาสทาง
ธุรกิจของที่ดินทัง้ 5 แปลงแล้ว และการซือ้ ขายในปี 2559 เป็ นการซือ้ โดยออกเป็ นตั๋วสัญญาใช้เงินและมีอตั ราดอกเบีย้ ต่า ตามข้อกาหนดของสัญญาซือ้
ขายหุน้ VB นั้น หากบริษัทฯ สามารถที่จะนาที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิ จ ก็ไม่มีความจาเป็ นที่ตอ้ งจะจาหน่ายคืนซึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่าว หรือหากจะจาหน่ายคืนแก่นางสาวสาธิตาก็สามารถทาได้ และเมื่อระยะเวลา 3 ปี ได้ครบกาหนดลง ทางบริษัทฯ ก็ได้รว่ มกันพิจารณาปั จจัยทาง
ธุรกิจ พบว่า ที่ดิน จังหวัดระยองเป็ นที่ดินที่มีโอกาสสร้างธุรกิจที่ดี และราคาประเมินสูงกว่าราคาต้นทุน จึงได้พิจารณารักษาที่ดินแปลงดังกล่าวไว้เพื่อใช้
ในการพัฒนาธุรกิจต่อไป
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ที่ดินจานวน 1 แปลง ที่ตงั้ อยู่จงั หวัดเชียงใหม่ อยู่อาเภอใด เนื่องจากหากจาหน่ายออกซึง่
ที่ดินแปลงดังกล่าวและการคมนาคมในอนาคตดีขนึ ้ จะเสียโอกาสทางธุรกิจหรือไม่
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานที่ประชุม ได้ตอบข้อสอบถามว่า ในการประเมินศักยภาพของทรัพย์สินที่จะจาหน่ายได้พิจารณา
ปั จจัยที่เกี่ยวของอย่างถี่ถว้ นและเหมาะสมแล้ว และการพิจารณาราคาที่ดินที่จะจาหน่ายคืนแก่นางสาวสาธิตา พบว่า ราคาประเมินจากผูป้ ระเมินราคา
อิสระ อยูท่ ี่ 120,000,000.00 บาท แต่ราคาที่ดินจะจาหน่ายคืนแก่นางสาวสาธิตา อยูท่ ี่ 160,480,945.04 บาท และก่อนหน้านีไ้ ด้มีการประกาศขายที่ดิน
ทัง้ 4 แปลงแล้ว พบว่า ไม่มีผใู้ ดสนใจอย่างจริงจังและเสนอราคาที่เหมาะสม จึงได้พิจารณาแล้วว่าหากจาหน่ายออกซึง่ ทรัพย์สินที่มีและนาเงินมาลงทุน
ในส่วนธุรกิจที่บริษัทจะดาเนินการต่อจะเกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ มากกว่า
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป้าหมายในการดาเนินการ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า (Property Development) มาเป็ นการดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ (Healthcare) โดยมีแผนที่จะหยุดการขยายธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สาหรับโครงการใหม่ๆ และเร่งขยายธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ และเมื่อครบระยะเวลา 3 ปี ตามข้อตกลงในสัญญาซือ้ ขายหุน้ ของ VB
พบว่า ที่ดินจานวน 1 แปลง ตัง้ อยูจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ติดผังเมืองและมีขอ้ จากัดที่ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลได้ ทางบริษัทฯ จึงได้พิจารณา
จาหน่ายที่ดินแปลงดังกล่าวคืนแก่นางสาวสาธิตา โดยได้รบั ความเห็นชอบจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) เป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปั จจุบนั จะเห็นได้ว่า
ผูด้ าเนินการธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ มีการขายออกซึง่ ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พกั และโรงแรมเป็ นจานวนมาก ซึ่งถือว่าบริษัทฯ ได้ตดั สินใจ
ถูกต้องแล้วที่จะจาหน่ายคืนที่ดินแก่นางสาวสาธิตา ด้วยราคาที่บริษัทฯ ได้นาเสนอข้างต้น และด้วยภาวะเศรษฐกิจที่วิกฤตในปั จจุบนั การขายออกซึ่ง
ที่ดินเปล่ามีโอกาสน้อยมากที่จะขายได้ในราคา 160,480,945.04 บาท
นางสาวสุวรรณี เชียรสิรไิ กรวุฒิ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า การย้ายธุรกิจจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า มาเป็ นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพของ
บริษัทฯ ได้ดาเนินการมาตัง้ แต่ปี 2560 เหตุใดจึงไม่มีนโยบายขายคืนที่ดินในปี ดงั กล่าว และอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.75 ต่อปี คิดเป็ นจานวนหุน้ เท่าใด
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานที่ประชุม ได้ตอบข้อสอบถามว่า ทรัพย์สินของบริษัทที่เป็ นที่ดินจานวน 5 แปลง คือที่ดินที่มีเงื่อนไข
ในปี 2559 ซึ่งปี ดังกล่าว บริษัทฯ ยังไม่ได้ริเริ่มดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพอย่างจริงจัง และด้วยสถานการณ์ของธุรกิจใ นช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่คมุ้ ค่าต่อการลงทุน จึงได้พิจารณาหยุดการขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สาหรั บโครงการ
ใหม่ๆ และจาหน่ายออกซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อนามาชาระเงินกูข้ องบริษัทฯ และ ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพที่บริษัทฯ จะ
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ดาเนินการ อีกทัง้ มีผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการเปลี่ยนย้ายหมวดธุรกิจสูธ่ ุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพโดยใช้ศกั ยภาพของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษัทฯ รวมทัง้ ในการประเมินการซือ้ ขายมีราคาการซือ้ ขายอยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติมว่า การดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ
เกี่ยวกับสุขภาพ บางส่วนงานไม่สามารถใช้ทรัพยากรรวมทัง้ บุคลากรร่วมกันได้ เช่นบริษัทฯ ได้พิจารณาการต่อยอดโครงการที่ดิน แปลงที่ตงั้ สุขมุ วิทซอย
29 พบว่า ถ้ามีการพัฒนาเป็ น คอนโดมิเนียมตามแผนงาน จะต้องมีการจัดตัง้ ทีมบริการหลังการขาย ซึง่ หากบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจควบคูก่ นั ไป อาจไม่เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี จึงได้มีการพิจารณาย้ายหมวดธุรกิจสู่ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ และหยุดการขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สาหรับ
โครงการใหม่ๆ ทัง้ นี ้ อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.75 ต่อปี สาหรับที่ดิน 5 แปลง ได้มีการชาระเป็ นตั๋วสัญญาใช้เงิน ถือเป็ นอัตราดอกเบีย้ ที่อยู่ระดับที่ยอมรับ
ได้ และการจาหน่ายคืนที่ดินแก่นางสาวสาธิตานี ้ จะคิดราคาจาหน่ายคืนที่ดินเทียบเท่ากับมูลค่าตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกให้แก่นางสาวสาธิตา บวก
กับ Carrying Cost ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.75 เช่นกัน และเงินสดคงเหลือในบริษัทก็ จะไม่มีผลกระทบด้วย โดยนางสาวสาธิตา จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน ค่า ธรรมเนียม ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด และภาระภาษี ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่
เกิดขึน้ จากการขายคืนที่ดินเปล่าดังกล่าว (ถ้ามี) แต่เพียงผูเ้ ดียว ดังนัน้ บริษัทฯ จะไม่มีเงินจ่ายออกหรือรับเข้าจากการจาหน่ายคื นที่ดินแก่นางสาวสาธิ
ตา มีเพียงเงินสดคงเหลือที่คืนให้แก่บริษัทฯ
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า เมื่อทาการจาหน่ายคืนที่ดินแก่นางสาวสาธิตาแล้ว บริษัทฯ จะได้รบั เงินเป็ นจานวน
เท่าใด
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามว่า การจาหน่ายคืนที่ดินแก่นางสาวสาธิตา จานวน 4 แปลง
คิดเป็ นเงินจานวน 417,219,010.70 บาท ซึ่งมีราคาต้นทุนที่บริษัทฯ ซือ้ มาจากนางสาวสาธิตา เป็ นเงินจานวน 390,068,100 บาท และจากที่ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ชแี ้ จงว่า มูลค่าของการทารายการอยู่ที่ 434,182,473.49 บาท นัน้ เป็ นมูลค่าของทรัพย์สินที่คิดรวมที่ดินจานวน 2 แปลงที่จาหน่าย
ออกเป็ นหุน้ และบริษัทฯ มีเงินสดคงเหลืออยูจ่ ึงได้มีนาเงินสดมาคานวณร่วม ดังนัน้ บริษัทฯ จะมีกาไรจากการจาหน่ายที่ดินแก่นางสาวสาธิ ตา ในราคา
ขายคืนหักลบกับราคาต้นทุนที่ที่บริษัทฯ ซือ้ มา
นายธีระวรรธน์ ธรรมศรีสวัสดิ์ ผูร้ บั มอบฉันทะ กล่าวเห็นด้วยกับการย้ายหมวดธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่การดาเนินการธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ
ซึง่ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ตามเงื่อนไขของสัญญาซือ้ ขายหุน้ ของ VB นัน้ บริษัทฯ น่าจะได้พิจารณาไตร่ตรองอย่างถี่ถว้ นแล้ว จนถึงช่วง sell back cost จะ
เห็นได้ว่า การจาหน่ายที่ดินแก่นางสาวสาธิตาในปั จจุบนั เป็ นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม และราคาขายคืนอยู่ในเกณฑ์ที่รบั ได้ อีกทัง้ การประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้ว และมีความคิดเห็นเช่นเดียวกับคุณศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ หนึ่ งในผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทฯ ที่มีเสียงสนับสนุนทุกประการ
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ดร.สาธิต วิทยากร, นางสาวสาธิตา วิทยากร, นางสาวธนธรณ์
วิทยากร, นางสาวพัลลภา วิทยากร, Peak Development Holding Ltd. และ UBS AG HONG KONG BRANCH
ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่ลงทะเบียนเข้าประชุมในวาระนีเ้ พิ่มเติม จานวน 71,000 หุน้
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสว่ นได้เสีย อันได้แก่ ดร.สาธิต วิทยากร นางสาวสาธิตา วิทยากร นางสาวธนธรณ์ วิทยากร นางสาวพัลลภา วิทยากร Peak
Development Holdings Ltd. และ UBS AG HONG KONG BRANCH อนุมตั ิการจาหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่นางสาวสาธิตา
วิทยากร ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
458,667,242
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสียง
0
0.0000

