
 
   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

 ประจ าปี 2564 
 

บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 วนัจนัทรท่ี์ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 

  

 ณ หอ้งออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร ์ซมัเมอรเ์ซ็ท เอกมยั แบงค็อก  
 18 เอกมยัซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนงเหนือ  
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26 มีนาคม 2564 

 
เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
เรยีน ผูถื้อหุน้ บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่สง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  

2. รายงานประจ าปี 2563 และรายงานการพฒันาความยั่งยืนประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code  
3. ประวัติกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลับเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  และ

ประวตัิของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหมแ่ละกรรมการอิสระ 
4. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4) 
5. เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุ 
6. ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ เฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
7.  หนงัสือมอบฉันทะ 
8.  ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
9. คณุสมบตัิกรรมการอิสระ 
10. ขอ้มลูกรรมการอิสระที่บรษัิทฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ 
11. แผนที่แสดงที่ตัง้สถานที่จดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวันจันทรท์ี่ 26 เมษายน 2564               

เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุ Auditorium ชัน้ 5 โรงแรมซมัเมอรเ์ซ็ท เอกมยั แบงค็อก ซอยเอกมยั 2 ถนนสขุมุวิท 63 (ถนนเอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 เพ่ือพิจารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 

 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ไดจ้ัดขึน้ในวนัจันทรท์ี่ 10 สิงหาคม 2563 โดยมีส  าเนารายงานการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ตามที่ไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1) ซึ่งไดจ้ดัท  าขึน้แลว้เสรจ็
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุน้ และน าส่งใหต้ลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และกระทรวง 
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  พร้อมทั้ง เผยแพร่ส  าเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.principalcapital.co.th) ตัง้แตว่นัที่ 24 สิงหาคม 2563 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ  บรษัิทฯ ไดมี้การบนัทกึรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึง่ไดจ้ดัขึน้ในวนัจนัทรท์ี่ 10 สิงหาคม 
2563 ไวอ้ย่างถกูตอ้งแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) รบัรองรายงานการประชมุ
ดงักลา่ว 

 

 คะแนนเสียงส าหรับการรับรอง เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บรษัิทฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและความกา้วหนา้ของกิจการในรอบปี 2563 รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี 2563 (สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 2)  

 

 ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  2/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2564 (“ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท”) ไดมี้มติอนุมัติเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 ซึง่สรุปผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ และความกา้วหนา้ของกิจการในรอบปี 2563 

 

 คะแนนเสียงส าหรับการรับทราบ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือรบัทราบจงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563  
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัท
มหาชน”) ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จประจ าปีสิน้สดุ ณ รอบปีบัญชีของ  
บรษัิทฯ และจดัใหมี้การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีก่อนน าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ บรษัิทฯ จงึไดจ้ดัท  างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส  าหรบัปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 
และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาดว้ย
ล าดบัที่ 2) ซึง่บรษัิทฯ ไดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ (www.principalcapital.co.th) แลว้ 

 

ความเหน็คณะกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ไดมี้มติอนมุตัิเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส  าหรบัปี 2563 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรับ
อนญุาตของบรษัิทฯ และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิท ไดเ้ห็นชอบแลว้ 
 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 17,536,804 บาท และงดการจ่ายเงนิปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

  

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เน่ืองดว้ยมาตรา 115 ของพ.ร.บ. บรษัิทมหาชน  ก าหนดใหบ้รษัิทฯ จา่ยเงินปันผลจากเงินก าไรเทา่นัน้ และมาตรา 
116 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนไดก้ าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส  ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไร
สทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส  ารองจะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน โดยบรษัิทฯ 
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล เงินส  ารองตามกฎหมาย และเงินส  ารองอ่ืนๆ 
ทัง้นี ้อาจเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยูก่บัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคลอ่ง และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต  

 ซึง่เม่ือพิจารณาจากผลประกอบการของบรษัิทฯ ส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาแลว้พบวา่ ปี 2563 บรษัิทฯ 
มีก าไรสุทธิ เท่ากับ 416,732,051 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จึงพิจารณาจัดสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส  ารองตามกฎหมาย  จ านวน 
17,536,084 บาท  ทัง้นี ้ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุ จ านวน 537,492,587 บาท จึงพิจารณางดการจ่ายเงิน
ปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

 ขอ้มลูการเปรยีบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2563 และปี 2562 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 
1. ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ  (537,492,587)  (186,942,759) 
2. จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ 3,462,336,820 3,462,336,820 
3. เงินปันผลจา่ยอตัราตอ่หุน้ - - 
4. รวมจ านวนเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ - - 
5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ - - 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ไดมี้มติอนมุตัิเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงิน
ก าไรเพื่อเป็นทนุส  ารองตามกฎหมายจ านวน 17,536,084 บาท และพิจารณาอนมุตัิงดการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 
2563 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  

 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
 วาระที ่5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต่้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล มาตรา 71 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและขอ้บังคับของบริษัทฯ ก าหนดว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการบริษัทฯ ออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการบริษัทฯ ในขณะนัน้ และกรรมการ
บริษัทฯ ที่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต  าแหน่งอีกได้ โดยในครัง้นี ้มีกรรมการบริษัทฯ จ านวน 3 ท่าน ที่ตอ้งพน้จาก
ต าแหน่งในการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ดงันี ้
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(หนว่ย : บาท) 

 1. นายญาณศกัดิ ์มโนมยัพิบลูย ์ กรรมการ และกรรมการอิสระ  
 2. ดร.สาธิต วิทยากร  กรรมการ  
 3. นางสาวอรญัญา เฉลิมพรวโรดม กรรมการ และกรรมการอิสระ 

ในการนี ้บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทฯ เป็นการลว่งหนา้ในระหว่าง
วนัที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี แตไ่มป่รากฏวา่มีผูถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลเพื่อ
รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทแตอ่ยา่งใด 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท (โดยไม่รวมกรรมการผูมี้สว่นไดเ้สีย) ไดมี้มติอนมุตัิเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุ   
ผูถื้อหุน้ เพ่ือ 

  1. พิจารณาเลือกตัง้นายญาณศกัดิ ์มโนมยัพิบลูย ์และดร.สาธิต วิทยากร เพ่ือใหก้ลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง และพิจารณา
เลือกตัง้ นางอณุากร พฤฒิธาดา ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระแทน นางสาวอรญัญา เฉลิมพรวโรดม  

  2. พิจารณาเลือกตัง้ รศ.ดร.ศิลปพร ศรจีั่นเพชร เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระเพ่ิมเติม 
 

 โดยคณะกรรมการบรษัิท (โดยไมร่วมกรรมการผูมี้สว่นไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณากลั่นกรองคณุสมบตัิของบคุคลขา้งตน้ทัง้สี่ทา่นแลว้พบวา่ เป็นผู้
มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายและขอ้บังคับบริษัทฯ ก าหนดไว  ้อีกทั้งยังเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู ้
ความสามารถ มีประสบการณอ์ันจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเม่ือไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้วัยวุฒิและ
คณุวฒิุ ตลอดจนประสบการณใ์นการท างานและความรอบรูใ้นแขนงวิชาต่างๆ ทัง้การบริหารจดัการ การเงิน และกฎหมาย จึงเชื่อไดว้่า
กรรมการทัง้สี่ท่านที่เสนอนีจ้ะช่วยใหอ้งคก์รเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทัง้นี ้โปรดพิจารณาขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับกรรมการทัง้สี่ทา่นขา้งตน้
ในประวตัิกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  และประวตัิของ
กรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหมแ่ละกรรมการอิสระ (สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 3) 

 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2564 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่มาตรา 90 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและขอ้บงัคับของบริษัทฯ ไดก้ าหนดไวว้่า บ าเหน็จกรรมการ และ
ค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนด กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม 
บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา  ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้
ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 
2564 อย่างรอบคอบโดยค านึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบอา้งอิงภาวะเศรษฐกิจและ
อตุสาหกรรมในประเภทเดียวกบับรษัิทฯ จงึไดพ้ิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.  คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

1.1 วงเงินค่าบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการ ปี 2563 โดยบันทึกเป็นค่าใชจ้่ายปี 2564 จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
1,500,000 บาท ซึง่ลดลงจากปี 2563 รอ้ยละ 50 ซึง่เป็นการปรบัลดใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณโ์ควิด -19 