บัตรเสีย
0
0.0000

วาระที่ 10 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 101,759,452 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
3,564,096,272 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน 3,462,336,820 บาท โดยการตั ด หุ้ น สามั ญ ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นไว้
แล้ ว แต่ ยั ง มิ ไ ด้ อ อกจ าหน่ า ยของบริ ษั ท ฯ จ านวน 101,759,452 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 1 บาท พร้ อ มทั้ ง การแก้ ไ ข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
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นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate) โดยการออกหุน้ สามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามที่จะได้เสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไปในวาระที่ 11 นัน้ เนื่องด้วยมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ได้กาหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจานวนที่
จดทะเบียนไว้โดยการออกหุน้ ใหม่เพิ่มทุนได้ตอ่ เมื่อหุน้ ทัง้ หมดได้ออกจาหน่ายและได้รบั ชาระเงินค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหนุ้ ยัง จาหน่ายไม่ครบ
หุน้ ที่เหลือต้องเป็ นหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ โดยปั จจุบนั บริษัทฯ มีหนุ้ สามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงั
มิได้จัด สรรและออกจาหน่ า ย จานวน 101,759,452 หุน้ ซึ่งเป็ น หุน้ ที่ ออกเพื่อรองรับ การเพิ่มทุนแบบ General Mandate จากมติ ที่ ป ระชุมผู้ถือหุน้
ประจาปี 2562 บริษัทฯ จึงจาเป็ นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 101,759,452 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,564,096,272 บาท
เป็ น ทุน จดทะเบีย นใหม่จ านวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัด หุ้นสามัญ ที่ ไ ด้จ ดทะเบีย นไว้แ ล้ว แต่ยังมิ ไ ด้อ อกจ าหน่ า ยของบริษั ท ฯ จ านวน
101,759,452 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท พร้อมทัง้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็ นดังนี ้
"ข้อ4. ทุนจดทะเบียนจานวน
3,462,336,820 บาท
(สามพันสี่รอ้ ยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สบิ บาท)
แบ่งออกเป็ น
3,462,336,820 หุน้
(สามพันสี่รอ้ ยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สบิ หุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ

1 บาท

(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

3,462,336,820 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

ไม่มี”