1.2 ประกนัภยัความรบัผิดชอบของกรรมการและเจา้หนา้ที่ และการชดใชค้ืนใหก้บับรษัิทฯ (Directors and Officers Liability and 
Company Reimbursement Policy, D&O) ส าหรบัปี 2564 ค่าเบีย้ประกันภัย 525,000 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท 
ซึง่เพ่ิมขึน้จากปี 2563 จ านวน 21,000 บาท จากการเพิ่มทนุแบบ Private Placement ในเดือนพฤศจิกายน 2563 

1.3  สวสัดิการคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาล และคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสขุภาพประจ าปี ของกรรมการบรษัิท และกรรมการบรษัิท
ยอ่ยที่ PRINC ถือหุน้ 100% วงเงิน 1,000,000 บาทตอ่ปี โดยเขา้รบัการรกัษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู คงเดิม
เทา่กบัปี 2563 

1.4  คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ  
ต าแหน่ง ประธาน 

กิตติมศกัดิ์ 
ประธาน

คณะกรรมการ 
กรรมการ ประธาน 

คณะกรรมการชดุยอ่ย 
กรรมการ ชดุ

ยอ่ย 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท 15,000 15,000 10,000 15,000    
  ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย เฉพาะกรรมการจากภายนอกองคก์ร 7,500 5,000 
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(หนว่ย : บาท) 

 ทัง้นี ้ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการ ส าหรบัปี 2564 เพิ่มขึน้จากปี 2563 ส าหรบัต  าแหน่งประธานกรรมการชดุย่อยที่เพิ่มจาก 5,000 
บาท เป็น 7,500 บาท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการจา่ยคา่ตอบแทนของต าแหน่งประธานกรรมการชดุยอ่ยในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืนๆ 

2.  คา่ตอบแทนที่ไมเ่ป็นตวัเงิน 

2.1 ใหส้ว่นลด 50% ส าหรบัคา่ใชจ้า่ยคา่รกัษาพยาบาลสว่นที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบรษัิท และกรรมการบรษัิทยอ่ยที่ 
PRINC ถือหุน้ 100% โดยเขา้รบัการรกัษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู คงเดิมเทา่กบัปี 2563 

2.2 ใหส้่วนลด 30% ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส  บุตรและบุพการีของกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุน้ 100% ตลอดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  โดยเขา้รบัการรกัษาพยาบาลท่ี
โรงพยาบาล พริน้ซ ์สวุรรณภมิู คงเดิมเทา่กบัปี 2563 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการทัง้หมด 9 ครัง้  ไดจ้่ายค่าเบีย้ประชมุใหก้ับกรรมการบริษัทฯ จ านวน 890,000 บาท มีการ
ประชมุคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ทัง้นี  ้กรรมการบรหิารและกรรมการบริหารความเสี่ยงทกุคนสละสิทธ์ิไม่
ขอรบัค่าเบีย้ประชมุ และไดมี้การจ่ายเงินค่าบ าเหน็จใหก้รรมการ เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท นอกจากนี ้ยงัมีสวสัดิการค่าใชจ้่ายใน
การรกัษาพยาบาลจ านวน 46,114 บาท รวมคา่ตอบแทนทัง้สิน้  3,936,114 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดา้นลา่ง 

รายช่ือกรรมการ ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการตรวจสอบ 

(บาท) 

ค่าบ าเหน็จ
กรรมการ 

(บาท) 

ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล 

(บาท) 

รวมทัง้สิน้ 
(บาท) 

1. นายแพทยพ์งษศ์กัดิ ์วิทยากร 105,000 450,000 - 555,000 
2. นายญาณศกัดิ ์มโนมยัพิบลูย ์ 155,000 450,000 4,675 609,675 
3. ดร.สาธิต วิทยากร 90,000 300,000 3,153 393,153 
4. น.ส.อรญัญา เฉลิมพรวโรดม 110,000 300,000 - 410,000 
5. ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 110,000 300,000 - 410,000 
6. นายวีระ ศรชีนะชยัโชค 90,000 300,000 22,601 412,601 
7. นายแพทยส์นุทร ศรทีา* 30,000 300,000 15,685 345,685 
8. นายจอหน์ ลี โกะชนุ  120,000 300,000 - 420,000 
9. น.ส. ธนธรณ ์วิทยากร* 70,000 300,000 - 370,000 
10. ดร.อจัฉรา รตันพนัธุศ์ร*ี* 10,000 - - 10,000 
รวมค่าตอบแทนกรรมการ 890,000 3,000,000 46,114 3,936,114 

 หมายเหต:ุ *  นายสนุทร ศรีทา ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบรษัิทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 
  *  น.ส.ธนธรณ ์วิทยากร ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบรษัิทฯ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563   
  ** ดร.อจัฉรา รตันพนัธุศ์รี ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการแทน น.ส.ธนธรณ ์วิทยากร มีผลตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 

 
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมี้มติอนุมัติ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ
คา่ตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2564 ดงันี ้

1.  คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

1.1 วงเงินค่าบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการ ปี 2563 โดยบันทึกเป็นค่าใชจ้่ายปี 2564 จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
1,500,000 บาท ซึง่ลดลงจากปี 2563 รอ้ยละ 50 ซึง่เป็นการปรบัลดใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณโ์ควิด -19 

1.2 ประกนัภยัความรบัผิดชอบของกรรมการและเจา้หนา้ที่ และการชดใชค้ืนใหก้บับรษัิทฯ (Directors and Officers Liability and 
Company Reimbursement Policy, D&O) ส าหรบัปี 2564 ค่าเบีย้ประกันภัย 525,000 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท 
ซึง่เพ่ิมขึน้จากปี 2563 จ านวน 21,000 บาท จากการเพิ่มทนุแบบ Private Placement ในเดือนพฤศจิกายน 2563 

1.3  สวสัดิการคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาล และคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสขุภาพประจ าปี ของกรรมการบรษัิท และกรรมการบรษัิท
ยอ่ยที่ PRINC ถือหุน้ 100% วงเงิน 1,000,000 บาทตอ่ปี โดยเขา้รบัการรกัษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู คงเดิม
เทา่กบัปี 2563 
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(หนว่ย : บาท) 1.4  คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ  
ต าแหน่ง ประธาน 

กิตติมศกัดิ์ 
ประธาน

คณะกรรมการ 
กรรมการ ประธาน 

คณะกรรมการชดุยอ่ย 
กรรมการ ชดุ

ยอ่ย 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท 15,000 15,000 10,000 15,000    

  ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย เฉพาะกรรมการจากภายนอกองคก์ร 7,500 5,000 

 ทัง้นี ้ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการ ส  าหรบัปี 2564 เพิ่มขึน้จากปี 2563 ส  าหรบัต  าแหน่งประธานกรรมการชดุย่อยที่เพิ่มจาก 5,000 
บาท เป็น 7,500 บาท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการจา่ยคา่ตอบแทนของต าแหน่งประธานกรรมการชดุยอ่ยในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืนๆ 

2.  คา่ตอบแทนที่ไมเ่ป็นตวัเงิน 

2.1 ใหส้ว่นลด 50% ส  าหรบัคา่ใชจ้า่ยคา่รกัษาพยาบาลสว่นที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบรษัิท และกรรมการบรษัิทยอ่ยที่ 
PRINC ถือหุน้ 100% โดยเขา้รบัการรกัษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู คงเดิมเทา่กบัปี 2563 

2.2 ใหส้่วนลด 30% ส  าหรบัค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตรและบุพการีของกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุน้ 100% ตลอดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยเขา้รบัการรกัษาพยาบาลท่ี
โรงพยาบาล พริน้ซ ์สวุรรณภมิู คงเดิมเทา่กบัปี 2563 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ 

 
วาระที ่7 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2564 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 ของพ.ร.บ. บรษัิทมหาชนและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ซึง่ก าหนดไวว้า่ 
ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้งหรือผู้ด  ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยค านึงถึงบทบญัญัติของพ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนและกฎเกณฑต์่างๆ ที่เก่ียวขอ้งแลว้ มีความเห็นว่า บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้
เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ที่ผ่านมา เหมาะสมที่จะเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ อีกจ านวน 15 แหง่ ประจ าปี 
2564 ต่อไป  เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะท าใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้ป็น
อยา่งดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรบัตอ่การขยายงานของบรษัิทฯ นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาเปรยีบเทียบกบัปรมิาณงานและอตัราค่าสอบ
บญัชีของบรษัิทจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแลว้เห็นวา่ คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
อยูใ่นระดบัที่เหมาะสม 

 

ความเหน็คณะกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ไดมี้มติอนมุตัิเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบรษัิทฯ อีกจ านวน 15 แห่ง ประจ าปี 2564 พรอ้มทัง้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
1.  พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ประจ าปี 2564 (โดยปัจจบุนับรษัิทฯ มี

บรษัิทยอ่ยจ านวน 15  แหง่)  

นางสาวศนิชา อคัรกิตติลาภ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 8470  หรอื 
นายไพบลู ตนักลู                     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 4298  หรอื 
นางสาวอมรรตัน ์เพ่ิมพนูวฒันาสขุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 4599 

ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผูส้อบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์โดยใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนใดคนหนึ่งขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ และ
บริษัทย่อย และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบตัิงานได้ ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบี      
เอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั แทนได ้ 

2.  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 (เฉพาะของบรษัิทฯ ไมร่วมบรษัิทยอ่ย) เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน  2,802,000 บาท 
(ทัง้นี ้ในปี 2563 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ คิดเป็นเงินจ านวน 3,350,000 บาท และของบริษัทย่อยอีก 19 แห่งคิดเป็นเงิน
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จ านวน 11,240,000 บาท) คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีดงักลา่ว เน่ืองจากบรษัิทฯ ไดป้รบัโครงสรา้งโดยโอนธุรกิจโรงแรมที่อยูภ่ายใตบ้ริษัท
ฯ ออกไปอยูก่บับรษัิทยอ่ยของบรษัิท คา่ตอบแทนผสูอบบญัชีของบรษัิทจงึลดลง 

 
ตารางเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

      (หนว่ย : บาท) 
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี รอบปีบญัชี 2564 (ปีที่เสนอ) รอบปีบญัชี 2563 เปลี่ยนแปลง (คิดเป็นรอ้ยละ) 

คา่สอบบญัชีเฉพาะของบรษัิทฯ 2,802,000 3,350,000 ลดลงจากปี 2563 
 
หมายเหต:ุ   1. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุท่ี ทจ.75/2561 เรื่องหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับฐานะการเงิน และผล

การด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรพัย ์ ไดก้ าหนดใหบ้ริษัทท่ีออกหลกัทรพัยซ์ึ่งมีหุน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัใหม้ีการ
หมนุเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรายใดปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้เจ็ดรอบ
ปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายนั้นเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทได ้เมื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ยหา้รอบปีบญัชี
ติดต่อกนั   

2. นางสาวศนิชา อคัรกิตติลาภ ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอีก 15 แห่ง เป็นปีแรก 
3.  นายไพบูล ตันกลู เคยไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2563 ทั้งนี ้ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือใน

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
4.  นางสาวอมรรตัน ์เพิ่มพนูวฒันาสขุ ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอีก 15 แห่ง เป็นปีแรก 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธแ์ละไมมี่สว่นไดเ้สียกบับรษัิทฯ ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผู้ที่เก่ียวขอ้งกับ
บคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,808,570,502 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจ าหน่าย
ของบริษัทฯ จ านวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ                
บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อใหส้อดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุน้สามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามที่จะไดเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
ตอ่ไปในวาระที่ 9 นัน้ เน่ืองดว้ยมาตรา 136 แหง่พ.ร.บ. บรษัิทมหาชน ไดก้ าหนดวา่ บรษัิทฯ จะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไวโ้ดยการ
ออกหุน้ใหม่เพิ่มทุนไดต้่อเม่ือหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช  าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้  หรือในกรณีหุน้ยังจ  าหน่ายไม่ครบ หุน้ที่
เหลือตอ้งเป็นหุน้ที่ออกเพ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ โดยปัจจบุนั บริษัทฯ มีหุน้สามญัที่ไดจ้ดทะเบียนไว้
แลว้แตย่งัมิไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 346,233,682 หุน้ ซึง่เป็นหุน้สามญัคงเหลือจากการออกหุน้เพื่อรองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และจะหมดอายุลงในวนัที่ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 นี ้บริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้งลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 346,233,682 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม
จ านวน 3,808,570,502 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ  านวน 3,462,336,820 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้แต่ยงัมิได้
ออกจ าหน่ายของบรษัิทฯ จ านวน 346,233,682 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท พรอ้มทัง้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ โดยแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 เป็นดงันี ้
"ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 3,462,336,820 บาท (สามพนัสี่รอ้ยหกสิบสองลา้นสามแสนสามหม่ืนหกพนัแปด

รอ้ยยี่สิบบาท) 
 แบง่ออกเป็น 3,462,336,820 หุน้ (สามพนัสี่รอ้ยหกสิบสองลา้นสามแสนสามหม่ืนหกพนัแปด

รอ้ยยี่สิบหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาทถว้น) 

 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุน้สามญั 3,462,336,820 หุน้   (สามพนัสี่รอ้ยหกสิบสองลา้นสามแสนสามหม่ืนหกพนัแปด

รอ้ยยี่สิบหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ ไมมี่”  
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จ านวน 11,240,000 บาท) ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีดังกล่าว เน่ืองจากบริษัทฯ ไดป้รบัโครงสรา้งโดยโอนธุรกิจโรงแรมที่อยู่ภายใต้               
บรษัิทฯ ออกไปอยูก่บับรษัิทยอ่ยของบรษัิท คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิทจงึลดลง 

 
ตารางเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

      (หนว่ย : บาท) 
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี รอบปีบญัชี 2564 (ปีที่เสนอ) รอบปีบญัชี 2563 เปลี่ยนแปลง (คิดเป็นรอ้ยละ) 

คา่สอบบญัชีเฉพาะของบรษัิทฯ 2,802,000 3,350,000 ลดลงจากปี 2563 
รอ้ยละ 16.35 

 
 
หมายเหต:ุ   1. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุท่ี ทจ.75/2561 เรื่องหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับฐานะการเงิน และผล

การด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรพัย ์ ไดก้ าหนดใหบ้ริษัทท่ีออกหลกัทรพัยซ์ึ่งมีหุน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัใหม้ีการ
หมนุเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรายใดปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้เจ็ดรอบ
ปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายนั้นเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทได ้เมื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ยหา้รอบปีบญัชี
ติดต่อกนั   

2. นางสาวศนิชา อคัรกิตติลาภ ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอีก 15 แห่ง เป็นปีแรก 
3.  นายไพบูล ตันกลู เคยไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2563 ทั้งนี ้ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือใน

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
4.  นางสาวอมรรตัน ์เพิ่มพนูวฒันาสขุ ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอีก 15 แห่ง เป็นปีแรก 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธแ์ละไมมี่สว่นไดเ้สียกบับรษัิทฯ ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผู้ที่เก่ียวขอ้งกับ
บคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,808,570,502 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจ าหน่าย
ของบริษัทฯ จ านวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ                
บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อใหส้อดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุน้สามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามที่จะไดเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
ตอ่ไปในวาระที่ 9 นัน้ เน่ืองดว้ยมาตรา 136 แหง่พ.ร.บ. บรษัิทมหาชน ไดก้ าหนดวา่ บรษัิทฯ จะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไวโ้ดยการ
ออกหุน้ใหม่เพิ่มทุนไดต้่อเม่ือหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช  าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้  หรือในกรณีหุน้ยังจ  าหน่ายไม่ครบ หุน้ที่
เหลือตอ้งเป็นหุน้ที่ออกเพ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ โดยปัจจบุนั บริษัทฯ มีหุน้สามญัที่ไดจ้ดทะเบียนไว้
แลว้แตย่งัมิไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 346,233,682 หุน้ ซึง่เป็นหุน้สามญัคงเหลือจากการออกหุน้เพื่อรองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และจะหมดอายุลงในวนัที่ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 นี ้บริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้งลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 346,233,682 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม
จ านวน 3,808,570,502 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ  านวน 3,462,336,820 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้แต่ยงัมิได้
ออกจ าหน่ายของบรษัิทฯ จ านวน 346,233,682 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท พรอ้มทัง้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ โดยแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 เป็นดงันี ้
"ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 3,462,336,820 บาท (สามพนัสี่รอ้ยหกสิบสองลา้นสามแสนสามหม่ืนหกพนัแปด