(สามพันสี่รอ้ ยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สบิ หุน้ )

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
นายศักดิช์ ยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า จานวนหุน้ ที่บริษัทฯ จาหน่ายแก่ IFC คิดเป็ นจานวนหุน้ เท่าใด และมีสว่ นลดเท่าใด
เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามว่า บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุน้ สามัญแก่ IFC เป็ นจานวน 222,249,300 หุน้ ในราคาเสนอขายตลาด
หุน้ ละ 4.09 บาท โดยราคาตลาดคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัทฯ ที่ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 15 วันทา
การย้อนหลังติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนโดยคณะกรรมการบริษัท คือ ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 22
พฤศจิกายน 2562 ซึง่ เท่ากับหุน้ ละ 4.14 บาท
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถาม
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ป ระชุ มพิจ ารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อหุน้ ที่ มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนน อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมทัง้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,271,357,685
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสียง
0
0.0000

บัตรเสีย
0
0.0000

วาระที่ 11 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ แบบมอบอ านาจทั่ ว ไป (General Mandate) จ านวน 346,233,682
บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่ ง เป็ นทุ น จดทะเบี ย นภายหลั ง การลดทุ น จดทะเบี ย นตามที่
ระบุ ใ นวาระที่ 10 ข้ า งต้ น ) เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
346,233,682 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ต ราไว้ หุ้น ละ 1 บาท เพื่ อ รองรั บ การเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ ให้ แ ก่ บุ ค คลใน
วงจากัด พร้อมทัง้ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด ทะเบี ย นของ
บริษัทฯ
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคต
อย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุน
สาหรับรองรับแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตได้อย่างทันกาล และความคล่องตัวในการหา Strategic Partners เพื่อมาเสริมสร้าง Synergies
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ให้กบั บริษัทฯ ในอนาคตโดยการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ในครัง้ นี ้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอัน
สัน้ และพร้อมสาหรับการดาเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต ได้อย่างทันกาล และยังช่วยให้สามารถสรรหานักลงทุนที่
เป็ นพันธมิต รมาร่ว มลงทุนในบริษัท ฯ ซึ่งจะช่ว ยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกาไรให้แก่บริษัทฯ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้ าง
ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาว อีกทัง้ ยังเป็ นการรักษาระดับอัตราส่วนหนีส้ ิ นต่อทุน (Debt-to-Equity) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ต่าอีกด้วย
โดยบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) โดยการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จานวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,462,336,820 บาท (ซึง่ เป็ นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในวาระ
ที่ 10 ข้างต้น) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 346,233,682 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการ
เพิ่มทุน (แบบ 53-4) ที่ได้ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมทัง้ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็ นดังนี ้
"ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

3,808,570,502 บาท

(สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองบาท)

แบ่งออกเป็ น

3,808,570,502 หุน้

(สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

1 บาท

(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

3,808,570,502 หุน้
ไม่มี”

(สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองหุน้ )

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
นายประพาส บุญชื่น อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู้ ือหุน้ กล่าวว่า ทางสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย มีจดุ ยืนที่จะไม่เห็นด้วยในการอนุมตั ิวาระการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) มากนัก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่
ชัดเจน
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงว่า เนื่องด้วยการดาเนินการธุรกิ จของบริษัทฯ ได้มีพนั ธมิตรที่ดีเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน
ดังนัน้ การพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จะเพิ่มความคล่องตัวในการหา Strategic Partners เพื่อ
มาเสริมสร้าง Synergies ให้กบั บริษัทฯ และพร้อมสาหรับการดาเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล อีก
ทัง้ หากบริษัทฯ สามารถมี Strategic Partners ที่ดีได้ จะเป็ นโอกาสในการสร้าง value แก่ผถู้ ือหุน้ และบริษัทฯ
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ เนื่องด้วยวาระที่ 11 และวาระที่ 12 ตามที่จะได้เสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาต่อไปเป็ นเรือ่ งเกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
ทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายแก่บคุ คลใน
วงจากัด ซึง่ มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็ นเรือ่ งที่
เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกัน โดยหากวาระที่ 11 นี ้ ไม่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 12 อีกต่อไป
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทัง้ หมดอนุมตั ิการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ
แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บคุ คลในวงจากัด และอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,049,108,185
93.2061

ไม่เห็นด้วย
200
0.0000
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งดออกเสียง
222,249,300
6.7937

บัตรเสีย
0
0.0000

วาระที่ 12 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ แบบมอบอ านาจทั่ ว ไป (General Mandate) จ านวนไม่ เ กิ น
346,233,682 หุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทฯ ประสงค์ที่จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) ของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 346,233,682 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็ นจานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิในวาระนี ้ เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด พร้อมทัง้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ น
ผูม้ ีอานาจในการพิจารณาดาเนินการ หรือก่อให้เกิดการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่
จากัดเพียง การดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็ นการเสนอขายทัง้ จานวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือ
หลายคราวก็ได้
2. กาหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้รบั การเสนอขาย วิธีการจองซือ้ และชาระเงิน ตลอดจน
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. เจรจา ตกลง เข้าทา และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา
กฎหมาย ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการอื่นใด (หากมีหรือจาเป็ น)
4. ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนติดต่อ
ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ไม่วา่ ในประเทศหรือต่างประเทศ) และ
5. ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสาเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บคุ คลใดๆ ที่
คณะกรรมการเห็นสมควรกระทาการตามข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัด โดย (ก) เสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนเฉพาะเจาะจงซึง่
มีจานวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผูล้ งทุนจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิ ดเผยข้อ มูลและการปฏิบตั ิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ (ข) ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
ต่อบุคคลในวงจากัดดังกล่าวจะต้องเป็ นราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ ต่อผูล้ งทุนและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และผู้
ถือหุน้ ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต อ้ งไม่เกินกว่า ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุนที่ ทจ.
72/2558 เรือ่ งการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ซึง่ คานวณจากราคาถั วเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัทฯ
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกาหนดราคาเสนอ
ขายหุน้
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ เนื่องด้วยวาระที่ 11 ข้างต้นและวาระที่ 12 เป็ นเรือ่ งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจากัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน
ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิ จารณาโดยถือว่าวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็ นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึง่
กันและกัน โดยหากวาระที่ 12 นี ้ ไม่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะถือว่าวาระที่ 11 ที่ได้รบั การอนุมตั ิแล้วเป็ นอันยกเลิกไปด้วย
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 346,233,682 หุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คล
ในวงจากัด ตามที่เสนอข้างต้น ข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,049,108,185
99.9999