รอ้ยยี่สิบบาท) 
 แบง่ออกเป็น 3,462,336,820 หุน้ (สามพนัสี่รอ้ยหกสิบสองลา้นสามแสนสามหม่ืนหกพนัแปด

รอ้ยยี่สิบหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาทถว้น) 

 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุน้สามญั 3,462,336,820 หุน้   (สามพนัสี่รอ้ยหกสิบสองลา้นสามแสนสามหม่ืนหกพนัแปด

รอ้ยยี่สิบหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ ไมมี่”  
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ความเหน็คณะกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดมี้มติอนมุตัิเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ พรอ้มทัง้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทนุจด
ทะเบียนของบรษัิทฯ ตามรายละเอียดที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ 
 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 346,233,682 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในวาระที่ 8
ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อใหส้อดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เน่ืองดว้ยบริษัทฯ มีแผนการลงทนุและขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเน่ือง จึงเห็นสมควรเสนอใหเ้พิ่มทุน                        
จดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อความคล่องตวัในการท า M&A เพื่อมาเสริมสรา้ง Synergies ใหก้ับ
บริษัทฯ ในอนาคต โดยการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ เน่ืองจากจะช่วยให้
บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่งและพรอ้มส าหรบัการด าเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตไดอ้ย่าง                 
ทนักาล พรอ้มทัง้เป็นการรองรบัการสรรหาพนัธมิตรมารว่มลงทนุในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่
บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถสรา้งผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว และสามารถรกัษาระดับอัตราส่วนหนีส้ินต่อทนุ 
(Debt-to-Equity) และหนีส้ินตอ่ EBITDA (Debt-to-EBITDA) ของบรษัิทฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัที่ต  ่าอีกดว้ย 
โดยบรษัิทฯ ประสงคจ์ะเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ จ านวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนภายหลงัการลดทุนจด
ทะเบียนตามที่ระบุในวาระที่ 8 ข้างตน้) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 
346,233,682 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4) (สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 4)  
พรอ้มทัง้แกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแกไ้ขหนังสือ
บรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 เป็นดงันี ้ 

"ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 3,808,570,502 บาท (สามพนัแปดรอ้ยแปดลา้นหา้แสนเจ็ดหม่ืนหา้รอ้ยสองบาท) 

 แบง่ออกเป็น 3,808,570,502 หุน้   (สามพนัแปดรอ้ยแปดลา้นหา้แสนเจ็ดหม่ืนหา้รอ้ยสองหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาทถว้น) 
 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุน้สามญั 3,808,570,502 หุน้   (สามพนัแปดรอ้ยแปดลา้นหา้แสนเจ็ดหม่ืนหา้รอ้ยสองหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ ไมมี่”  

 

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จะเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ และผูถื้อหุน้  จึงมีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบรษัิทฯ พรอ้มทัง้การแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ตาม
รายละเอียดที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ 
 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทัง้นี ้เน่ืองดว้ยวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ตามที่จะไดเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาต่อไปเป็นเรื่องที่
เก่ียวขอ้งกับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งมีความเก่ียวเน่ืองกัน ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุตัิวาระดงักล่าว ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้
พิจารณาโดยถือวา่วาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นเรื่องที่เก่ียวเน่ืองกันและเป็นเงื่อนไขซึง่กันและกนั โดยหากวาระที่ 9 นีไ้ม่ไดร้บัอนมุตัิจากที่
ประชมุผูถื้อหุน้ จะไมมี่การพิจารณาวาระที่ 10 อีกตอ่ไป 
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วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
346,233,682 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเน่ืองจากการพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป  (General Mandate) 
ตามที่ระบุในวาระที่ 9 ขา้งตน้ บริษัทฯ ประสงคท์ี่จะจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ 
จ านวนไม่เกิน 346,233,682 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบรษัิทฯ 
ณ วนัที่คณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติอนมุตัิในวาระนี ้เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั พรอ้มทัง้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ เป็น
ผูมี้อ  านาจในการพิจารณาด าเนินการ หรอืก่อใหเ้กิดการด าเนินการตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วของบรษัิทฯ ซึง่
รวมถึงแตไ่มจ่  ากดัเพียง การด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
1. พิจารณาเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยอาจเป็นการเสนอขายทัง้จ  านวนหรือแตบ่างส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลาย

คราวก็ได ้
2. ก าหนดวัตถุประสงค ์ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอขาย วิธีการจองซือ้และช าระเงิน ตลอดจน

เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 
3. เจรจา ตกลง เขา้ท  า และลงนามในสญัญา และ/หรอื เอกสารใดๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว รวมถึง

การแกไ้ขสญัญาและเอกสารดงักลา่ว และสารสนเทศหรอืการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนพิจารณาแตง่ตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน 
ที่ปรกึษากฎหมาย ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารอ่ืนใด (หากมีหรอืจ าเป็น) 

4. ลงนามในแบบค าขออนญุาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 
รวมถึงการจดทะเบียนที่เก่ียวขอ้งต่อกระทรวงพาณิชย ์และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เขา้จดทะเบี ยนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ตลอดจนติดตอ่ ประสานงาน และยื่นเอกสารตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้ง (ไม่ว่าในประเทศหรือตา่งประเทศ) 
และ 

5. ด าเนินการใดๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวประสบผลส าเร็จ รวมถึงมอบหมายใหบุ้คคลใดๆ  ที่
คณะกรรมการเห็นสมควรกระท าการตามขอ้ 3 และขอ้ 4 ขา้งตน้  

ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั โดย (ก) เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทนุเฉพาะเจาะจงซึ่ง
มีจ  านวนไมเ่กิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผูล้งทนุจะตอ้งไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั และ (ข) ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ
ของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจ ากดัดงักลา่วจะตอ้งเป็นราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่
เสนอขายหุน้ต่อผูล้งทนุและเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ ซึ่งราคาเสนอขายดงักล่าวอาจมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกิน
กวา่รอ้ยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 72/2558 เรือ่งการอนญุาตใหบ้รษัิทจดทะเบียนเสนอขาย
หุน้ที่ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่ค  านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่ 7 
วนัท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนดราคาเสนอขายหุน้ ทัง้นี ้โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4) (สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 4) 
 

ความเหน็คณะกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดมี้มติอนมุตัิเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้
สามญัเพ่ิมทนุจ านวนไมเ่กิน 346,233,682 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากัด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้
ขา้งตน้ และการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูมี้อ  านาจในการพิจารณาด าเนินการ หรือก่อใหเ้กิดการด าเนินการต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วของบรษัิทฯ ตามรายละเอียดที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ 

 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ทัง้นี ้เน่ืองดว้ยวาระที่ 9 ขา้งตน้และวาระที่ 10 นีเ้ป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากัด ซึ่งมีความเก่ียวเน่ืองกัน ดงันัน้ 
ในการพิจารณาอนมุตัิวาระดงักลา่ว ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาโดยถือวา่วาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นเรือ่งที่เก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไข
ซึง่กนัและกนั โดยหากวาระที่ 10 นีไ้มไ่ดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ จะถือวา่วาระที่ 9 ที่ไดร้บัอนมุตัิแลว้เป็นอนัยกเลิกไปดว้ย 

 
วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

 
 จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวันจันทรท์ี่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม 

Auditorium ชัน้ 5 โรงแรมซมัเมอรเ์ซ็ท เอกมยั แบงค็อก ซอยเอกมยั 2  ถนนสขุมุวิท 63 (ถนนเอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10110 
รายละเอียดแผนที่แสดงที่ตัง้สถานที่จดัประชมุผูถื้อหุน้ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 11 โดยบรษัิทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุสามญั
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ผูถื้อหุน้ตัง้แตเ่วลา 08.00 น. ส  าหรบัผูถื้อหุน้ที่จะเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง กรุณาน าเอกสารหรอืหลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ ตามรายละเอียดที่แจง้ไวใ้นสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 5 มาเพื่อแสดงสิทธิในการเขา้รว่มประชมุ 

อนึ่ง ผูถื้อหุน้ทา่นใดประสงคท์ี่จะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนมาเขา้รว่มประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกขอ้มลูและลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 7) โดยเลือกใชเ้พียงแบบใดแบบหนึ่ง และมอบใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะ โดยผูร้บัมอบฉันทะที่จะเขา้รว่ม
ประชมุจะตอ้งน าเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเขา้รว่มประชุม ตามรายละเอียดที่แจง้ไวใ้นสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 5 ส่งมอบต่อเจา้หน้าที่
บรษัิทฯ ที่จดุลงทะเบียนก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 

เน่ืองจากการจดัประชมุผูถื้อหุน้ จะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มาก ซึง่เป็นปัจจยัเสี่ยงต่อการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ดงันัน้ เพ่ือป้องกัน
การแพรร่ะบาดของ COVID-19 บริษัทฯ มีขอ้แนะน าและชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยผูถื้อหุน้ใหแ้ก่กรรมการอิสระ แทนการ
เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยตนเอง  

หากผู้ถือหุน้ท่านใดประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ                        
ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผูร้บัมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุขอ้ความ
ครบถว้นสมบรูณพ์รอ้มเอกสารประกอบ ไปที่บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ์เลขที่ 29 ถนนสขุมุวิท 
63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 เป็นการล่วงหนา้ เพื่อใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัเอกสารดงักล่าวก่อนวนัจนัทรท์ี่ 26 เมษายน 2564  
จกัเป็นพระคณุยิ่ง  

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง บริษัทฯ ไดข้อใหมี้มาตรการในการปฏิบตัิตนส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชุม กรณีการแพร่
ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้

1. บริษัทฯ จะจดัตัง้จดุคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค บริเวณชัน้ 1 อาคารเชียร ์ทัง้นี ้ในกรณีที่ตรวจพบผูท้ี่มีอาการเก่ียวกบั
ทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเส่ียงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ใน
กรณีที่ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ทา่นสามารถมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นหรอืกรรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้รว่มประชมุแทนได)้ 

2. บรษัิทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาทีเ่ข้าร่วมการประชุม  
3. บรษัิทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม ติดสติกเกอรผ์่านการตรวจคดักรองตลอดเวลาที่อยูภ่ายในสถานที่จดัการประชมุ 
4. หากพบว่า ผูถื้อหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะมีอณุหภมิูรา่งกายตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป มีอาการระบบทางเดินหายใจ (ไอ เจ็บ

คอ น า้มกู หายใจเหน่ือย หรือหายใจล าบาก) หรือมีขอ้บ่งชี ้ หรือความเสี่ยงอ่ืนใดต่อการติดเชือ้โรค COVID-19 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตใหเ้ขา้
ภายในสถานที่จดัการประชมุ โดยเจา้หนา้ที่ ณ จดุตรวจคดักรองจะใหค้  าแนะน าตามสมควร 

5. การจดัเตรยีมการอ่ืนของบรษัิทฯ  
 5.1 จัดเตรียมแอลกอฮอลเ์จลใหบ้ริการ ณ จุดต่าง ๆ และด าเนินการท าความสะอาดสถานที่จัดการประชุมก่อนเริ่มการประชุมอย่าง

ถกูตอ้งเหมาะสม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสขุแนะน า 
 5.2 งดการบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มและงดรบัประทานอาหารภายในสถานที่จดัการประชมุ  
 
 
 

 
                                                                                                                                ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
  

   (นายจอหน์ ลี โกะชนุ) 
                                                                                                                                ประธานคณะกรรมการบรษัิท 

 
 
 
 

หมายเหตุ   ผูถื้อหุน้ทา่นใดท่ีประสงคจ์ะรบัหนงัสือรายงานประจ าปี 2563 ของบรษัิทฯ ขอใหแ้จง้ความประสงคไ์ปยงัหมายเลขโทรศพัท ์02-714-2173 และตดิตอ่ขอรบั
 รายงานประจ าปี 2563 ไดใ้นวนัประชมุ 
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           สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 
   บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

วันจันทร ์ที่ 10 สิงหาคม 2563 
ณ หอ้งออดิธอเรียม ชั้น 5 อาคารซัมเมอรเ์ซ็ท เอกมัย แบงค็อก 

เลขที ่18 เอกมัยซอย 2ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร        
 

เร่ิมการประชุม เวลา 13.30 น. 

 นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ไดแ้ถลงใหท้ี่ประชุมทราบว่าปัจจุบนับริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 
3,564,096,272 บาท (สามพนัหา้รอ้ยหกสิบสี่ลา้นเกา้หม่ืนหกพนัสองรอ้ยเจ็ดสิบสองบาท) โดย ณ วนัปิดสมดุทะเบียน วนัที่ 10 กรกฎาคม 2563 บรษัิท
ฯ มีทนุจดทะเบียนช าระแลว้ จ  านวน 3,462,336,820 บาท (สามพนัสี่รอ้ยหกสิบสองลา้นสามแสนสามหม่ืนหกพนัแปดรอ้ยยี่สิบบาท) ซึง่ประกอบดว้ยหุน้
สามญัจ านวน 3,462,336,820 หุน้ (สามพนัสี่รอ้ยหกสิบสองลา้นสามแสนสามหม่ืนหกพนัแปดรอ้ยยี่สิบหุน้) มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 ในการประชมุครัง้นี ้เป็นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีผูถื้อหุน้มารว่มประชมุดว้ยตนเองจ านวน 31 ราย และมีผูร้บัมอบฉันทะ
จากผูถื้อหุน้มารว่มประชมุจ านวน 87 ราย รวมทัง้หมด 118 ราย นับเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 3,265,702,065 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 94.3208 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด ณ วนัปิดสมดุทะเบียนวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563 จ านวน 3,462,336,820 หุน้ (สามพนัสี่รอ้ยหกสิบสองลา้นสามแสนสามหม่ืนหกพนั
แปดรอ้ยยี่สิบหุน้) ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  ถือ
ไดว้า่ครบเป็นองคป์ระชมุ 

 และเน่ืองจากนายจอหน์ ลี โกะชนุ ประธานคณะกรรมการของบรษัิทฯ ไมส่ามารถเดินทางมาท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปีในครัง้นีไ้ด ้เน่ืองจากยงัไม่สามารถเดินทางเขา้มาในประเทศไทยไดใ้นช่วงการระบาดของโควิด -19 แต่จะมารว่มในที่ประชมุผ่านระบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์โดยไม่นับว่าเขา้รว่มการประชุมหรือเป็นองคป์ระชุม นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบูลย ์รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จงึท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ 

 นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบูลย ์(“ประธานที่ประชมุ”) กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะทกุท่านที่ไดเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้  
ประจ าปี 2563 ของบรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) และขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุทา่นที่ไดส้ละเวลามารว่มประชมุสามญัประจ าปี
ของบรษัิทฯ ทัง้ที่อยูใ่นสถานการณท์ี่ไม่เอือ้ตอ่การเดินทาง และตอ้งขออภยัหากการจดัประชมุในครัง้นีไ้มส่ะดวกเหมือนทกุครัง้ที่ผ่านมา ทางบรษัิทฯ ได้
จดัประชมุเพ่ีอใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสไดร้บัทราบขอ้มลูของบรษัิทฯ อยา่งเต็มที่ และกลา่วเปิดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ของบรษัิท พริน้ซิเพิล 
แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) อยา่งเป็นทางการ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ  

 ล าดบัตอ่ไป ประธานที่ประชมุ ไดม้อบหมายใหน้างสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบรษัิท เป็นผูด้  าเนินการประชมุ 

 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบรษัิท กลา่ววา่ ตามที่ประธานที่ประชมุไดเ้รยีนแจง้ขา้งตน้วา่การจดัประชมุในปีนีมี้ความแตกตา่งจาก
ทกุๆ ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากเกิดการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึน้ทั่วโลก รวมทัง้ในประเทศไทย บริษัทฯ มีความกังวลถึงความปลอดภยัจากการแพร่
ระบาดที่เกิดขึน้ จึงไดก้ าหนดมาตรการดา้นต่าง ๆ  อย่างเครง่ครดั ตามขอ้ก าหนดและประกาศของกรมควบคมุโรค รวมถึงขอ้ก าหนดที่ออกตามพระราช
ก าหนดการบรหิารราชการ ในสถานการณฉ์กุเฉิน พ.ศ. 2548  