ไม่เห็นด้วย
200
0.0000

งดออกเสียง
222,249,300
-

บัตรเสีย
0
0.0000

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรือ่ งอื่นซึ่งนอกเหนือจากวาระที่กาหนด รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม
นางสาวสุวรรณี เชียรสิรไิ กรวุฒิ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า การพิจารณาขยายโรงพยาบาลเครือข่าย จานวน 20 แห่ง จะสามารถดาเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนการขยายโรงพยาบาลภายในปี ใด
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบข้อสอบถามว่า แผนการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายให้ได้ 20 แห่ง จะสามารถดาเนินการได้
ภายในปี 2565 ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับสถานการณ์และปั จจัยทางเศรษฐกิจร่วมด้วย และแผนการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายของปี 2563 นีจ้ ะถูกชะลอไว้
เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารจัดการโครงการโรงพยาบาลพริน้ ซ์ ศรี
สะเกษ และโรงพยาบาลศิรเิ วช ลาพูน ให้แล้วเสร็จตามกาหนดการเดิม
นายศิรวิ ฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ กล่าวว่า ในการประชุมฯ ครัง้ นี ้ เกิดความประทับใจเนื่องจากทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็น
ความสาคัญของสุขภาพของผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่วมประชุมฯ โดยได้มอบ Face Shield ซึง่ เป็ นอุปกรณ์ที่ชว่ ยป้องกันการแพร่ของโควิด -19 ทัง้ นี ้ ขอเสนอแนะให้
ผูถ้ ือหุน้ ท่านอื่น ลองไปใช้บริก ารของโรงพยาบาลในเครือข่าย สืบเนื่องจากประสบการณ์ของตนและครอบครัวที่ได้ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์
สุวรรณภูมิ ที่เป็ น Hub ของโรงพยาบาลในเครือ พบว่า ได้รบั การบริการที่ดีทงั้ จากทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เกิดเป็ นความประทับใจ และเห็น
ด้วยอย่างยิ่งที่บริษัทฯ จะขยายโรงพยาบาลไปยังพืน้ ที่ต่างจังหวัด ทาให้ผคู้ นเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ท่วั ถึง บนความทันสมัยของเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดี
ไม่มีผใู้ ดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนีว้ าระต่างๆ ได้รบั การ
พิจารณาจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เสร็จสิน้ แล้วเพื่อเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และระเบียบบริษัทฯ บริษัทฯ จะดาเนินการแจ้ งมติที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ภายหลังเสร็จสิน้ การประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทาการถัดไปและบริษัทฯ จะจัดทา
รายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 รวมทัง้ นาส่งต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทที่ www.principalcapital.co.th อันจะทาให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ทราบผลการประชุมและสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้
ประธานฯ ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้
ถือหุน้ ตัวแทนผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน ตลอดจนผูม้ ีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้ ขณะนีก้ ารประชุมได้ดาเนินการครบถ้วนทุกวาระแล้ว
จึงขอปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ปิ ดประชุมเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ

(นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์)

ลงชื่อ

รองประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชุม

เลขานุการบริษัท และ ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฤติมา จิระสุรเดช)
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3
่ ้นจากตาแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประวัติกรรมการทีพ
1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
อายุ

58 ปี

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ เมษายน 2556 ( 8 ปี )
ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงิน และการจัดการ

และประวัติการอบรม

- สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program 2015 (DCP 199/2015)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program 2005 (DCP 60/2005)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program 2004 (DAP 23/2004)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการกากับดูแลกิจการ สาหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุน่ 3

ประวัติการทางาน
เม.ย.2556 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, บูมมิงตัน, สหรัฐอเมริกา

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มี.ค.2560 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เคมีแมน จากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.พ.2555 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ก.พ.2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ
ก.พ.2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ
พ.ค.2555 - ปั จจุบนั
เลขาธิการ
2557 - 2559
ประธานกรรมการ
2557 - 2559
กรรมการบริหาร

บริษัท สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
บริษัท แอสโก้ ส่งเสริมธุรกิจ จากัด
บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทลั ไอที จากัด
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
บริษัท กรุงเทพธนาคม จากัด

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆ ทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็ นคู่สัญญา
คุณสมบัติต้องห้าม

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี ทีผ่ ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียได้พิจารณา
เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติเหมาะสม
กับตาแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้กระทาโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
9/9 ครัง้
1/1 ครัง้
4/4 ครัง้
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2. ดร.สาธิต วิทยากร
อายุ

58 ปี

ตาแหน่ง

กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ เมษายน 2556 ( 8 ปี )
ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Golden Gate University, San Francisco, USA.
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ Joint Program of Bangkok University and University of Nebraska-Lincoln, USA.
- Senior Executive Program (Sasin, Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn
University)
- Executive Education, Harvard Business School

และประวัติการอบรม

- Director Certification Program 2015 (DCP 199/2015)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ประวัติการทางาน
ธ.ค.2562 - ปั จจุบนั
เม.ย.2556 - ปั จจุบนั

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ.2547
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค.2563 - ปั จจุบนั

กรรมการ (ผูถ้ ือหุน้ 0.001%)

ก.ค.2563 - ปั จจุบนั

กรรมการ (ผูถ้ ือหุน้ 0.001%)

ธ.ค.2562 - ปั จจุบนั

กรรมการ (ผูถ้ ือหุน้ 0.001%)

พ.ย.2562 - ปั จจุบนั

กรรมการ (ผูถ้ ือหุน้ 0.000004%)

2561 - ปั จจุบนั

กรรมการ (ผูถ้ ือหุน้ 0.001%)

2561 - ปั จจุบนั

กรรมการ (ผูถ้ ือหุน้ 0.001%)

2561 - ปั จจุบนั

กรรมการ (ผูถ้ ือหุน้ 0.001%)

2561 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2560 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2560 - ปั จจุบนั

กรรมการ (ผูถ้ ือหุน้ 0.001%)

2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ (ผูถ้ ือหุน้ 0.000045%)

2558 - ปั จจุบนั

กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ

ต.ค.2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท วีเอ็มอีเอ จากัด
(บริษัทย่อยของ บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลาพูน จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป๊ โฮลดิง้ จากัด)
บริษัท โรงพยาบาลปากนา้ โพ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด
(บริษัทย่อยของ บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล)
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จากัด)
บริษัท สหแพทย์พิจิตร จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จากัด)
บริษัท พิษณุเวช จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป๊ โฮลดิง้ จากัด
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ต.ค.2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ

ต.ค.2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ

ก.ย.2558 - ปั จจุบนั

กรรมการ (ผูถ้ ือหุน้ 0.002%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆ ทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็ นคู่สัญญา
คุณสมบัติต้องห้าม

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี ทีผ่ ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้

(บริษัทย่อยของบมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล)
บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป๊ โฮลดิง้ จากัด)
บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป๊ โฮลดิง้ จากัด)
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จากัด
(บริษัทย่อยของบมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล)
คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียได้พิจารณา
เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติเหมาะสม
กับตาแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
23.73
ไม่มี
ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้กระทา
โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
9/9 ครัง้
1/1 ครัง้

่ ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ประวัติกรรมการใหม่ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีพ
1. นางอุณากร พฤฒิธาดา

อายุ

63 ปี

ตาแหน่ง

กรรมการและกรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม อันดับ 1) สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท (คะแนนอันดับ 1) สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขา The Computer Application and Information System with Distinction, New York University,
USA
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ 37/2020
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) รุน่ 48/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Examination (Exam) รุน่ 14/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุน่ ที่ 3
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (นมธล.) รุน่ ที่ 1

และประวัติการอบรม

ประวัติการทางาน
2562 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกาหนดมาตรฐานบัญชี

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สานักงานใหญ่)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2537 - 2561
ผูส้ อบบัญชี (Partner)

บจก. ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส
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คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียได้พิจารณา
เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติเหมาะสม
กับตาแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ไม่มี
ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ ไม่มี
ใดๆ ทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็ นคู่สัญญา
คุณสมบัติต้องห้าม
ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้กระทาโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ประวัติกรรมการใหม่ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการในการประชุมครัง้ นี้
1. รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร
อายุ

56 ปี

ตาแหน่ง

กรรมการ และกรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- MBA (International Business), George Washington University, U.S.A
- ปริญญาเอก ด้านการบัญชี, Manchester Business School, มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

และประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 51/2549 ปี 2560
- การป้องกันการทุจริตในองค์กร โดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าคูเปอร์ส คอนซัลติง้ (ประเทศไทย) จากัด

ประวัติการทางาน
2560 - ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2540 - ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
กรรมการตรวจสอบ
อาจารย์ประจาภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2548 - 2561
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สถาบันยานยนต์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2547 - 2549
ผูอ้ านวยการโครงการปริญญาโททางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียได้พิจารณา เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
มีความรู ้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ไม่มี
ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ ไม่มี
ใดๆ ทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็ นคู่สัญญา
คุณสมบัติต้องห้าม
ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้กระทาโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 4
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ข้าพเจ้า บริษั ท บริษั ท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติ คณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2564 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.

1.1

การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (“ที่ประชุ มผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,808,570,502 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน
3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงั มิได้ออกจาหน่ายของบริษัทฯ จานวน 346,233,682 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1
บาท ซึง่ เป็ นหุน้ สามัญคงเหลือจากการออกหุน้ เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และจะหมดอายุลงในวันที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 นี ้
การเพิ่มทุน

1.2

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุน
จดทะเบียนเดิมจานวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็ นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จานวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 346,233,682 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท รวม 346,233,682 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุน
ในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate)

รวม
(บาท)

-

มูลค่าทีต่ ราไว้
(บาทต่อหุน้ )
-

346,233,682

1.00

346,233,682

ประเภทหุน้

จานวนหุน้

หุน้ สามัญ

-

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.

2.1

แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
-ไม่มี-

2.2

แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่
บุคคลในวงจากัด

ประเภท
หลักทรัพย์
หุน้ สามัญ

จานวนหุ้น

ร้อยละต่อ
ทุนชาระแล้ว1/
ไม่เกิน
10.00

ไม่เกิน
346,233,682

หมายเหตุ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หมายเหตุดา้ นล่าง

1/

ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็ นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) เท่ากับ 3,462,336,820 บาท
หมายเหตุ
1.
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 346,233,682 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1
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บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัดพร้อมทัง้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณาดาเนินการ หรือก่อให้เกิดการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)
พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็ นการเสนอขายทัง้ จานวนหรือแต่บางส่วน และในคราว
เดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
(2)
กาหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้รบั การเสนอขาย วิธีการจองซือ้ และชาระ
เงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(3)
เจรจา ตกลง เข้าทา และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการ
เงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการอื่นใด (หากมีหรือจาเป็ น)
(4)
ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้
สามัญดังกล่าว การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงติดต่อและยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ไม่วา่ ในประเทศหรือต่างประเทศ) และ
(5)
ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสาเร็จ รวมถึงมอบหมาย
ให้บคุ คลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทาการตามข้อ (3) และข้อ (4) ข้างต้น
2.
บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัด โดยเสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนเฉพาะเจาะจงซึ่ง
มีจานวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผูล้ งทุนจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
3.
ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจากัดดังกล่าวจะต้อง
เป็ นราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่ เสนอขายหุน้ ต่อผูล้ งทุนและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าว
อาจมีส่วนลดได้แต่ตอ้ งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ซึง่ คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ย
กว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกาหนดราคาเสนอขายหุน้
4.
หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัดทัง้ หมดรวมแล้วจะไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ณ วันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
3.

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 5 โรงแรม
ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โดยให้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 (Record Date)
4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1
บริษัทฯ จะดาเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ จะดาเนินการจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่มีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัด
4.2
บริษัทฯ จะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รบั หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลใน
วงจากัดเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอานาจ
ทั่วไป (General Mandate) เพื่อความคล่องตัวในการทา M&A เพื่อมาเสริมสร้าง Synergies ให้กบั บริษัทฯ ในอนาคต
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ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน

6.