 การประชุมครั้งนี ้ จะให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ 2 สอบถามโดยวิธีเขียนค าถามลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้                    
เพ่ือความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ที่อยูร่ว่มกนัในหอ้งประชมุ โดยจะมีเจา้หนา้ที่รบัและสง่ค  าถามใหก้บักรรมการบรษัิทในหอ้งประชมุออดิธอเรยีม การตอบ
ค าถามจะกระท าใหม้ากที่สดุ หากค าถามที่ยงัไม่ไดร้บัการตอบครบถว้นในที่ประชมุครัง้นี ้จะมีการตอบทกุค าถามและแจง้ผูถื้อหุน้ ผ่านบนเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ โดยเร็วและจะไม่มีการพิจารณาระเบียบวาระอ่ืนๆ ที่ไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้  และขอแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นทราบตามที่บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้เสนอวาระและเสนอรายชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ส  าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ระหวา่งวนัที่ 1 ตลุาคม 
2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 บนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ นัน้ ปรากฏวา่ ไมมี่ผูถื้อหุน้เสนอวาระและรายชื่อบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
และไมมี่ผูถื้อหุน้สง่ค  าถามลว่งหนา้แตอ่ยา่งใด  

 ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทกล่าวแนะน าคณะกรรมการของบริษัท และผูท้ี่เขา้ร่วมประชุมในครัง้นีใ้หท้ี่
ประชมุทราบ พรอ้มทัง้แนะน าวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระใหท้ี่ประชมุทราบ 
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 คณะกรรมการบรษัิทที่เขา้รว่มประชมุ จ านวน 7 ทา่น (คิดเป็นรอ้ยละ 87.50 ของกรรมการทัง้หมด)   
  1. นายแพทยพ์งษศ์กัดิ ์ วิทยากร       ประธานกิตติมศกัดิ ์

  2.นายญาณศกัดิ ์มโนมยัพิบลูย ์     รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  3. ดร.สาธิต วิทยากร                    กรรมการบรษัิท กรรมการผูจ้ดัการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร  

      และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง   

  4. นางสาวอรญัญา เฉลิมพรวโรดม   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  5. ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั             กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  6. นายวีระ ศรชีนะชยัโชค   กรรมการบรษัิท กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

      และ รกัษาการ Chief Financial Officer 

  7. นางสาวธนธรณ ์วิทยากร         กรรมการบรษัิท กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายลงทนุ 

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านระบบส่ืออิเลคโทรนิคส ์

  นายจอหน์ ลี โกะชนุ         ประธานคณะกรรมการบรษัิท 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

  นางสาวปรยีาพร อภิวาทนว์ิทยะ ผูอ้  านวยการฝ่ายบรกิารงานบญัชีสว่นกลาง 

ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด 

  1. นายชาญชยั  ชยัประสิทธ์ิ  

  2. นางสาวศนิชา อคัรกิตติลาภ 

ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร ์ออดิท จ ากัด 

  นางสาวกานติมา คงสมยตุิ  

ทีป่รึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ทีป่รึกษากฎหมายธนาธิป แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากัด  

  1. นางสาวณิชยา วณีสอน และ 

  2. นางสาวภทัรยิา สินธวาชีวะ 

ทีป่รึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ส านักงานกฎหมายสากลธีรคุปต ์จ ากัด 

  นางสาวนรศิรา ไสวแสนยากร 

ทีป่รึกษาทางการเงนิจากบริษัท หลักทรัพยภ์ัทร จ ากัด (มหาชน) 

  นายภาสิน ภาวศทุธิกลุ 

ตัวแทนทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระจาก บริษัท เซจ แคปปิตอล จ ากัด 

  1. นายศิต ตนัศิร ิและ 

  2. นางสาวณฐัธยาน ์เหลา่ยิ่งเจรญิ และ 

  3. นางสาววนัทนี ธาดาพิสิฐ 

เลขานกุารบรษัิท ไดก้ลา่วแนะน า นายประพาส บญุชื่น อาสาพิทกัษส์ิทธิผูถื้อหุน้ ซึง่เป็นผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทยซึง่เขา้
รว่มการประชมุในครัง้นี ้ 

นอกจากนี ้เพ่ือใหก้ารนบัคะแนนเสียงของที่ประชมุเป็นไปอยา่งโปรง่ใส และยตุิธรรม ขอเรยีนเชิญใหผู้ถื้อหุน้ จ  านวน 1 ราย เพ่ือท าหนา้ที่เป็น
อาสาสมคัรและสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนน ซึง่มี นางสาวสนีุ ลีวิวิธนนท ์ผูร้บัมอบฉันทะ จากนางสาวกนกวรรณ อดุมกิจโกศล รบัอาสาเป็นตวัแทน
ดงักลา่ว 

ล าดบัถดัไป เลขานกุารบรษัิท ไดช้ีแ้จงถึงวิธีปฏิบตัิส  าหรบัการประชมุ และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระตา่งๆ ดงันี ้ 
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  - การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระนัน้ ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเทา่จ  านวนหุน้ที่ตนถือ โดยถือวา่หนึ่งหุน้มีหนึ่งเสียง 
  - ส าหรบัการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 12 จะถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 
  - ส าหรบัวาระที่ 2 เป็นวาระเพ่ือทราบไมมี่การลงคะแนนเสียง 
  - ส าหรบัการลงมติในวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงอนมุตัิไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ จ านวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ 
  - การลงมติในวาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 10 และวาระที่ 11 จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ทัง้นี ้การลงคะแนนในวาระที่ 9 จะไมน่บัสว่นของผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สีย อนัไดแ้ก่ 
  (1)  ดร.สาธิต วิทยากร 
  (2)  UBS AG HONG KONG BRANCH  
  (3)  นางสาวสาธิตา วิทยากร 
  (4)  พีค ดีเวลลอปเมน้ท ์โฮลดิง้ส ์แอลทีดี 
  (5)  นางสาวพลัลภา วิทยากร 
  (6)  นางสาวธนธรณ ์วิทยากร 

นอกจากนี ้เน่ืองดว้ยวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการจดัสรร
หุน้สามัญเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งมีความเก่ียวเน่ืองกัน ดังนั้น ในการพิจารณา
อนมุตัิวาระดงักลา่ว ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาโดยถือวา่วาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นเรือ่งที่เก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั โดยหากวาระ
ใดไมไ่ดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่อีกวาระหนึ่ง แมไ้ดร้บัอนมุตัิแลว้เป็นอนัยกเลิกไปดว้ย 

  - ในสว่นของการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้ที่ไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสียงในแตล่ะวาระลงมติในใบลงคะแนนในวาระดงักลา่ว และ
ใหย้กมือขึน้ เพื่อที่เจา้หนา้ที่ จะเดินเขา้ไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน กรณีที่ไม่มีผูถื้อหุน้ยกมือขึน้ จะถือว่าผูถื้อ หุน้มีมติเห็นดว้ยกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการ โดยบรษัิทฯ จะท าการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบในแตล่ะวาระ 

  - หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคท์ี่จะซกัถาม หรือมีขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชมุในวาระใดๆ ก็ดี ขอใหเ้ขียนค าถาม และ 
กรุณา ระบุชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็นผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง  หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะมาจากผูถื้อหุน้รายใด ลงใน
กระดาษท่ีไดเ้ตรียมไวแ้ละยกมือขึน้ ใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัรค าถาม เพื่อบริษัทฯ จะไดท้  าการชีแ้จงในประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และบนัทึก ไวเ้ป็นขอ้มลู
ส  าหรบัการประชมุในครัง้นีไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

  - กรณีผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใชส้ิทธิลงคะแนนมาเรียบรอ้ยแลว้ ตัง้แต่ขั้นตอนการลงทะเบียนบริษัทฯ จะนับ
คะแนนเสียงตามที่ผูถื้อหุน้มอบฉันทะมาทกุประการ และส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้รว่มประชมุ ขอใหผู้ร้บัมอบฉันทะตรวจสอบค าสั่งของผูม้อบฉันทะ
และลงคะแนนเสียงใหถ้กูตอ้งตรงตามที่ผูม้อบฉันทะก าหนดไว ้

  - กรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมิไดค้ืนบตัรลงคะแนนที่ระบคุวามเห็น  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงแก่เจา้หนา้ที่ ก่อนที่ประธานท่ี
ประชุมจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชมุนัน้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้ออกเสียงเห็นดว้ย 