การเพิ่มทุน แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ในครัง้ นี จ้ ะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่ องจากจะช่วยให้บริษัทฯ มีแ หล่งเงินทุนที่
แข็งแกร่งและพร้อมสาหรับการดาเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล พร้อมทัง้ เป็ นการรองรับการสรรหา
พันธมิตรมาร่วมลงทุนในบริษัทฯ ซึง่ จะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกาไรให้แก่บริษัทฯ ซึง่ จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่
ดีให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาว และสามารถรักษาระดับอัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน (Debt-to-Equity) และหนีส้ ินต่อ EBITDA (Debt-to-EBITDA) ของบริษัทฯ
ให้อยูใ่ นระดับที่ต่าอีกด้วย
ประโยชน์ทผี่ ู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.

ประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้รบั ตามข้อ 6. ข้างต้น น่าจะส่งผลดีตอ่ การประกอบการของบริษัทฯ และช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกาไร
ให้แก่บริษัทฯ อันจะเป็ นการเพิ่มความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ต่อไป
รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ จากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นีภ้ ายใต้สมมติฐานว่า หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน
346,233,682 หุน้ ได้รบั การจองซือ้ ทัง้ จานวนที่ ราคา 3.75 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของ
ราคาหุน้ ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) กล่าวคือ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 23 กุมภาพันธ์
2564 ซึง่ เท่ากับ 4.17 บาทต่อหุน้ (ข้อมูลจาก SETTRADE ที่ www.settrade.com) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ (อนึ่ง ราคาเสนอขายสุดท้ายจะถูกพิจารณา
กาหนดอีกครัง้ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนในแต่ละครัง้ )
ก.

ด้านการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) สามารถคานวณได้จากสูตรต่อไปนี ้
Price Dilution
= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
= 4.17 – 4.13
4.17
=

ร้อยละ 0.91

โดยที่
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
= 4.17 บาทต่อหุน้
= 3,462,336,820 หุน้
จานวนหุน้ Paid-up
= 3.75 บาทต่อหุน้
ราคาเสนอขาย
= 346,233,682 หุน้
จานวนหุน้ ที่เสนอขาย
=
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย
(ราคาตลาด * จานวนหุน้ Paid-up) + (ราคาเสนอขาย * จานวนหุน้ ที่เสนอขายครัง้ นี)้
จานวนหุน้ Paid-up + จานวนหุน้ ที่เสนอขายครัง้ นี ้
= (4.17 * 3,462,336,820) + (3.75 * 346,233,682)
3,462,336,820 + 346,233,682
= 4.13 บาทต่อหุน้
ข.

ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) สามารถคานวณได้จากสูตรต่อไปนี ้
Control Dilution
=
จานวนหุน้ ที่เสนอขาย____________
จานวนหุน้ Paid-up + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย
=
346,233,682_______________
3,462,336,820 + 346,233,682
= ร้อยละ 9.09
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9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทค่ี ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินการ

วัน เดือน ปี

1

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2564

2

วันที่กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2564 (Record Date)
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

4
5
6

24 กุมภาพันธ์ 2564

การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และการเพิ่มทุนจดทะเบียน
รวมทัง้ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกบั กระทรวงพาณิชย์
การจดทะเบียนการเพิ่มทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์

12 มีนาคม 2564
26 เมษายน 2564
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
มีมติอนุมตั ิ
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่มีการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
ให้แก่บคุ คลในวงจากัด

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

(ดร.สาธิต วิทยากร)
กรรมการผูม้ ีอานาจ
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(นายวีระ ศรีชนะชัยโชค)
กรรมการผูม้ ีอานาจ

สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 5
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุน้ หรือผู้แทนของผู้ถือหุน้ ทีม่ ีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึง่ จะเป็ นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึน้ แก่ผถู้ ือหุน้ ผู้ลงทุน
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม แ ละเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้
บริษัทฯ จึงเห็นควรกาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้
ยึดถือปฏิบตั ิตอ่ ไป ทัง้ นี ้ เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ บางรายอาจยังไม่คนุ้ เคยกับข้อพึงปฏิบตั ิที่นามาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผัน
การยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. เอกสารทีผ่ ู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบขั บขี่ หรือหนังสือ
เดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่ อผู้
มอบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2 สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ของผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ 1 และผูถ้ ือหุน้ ได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2.3 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1
ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบคุ คล
1. กรณีผแู้ ทนของผูถ้ ือหุน้ (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้อ 1
1.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุน้ ที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมี
อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้
2. กรณีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ
ของผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุน้ ที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้
2.3 สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผูม้ อบฉันทะและลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2.4 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้อ 1
3. กรณีผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้อ 1 หรือ 2
3.2 ในกรณี ที่ ผู้ถือหุน้ ที่ เป็ น ผู้ล งทุน ต่า งประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ล งนามในหนังสื อ มอบฉัน ทะแทน ต้องส่งหลัก ฐาน
ดังต่อไปนีเ้ พิ่มเติม
1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
ทัง้ นี ้ เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนนิติบุคคลนัน้
รับรองความถูกต้องของคาแปล
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2. วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กาหนดไว้จานวน 3
แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือ่ งกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
• แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึง่ เป็ นแบบที่งา่ ยไม่ซบ
ั ซ้อน
• แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก
่ าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
• แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถ
ู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
หากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก หรือ แบบ ค สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.principalcapital.co.th และโปรดนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข พร้อม
หลักฐานมาในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการดังนี ้
1. ใช้หนังสือมอบฉันทะ ดังนี ้
1.1 ผูถ้ ือหุน้ ทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้
(ซึง่ สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ได้จาก www.principalcapital.co.th)
1.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทัง้ 3 แบบ ( แบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค) (ซึ่งสามารถDownload แบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค ได้จาก www.principalcapital.co.th)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งโดยให้
ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัท ฯ ระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม ได้แก่
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถกู ต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ได้อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทัง้ หลักฐานมายังบริษัท ฯ เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม
ไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผูถ้ ือหุน้ จะต้อง
มอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็ น Custodian ที่ผู้
ถือหุน้ ซึง่ เป็ น ผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนเริ่มการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตัง้ แต่เวลา 08.00 น. เป็ นต้นไปใน
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 5 โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขุมวิท 63 (ถนน
เอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี ้
4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผู้ถือหุน้
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กาหนดไว้วา่ ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนุ้ หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี ้
4.1 วาระทั่วไป
4.1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยการใช้บตั รลงคะแนนเสียงเฉพาะสาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะออกเสียง
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทัง้ นีถ้ า้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ เห็นด้วยตามมติที่นาเสนอ หากมีผถู้ ื อหุน้
ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่ง เสียง
โดยผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออก
เสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
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4.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ
ก. ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผมู้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสียง
ของผูร้ บั มอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและ
ไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
ข. หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่
ชัดเจน หรือใน กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรือ่ งใดนอกเหนือจากที่ ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึง
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้
ตามสมควร
4.2 วาระเลือกตัง้ กรรมการ
สาหรับวาระเลือกตัง้ กรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กาหนดให้ผถู้ ือหุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียงและมี
วิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ ลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้ บุคคหลาย
คนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึง มี หรือ
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามี คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 6
ข้อบังคับของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
เฉพาะทีเ่ กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการและอานาจกรรมการ
ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ที่ตนถือ
(ข) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ ลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้ บุคคล
หลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
การประชุมผู้ถือหุน้
ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีจานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะ
ครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์
ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือ หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการ
เรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้
หลังนีไ้ ม่จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทาเป็ น
หนังสือลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือ บุคคลซึ่งประธาน
กรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี ้
ก. จานวนหุน้ ที่ผมู้ อบฉันทะนัน้ ถืออยู่
ข. ชื่อผูร้ บั มอบฉันทะ
ค. ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 40. การประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลา ดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า หนึ่งใน
สาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรือ่ งอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรือ่ งที่ผถู้ ือหุน้ เสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจาเป็ นต้อง
เลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และ
ระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทัง้ นี ้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3)
วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมเลือก
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
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ข้อ 42. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ ือ
หุน้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี ้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้ หรือในกรณี
ดังต่อไปนีจ้ ะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บคุ คลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วนที่สาคัญการมอบหมายให้บคุ คลอื่น
เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุน้ กู้
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 7
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ า่ ยไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2550
...............................................................................................

ปิ ดอากร
แสตมป์ 20 บาท

เขียนที่........................................................................................
วันที่..................เดือน........................................พ.ศ. ..................
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................................................................สัญชาติ....................................
อยูบ่ า้ นเลขที่...........................................ถนน..........................................................ตาบล/แขวง.....................................................................
อาเภอ/เขต.............................................................จังหวัด................................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม ......................หุน้ และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้)
(1) .................................................................................................... อายุ...................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่........................ ถนน
.....................................ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต................................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย.์ .......................... หรือ
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั

อายุ
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ปี

อยูช่ นั้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์ 10110
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 5 โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขมุ วิท
63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะ
ได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผมู้ อบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเ องทุก
ประการ
ลงชื่อ.........................................................................................ผู้มอบฉันทะ
(

)

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

)

หมายเหตุ ผูถ้ ือหุ้นทีม่ อบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 7
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
----------------เขียนที่
วันที่
(1) ข้าพเจ้า
อยูบ่ า้ นเลขที่
อาเภอ/เขต

เดือน

ปิ ดอากร
แสตมป์ 20 บาท

พ.ศ.
สัญชาติ

ถนน
จังหวัด

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย ์

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
(3) ขอมอบฉันทะให้

ซอย
จังหวัด

.

ถนน

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย ์

อายุ

หุน้
เสียง
เสียง

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
อาเภอ/เขต

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
อายุ 45 ปี
อยูช่ นั้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์ 10110
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 5 โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขมุ วิท 63
(ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้
กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผูม้ อบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุก
ประการ
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.........................เสียง งดออกเสียง .................เสียง
วาระที่

2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ประจาปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย .....................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง.................เสียง
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วาระที่

3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย .....................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง.................เสียง

วาระที่

4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 17,536,084 บาท และการงดการจ่ายเงินปั น
ผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย .....................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง.................เสียง

วาระที่

5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต่ อ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระและเลือกตัง้ กรรมการบริษัท
เพิ่มเติม
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
ดร.สาธิต วิทยากร
.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
นางอุณากร พฤฒิธาดา .
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจ่นั เพชร .
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
งดออกเสียง
งดออกเสียง
งดออกเสียง

วาระที่

6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที่

7 พิจารณาแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ประจาปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,808,570,502 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จานวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงั มิได้ออกจาหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นหุน้
สามัญที่เหลือจากการจัดสรรสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัดในปี ที่ผ่านมา พร้อมทัง้ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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วาระที่ 9

พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
3,462,336,820 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 3,808,570,502 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่บคุ คลในวงจากัด พร้อมทัง้ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน
346,233,682 หุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 11 พิจารณาเรือ่ งอื่น (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ ใด ให้ผรู้ บั
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
(1) ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จานวนหุน้
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
(2) วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ในกรณี ท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือ หุน้ ประจาปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 5 โรงแรม
ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขมุ วิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ ที่จะพึง่ เลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
----------------วาระที่

เรือ่ ง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที่

เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที่

เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที่

เรือ่ ง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที่

เรือ่ ง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที่

เรือ่ ง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย


ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 7
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตัง้ ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุน้ )
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
---------------------------------------------------------------------------

ปิ ดอากร
แสตมป์ 20 บาท

เขียนที่…………………..………………………………
วันที่…….…เดือน………….………พ.ศ……….……...
(1) ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………..………………………..........................
สานักงานตัง้ อยูเ่ ลขที…
่ …………………ถนน…………….………….……ตาบล/แขวง……………………..………………………………………
อาเภอ/เขต…………………………....จังหวัด……………………....... …รหัสไปรษณีย…
์ ………………………..…………….… ………………
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั …………………………………………………….………………………….….
ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม………………………………………หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………….……….เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ………………………………...………..หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………..………………………เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ………………………….........………หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………….................………………เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………………………………………………………………..…..…………อายุ…………………..…ปี
อยูบ่ า้ นเลขที…
่ ……..………….….…ถนน………………….…….….ตาบล/แขวง………………………………….……………………………
อาเภอ/เขต………………………………………….…จังหวัด………………………………..…..…รหัสไปรษณีย…
์ ……..………………..หรือ
(2) ……………………………..…………………………………………....อายุ…………….………ปี
อยูบ่ า้ นเลขที…
่ ……..………….….…ถนน………………….…….….ตาบล/แขวง………………………………….……………………………
อาเภอ/เขต………………………………………….…จังหวัด………………………………..…..…รหัสไปรษณีย…
์ ……..………………..หรือ
(3) ………………………………………………..…………………………อายุ…………….………ปี
อยูบ่ า้ นเลขที…
่ ……..………….….…ถนน………………….…….….ตาบล/แขวง………………………………….……………………………
อาเภอ/เขต………………………………………….…จังหวัด………………………………..…..…รหัสไปรษณีย…
์ ……..………………..หรือ
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
อายุ 45 ปี
อยูช่ นั้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์ 10110
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 5 โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขุมวิท
63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะ
ได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผมู้ อบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุก
ประการ
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุน้ สามัญ…………..................………........หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้……...............…….…….……..เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ……………….................…......หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้………….................................เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั้ หมด……………………………………..……………เสียง
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
งดออกเสียง .................เสียง
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ประจาปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
งดออกเสียง .................เสียง
วาระที่