  - จ านวนผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะและจ านวนคะแนนเสียงในแตล่ะวาระอาจจะไมเ่ทา่กนั เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ
เขา้มาเพิ่มเติม 

  - ในแต่ละวาระกรณีการนับคะแนนยงัไม่เรียบรอ้ย บริษัทฯ จะขอด าเนินการพิจารณาในวาระตอ่ไป เม่ือการรวบรวมคะแนนเรียบรอ้ย 
จะแจง้ผลการลงคะแนนใหท้ราบตอ่ไป 

 ตอ่จากนัน้ เลขานกุารบรษัิท  ไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ที ่1/2562 

 เลขานกุารบรษัิท ไดข้อใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 5 กนัยายน 2562 
โดยมีส  าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งบริษัทฯ ไดแ้นบไปพรอ้มหนังสือเชิญประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดศ้ึกษารายละเอียดของ
รายงานการประชมุแลว้ นอกจากนี ้รายงานการประชมุดงักลา่วไดจ้ดัท าขึน้แลว้เสร็จภายใน 14 วนันับแตว่นัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ และน าสง่ใหต้ลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพร่ส  าเนารายงานการประชมุ
ดงักลา่วบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ (www.principalcapital.co.th) ตัง้แตว่นัที่ 18 กนัยายน 2562 
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 ประธานที่ประชมุ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม หรอื แกไ้ขรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถาม หรอื ขอแกไ้ขใดๆ 

ประธานที่ประชมุ จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

คะแนนเสียงส  าหรบัการรบัรอง เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานกุารบรษัิท ประกาศจ านวนผูถื้อหุน้ทีล่งทะเบยีนเขา้ประชมุในวาระนีเ้พ่ิมเติม จ  านวน 2,571,020 หุน้ 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันทร์บัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,046,023,785 0 222,249,300 0 
รอ้ยละ 100.0000 0.0000 - 0.0000 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ดัการ น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2562 และขอ้มลูทีส่  าคญัใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 
ดงันี ้

 เหตุการณแ์ละการพัฒนาทีส่ าคัญ 

 ปี 2543 ก่อตัง้บรษัิท ช่ือบรษัิท เมโทรสตาร ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ  ากดั (มหาชน) 

 ปี 2556  การเปลี่ยนแปลงผูถื้อหุน้รายใหญ่ เป็นครอบครวัวิทยากร 

 ปี 2560  เขา้ซือ้กิจการของกลุม่บรษัิทอลิอนัซ ์เมดิคอล เอเชีย จ ากดั (ตอ่มาเปลี่ยนชื่อเป็น “บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั”) 

 ปี 2561  Acquisition, Setup and Construction 

   - เขา้ซือ้โรงพยาบาลปิยะมินทร ์(ตอ่มาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู”) 
   - จดัตัง้บรษัิทยอ่ย ช่ือ บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- อทุยั จ  ากดั 
   - จดัตัง้บรษัิทยอ่ย ช่ือ บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ล  าพนู จ ากดั 
   - อยูร่ะหวา่งการด าเนินการก่อสรา้งโรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ ์

 ปี 2562 การปรบัยา้ยหมวดธุรกิจ ไดป้รบัยา้ยหมวดธุรกิจจากกลุม่อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง หมวดธุรกิจ   
 พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์มาอยูใ่นกลุม่บรกิาร หมวดธุรกิจการแพทย ์

 วิสัยทศัน ์ 

 พริน้ซิเพิล แคปิตอล จะเป็นองคก์รที่มุง่เนน้การขยายกิจการในธุรกิจดา้นสขุภาพ และจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบรหิารธุรกิจโรงพยาบาลที่
ไดร้บัการยอมรบัในการน าเทคโนโลยีมายกระดบัคณุภาพการใหบ้ริการและการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงจะใชป้ระโยชนจ์ากอสงัหาริมทรพัยอ่ื์นๆ ท่ี
บรษัิทฯ ถือครองอยูอ่ยา่งเต็มที่ เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทัง้หมด 

 กลยุทธท์างธุรกิจ 

 - จะเป็นสว่นหนึ่งในการการขบัเคลื่อนและยกระดบัการดแูลสขุภาพในชมุชน และขยายเครอืข่ายธุรกิจโรงพยาบาลอยา่งตอ่เน่ือง 
 - จะระดับการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยสรา้งโรงพยาบาลในพืน้ท่ีขาดแคลน เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและสังคม เพื่อใหเ้กิดสังคมที่
แข็งแรงอยา่งยั่งยืน 
 - จะมุง่มั่นในการบรหิารโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพโดยน าเทคโนโลยีเขา้มาชว่ยเพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายตามที่ตัง้ไวท้ัง้ผลประกอบการ
ดา้นการเงิน คณุภาพการใหบ้รกิาร และ ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

 PRINC PURPOSE “องคก์รที่สรา้งคนที่มีจิตใจของผูใ้ห ้เพ่ือชว่ยเหลือคน ชมุชน และสงัคม” 

 จุดเด่นในการลงทุน 

  - เป็นโรงพยาบาลชัน้น าส  าหรบัผูป่้วยรายไดป้านกลางของประเทศไทย 
  - ใหบ้รกิารในราคาเขา้ถึงได ้และครอบคลมุในจงัหวดัที่ไมมี่โรงพยาบาลเอกชน หรอืขาดแคลนการบรกิารทางการแพทย ์
  - ใหบ้รกิารทางการแพทย ์ดว้ยอปุกรณท์างการแพทยท์ี่ครบวงจร 
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 แผนการขยายธุรกิจในอนาคต   

  - ขยายเครอืข่ายโรงพยาบาลแหง่ใหมอี่ก 8 แหง่ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใตข้องประเทศไทย 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

 1.  การพัฒนาทีส่ าคัญในรอบปี 2562 

• เดือนกมุภาพนัธ ์2562  
 - ยา้ยกลุ่มอุตสาหกรรมบริษัทฯ โดยไดร้ับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในการปรับยา้ยกลุ่มอุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ไปยงัอตุสาหกรรมบรกิาร ในหมวดธุรกิจการแพทย ์(Health Care Services) 

• เดือนมีนาคม 2562  
  - วนัที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ล าพนู จ  ากัด เขา้ท  าการรบัโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer – 
EBT) ของโรงพยาบาลศิรเิวช ล าพนู เสรจ็สิน้   
  - วนัที่ 29 มีนาคม 2562 เปิดใหบ้รกิารโรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ ์อยา่งเป็นทางการ 

• เดือนกนัยายน 2562 
  - จ าหน่ายหุน้สามญัของบรษัิท กรุงเทพบรหิาร จ ากดั (“BG”) จ านวน 9,985,998 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ที่
ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ BG มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ใหแ้ก่บรษัิท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (VMSD) ซึง่เป็นบคุคลเก่ียวโยงกนักบั
บรษัิทฯ ในราคาหุน้ละ 133.08632 บาท คิดเป็นราคาซือ้ขายทัง้สิน้ประมาณ 1,328.99 ลา้นบาท โดยจะน าเงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายหุน้ในครัง้นีไ้ปใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียน และขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการใหบ้รกิารทางการแพทยต์ามนโยบายการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ตอ่ไป 

• เดือนพฤศจิกายน 2562 

  - วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เปิดใหบ้รกิารโรงพยาบาลพริน้ซ ์อทุยัธานี อยา่งเป็นทางการ 

  - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดจ านวน 1 รายคือ 
International Finance Corporation (“IFC”) ซึง่เป็นนกัลงทนุสถาบนัเป็นบรษัิทในกลุม่ของ World Bank โดยเงินเพิ่มทนุที่ไดร้บัประมาณ 909 ลา้นบาท 
จะน าไปใชส้นับสนนุแผนการลงทนุขยายกิจการดา้นโรงพยาบาลและธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง ทัง้การเขา้ซือ้กิจการหรือการหาพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่ อรว่มกัน
สรา้งโรงพยาบาลในเครอืข่ายเพ่ิมขึน้ โดยบรษัิทฯ ไดท้  าการจดทะเบียนเพ่ิมทนุช าระแลว้จากเดิม 3,240,087,520 บาท เป็นจ านวน 3,462,336,820 บาท 
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