3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี 2563 สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
งดออกเสียง .................เสียง

วาระที่

4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 17,536,084 บาท และการงดการจ่ายเงิน
ปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
งดออกเสียง .................เสียง

วาระที่

5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต่ อ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระและเลือกตัง้ กรรมการบริษัท
เพิ่มเติม
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
ดร.สาธิต วิทยากร
.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นางอุณากร พฤฒิธาดา .
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจ่นั เพชร .
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
งดออกเสียง .................เสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ประจาปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
งดออกเสียง .................เสียง
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วาระที่ 8

พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,808,570,502 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จานวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงั มิได้ออกจาหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นหุน้
สามัญที่เหลือจากการจัดสรรสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัดในปี ที่ผ่านมา พร้อมทัง้ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
งดออกเสียง .................เสียง

วาระที่ 9

พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
3,462,336,820 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 3,808,570,502 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่บคุ คลในวงจากัด พร้อมทัง้ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
งดออกเสียง .................เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน
346,233,682 หุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
งดออกเสียง .................เสียง
วาระที่ 11 พิจารณาเรือ่ งอื่น (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
งดออกเสียง .................เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรือ่ งใดนอกเหนือจากเรือ่ งที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผี่ รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)
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หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้เฉพาะกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2 หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 5 โรงแรม
ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขมุ วิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย
----------------วาระที่

เรือ่ ง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย .....................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง.................เสียง

วาระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย .....................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง.................เสียง

วาระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย .....................เสียง ไม่เห็นด้วย............................เสียง งดออกเสียง.................เสียง

วาระที่

เรือ่ ง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย .....................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง.................เสียง

วาระที่

เรือ่ ง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย .....................เสียง ไม่เห็นด้วย.............................เสียง งดออกเสียง..................เสียง

วาระที่

เรือ่ ง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย .....................เสียง
ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

ไม่เห็นด้วย.............................เสียง

งดออกเสียง.................เสียง

เห็นด้วย .....................เสียง

ไม่เห็นด้วย.............................เสียง

งดออกเสียง.................เสียง

เห็นด้วย .....................เสียง

ไม่เห็นด้วย.............................เสียง

งดออกเสียง.................เสียง

เห็นด้วย .....................เสียง

ไม่เห็นด้วย.............................เสียง

งดออกเสียง.................เสียง
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ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 5 โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก ซอยเอกมัย 2
ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
ผู้ถือหุน้
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 8

มาด้วยตัวเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียนด้วยตัวเอง (เริ่ม 08.00 น.)

โต๊ะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ (เริ่ม 08.00 น.)

แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัว
ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ

แสดงบัตรประจาตัว

ลงนามในใบลงทะเบียน

รับบัตรลงคะแนน

เข้าห้องประชุม

ประธานเปิ ดการประชุม (เวลา 10.00 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ

กรณีทมี่ ีผู้ต้องการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ
ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
(สาหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง)

เจ้าหน้าทีเ่ ก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ
ผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง และสรุ ปผลลงคะแนน

เมื่อทราบผลลงคะแนนประธานกล่าวสรุ ปต่อทีป่ ระชุม
*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าทีบ่ ริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) เมือ่ เสร็จการประชุม*
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 9
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
สรรหาผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ และ ที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขอ้ กาหนดขัน้ ต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูท้ ี่มีอานาจควบคุม
ของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2 . ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูท้ ี่มีอานาจควบคุมของบริษัท
3 . ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา พี่นอ้ ง คู่สมรส และ บุตรของ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือ บุคคลที่จะเสนอให้ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
4 . ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ี่มีอานาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจ
เป็ นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ ไม่เคยเป็ นหรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัยรวมถึงผูม้ ีอานาจควบคุมผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูท้ ี่มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่
มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือ หุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รบั บริ การเกินกว่า 2
ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ี
อานาจควบคุม หรือ หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8 . ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ของห้างหุน้ ส่วน
หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา หรือ ถือหุน้ เกินร้อยละ1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ มีการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ 1. ถึงข้อ 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 10
ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
1. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
อายุ

45 ปี

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ 29 เมษายน 2557 ( 6 ปี )
ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Pine Manor Colledge, USA
- ปริญญาโท Financial Economics Boston University, USA
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

และประวัติการอบรม

Family Business Governance 2018 (FBG12/2018)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Directors Certification Program 2017 (DCP 248/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
IT Governance and Cyber Resilience Program 2017 (ITG 4/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
Advanced Audit Committee Program 2016 (ACCP 22/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Risk Corporate Leader 2016 (RCL 5/2016)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program 2012 (DAP 99/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Company Secretary Program 2009 (CSP 29/2009)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทางาน
2557-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค.2554 - ปั จจุบนั
ต.ค.2551 - ปั จจุบนั

รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานนักลงทุนสัมพันธ์
(ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 0.40)
เลขานุการบริษัท (ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 0.40)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธ.ค.2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ (ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 10.00)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆ ทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็ นคู่สัญญา
คุณสมบัติต้องห้าม

การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระทีเ่ สนอ

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
บริษัท มินิแม็กส์ เวนเจอร์ จากัด

คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียได้พิจารณา
เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติเหมาะสม
กับตาแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้กระทา
โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 11
แผนทีแ่ สดงทีต่ งั้ สถานทีจ่ ัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 5 โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก ซอยเอกมัย 2
ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
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