  - โรงพยาบาลพริน้ซ ์ปากน า้โพ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน EMRAM Stage7 จาก HIMMS Analytics ซึง่เป็นขัน้สงูสดุของมาตรฐาน
นี ้และเป็นโรงพยาบาลแหง่แรกในประเทศไทย และแหง่ที่ 2 ของภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ที่ไดร้บัรางวลันี ้

  - วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ลงนามในสญัญารว่มทนุระหวา่งบรษัิทฯ กบั บรษัิท ศรสีะเกษ เมดิเทค จ ากดั และจดัตัง้บรษัิทยอ่ยแหง่
ใหม ่ภายใตช้ื่อบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร-์ศรสีะเกษ จ ากดั เพ่ือประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาด 60 เตียง ในจงัหวดัศรสีะเกษ 

• เดือนธันวาคม 2562 

 - วันที่18 ธันวาคม 2562 ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับกลุ่ม Nihon Keiei Group (NKG) เพื่อด  าเนินธุรกิจการดแูลผูสู้งอายุและได้
จดัตัง้บรษัิทยอ่ยแหง่ใหมภ่ายใตช้ื่อบรษัิท พริน้ซิเพิล เอ็นเคจี จ  ากดั 

 - วนัที่18 ธันวาคม 2562 ไดล้งนามในสญัญาโอนกิจการรว่มกับบริษัท โรงพยาบาลวิรชัศิลป์ จ  ากัด และจดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่
ภายใตช้ื่อบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร -์ชมุพร จ ากัด ซึ่งการโอนกิจการสถานพยาบาลทัง้หมด (Entire Business Transfer) อนัรวมถึงทรพัยส์ิน หนีส้ิน 
ใบอนญุาตตา่งๆ ที่จ  าเป็นตอ่การประกอบกิจการสถานพยาบาล ตลอดจนสิทธิหนา้ที่และภาระผกูพนัตามสญัญาของบรษัิท โรงพยาบาลวิรชัศิลป์ จ  ากดั 
แลว้เสรจ็ในวนัที่ 2 มีนาคม 2563  

- วนัที่ 2 ธันวาคม 2562 เปิดใหบ้รกิารโรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู อยา่งเป็นทางการ 

- โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู ลงนามกับบริษัท บ  ารุงราษฎร ์เฮลท ์เน็ตเวิรค์ จ  ากัด เพื่อเปิดโมเดลธุรกิจใหม่จดัตัง้ “ศนูยก์ระดกูสนั
หลงัและขอ้” ท่ีโรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู เพื่อใหบ้ริการทางการแพทยด์า้นกระดกูสนัหลงัและขอ้เป็นตน้แบบแห่งแรกในการท างานภายใตโ้มเดล
ธุรกิจใหม ่
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  2. ข้อมูลบริษัทฯ  

 ปัจจบุนัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจดัการโรงพยาบาลเอกชน ตัง้แต่ปี 2560 - 2562 บริษัทฯ ไดมี้การ
ขยายโรงพยาบาลเครอืข่ายเป็น 10 แห่ง ไดแ้ก่ (1) โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู (2) โรงพยาบาลพริน้ซ ์ปากน า้โพ 1 (3) โรงพยาบาล พริน้ซ ์ปากน า้โพ 
2 (4) โรงพยาบาลพิษณเุวช (5) โรงพยาบาลพิษณเุวช พิจิตร (6) โรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ ์(7) โรงพยาบาลพริน้ซ ์อทุยัธานี (8) โรงพยาบาลพริน้ซ ์
ล  าพนู (9) โรงพยาบาลวิรชัศิลป์ และ (10) โรงพยาบาลพริน้ซ ์ศรสีะเกษ และเม่ือกลางปี 2563 บรษัิทฯ ไดมี้การขยายโรงพยาบาลเครือข่ายในพืน้ที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเพ่ิมอีก 1 แหง่ โดยไดเ้ขา้ซือ้และรบัโอนกิจการสถานพยาบาลทัง้หมด (Entire Business Transfer) ของบรษัิท รวมแพทยส์รรพสิทธ์ิ 
จ  ากดั ซึง่เป็นบรษัิทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใตช้ื่อ “โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิอินเตอร”์ ตัง้อยูใ่นจงัหวดัอบุลราชธานี ท  าใหปั้จจบุนั บรษัิทฯ มี
จ  านวนโรงพยาบาลในเครอืข่ายเพ่ิมขึน้เป็น 11 แหง่  

 ส าหรบัธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์บริษัทฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อเช่าในรูปแบบของโรงแรมและเซอรว์ิส  อพารท์
เมน้ท ์และอาคารส  านกังานใหเ้ชา่แบบครบวงจร คือ โรงแรมแมรอิอท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารท์เมน้ท ์สาทร วิสตา้ - กรุงเทพฯ, ซมัเมอรเ์ซ็ท เอกมยั แบงค็อก 
และอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ์ 

 3. สรุปผลการด าเนินงานและข้อมูลทางการเงนิ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม 14,620.0 ลา้นบาท เป็นผลมาจากจากที่บริษัทฯ ไดท้  าการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนบรษัิท มีพารท์เนอร ์เชน่ บรรษัทเงินทนุระหวา่งประเทศ (International Finance Corporation: IFC) มารว่มลงทนุ และท าการจ าหน่ายที่ดินของ
บริษัทฯ จ านวน 1 แปลง โดยแบ่งออกเป็นสัดส่วนจากเงินกู้ จ านวน 4,908.8 ลา้นบาท และส่วนของเจา้ของ จ านวน 9,711 ลา้นบาท จะเห็นไดว้่า
อตัราส่วนของหนีส้ินตอ่สว่นของเจา้ของไม่ต่างกันมากนัก รายไดร้วมของบริษัทฯ อยู่ที่ 2,871 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล จ านวน 
2,296 ลา้นบาท (คิดเป็น 90% ของรายไดร้วม) และรายไดจ้ากธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์จ  านวน 575 ลา้นบาท โดยมีก าไรขัน้ตน้ (EBITDA) อยูท่ี่ 22% เป็น
ผลมาจากการลงทุนดา้นทรัพยากรบุคคล เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทยใ์นการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายแห่งใหม่ในปี 2562 อันไดแ้ก่ 
โรงพยาบาลพริน้ซ ์ล  าพนู, โรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ ์และโรงพยาบาลพริน้ซ ์อทุยัธานี อยา่งไรก็ตาม หากกิจการโรงพยาบาลของบรษัิทฯ สามารถ
เติบโตและมีผลประกอบการที่ดี จะส่งผลใหมี้ก าไรขัน้ตน้ (EBITDA) เพิ่มขึน้ตามมา นอกจากนี ้การขยายกิจการโรงพยาบาลจะมีหนีส้ินที่เกิดจากการ
กูย้ืมเงินและคา่เสื่อมราคา ซึง่ในปี 2562 บรษัิทฯ ขาดทนุสทุธิ ที่ 155.5 ลา้นบาท (โดยจะน าเสนอในวาระที่ 3) และการขยายธุรกิจโรงพยาบาลจะประสบ
ความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด จ าเป็นตอ้งพิจารณาอตัราส่วนหนีส้ินต่อสว่นของเจา้ของ โดยปัจจบุนั อยู่ที่ 0.56 เท่า ซึ่งยงัพอมีความสามารถที่จะขยาย
ธุรกิจโรงพยาบาลต่อไปในอนาคตได ้ทัง้นี ้บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพฒันาธุรกิจโรงพยาบาลใหมี้ Economies of Scale ที่เหมาะสม โดยอาจตอ้งพึ่งพาเงินทนุ
จากแหล่งเงินทุนอ่ืน หรือจ าหน่ายออกซึ่งทรพัยส์ินในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัยใ์หเ้ช่า เพื่อน าเงินมาลงทุนในธุรกิจที่บริ ษัทฯ จะด าเนินการต่อใน
อนาคต 

 4.  ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน  

 ในปี 2562 โรงพยาบาลในเครือข่าย มีจ  านวนเตียงจดทะเบียนรวม 815 เตียง และบริษัทฯ ไดร้บัโอนกิจการสถานพยาบาลทัง้หมดของ
โรงพยาบาลวิรชัศิลป์ ซึง่มีจ  านวนเตียงจดทะเบียน 100 เตียง เม่ือวนัที่ 2 มีนาคม 2563 สง่ผลใหใ้นไตรมาสที่ 1/2563 มีจ  านวนเตียงจดทะเบียนรวม 915 
เตียง และมีรายไดห้ลกัมาจากโรงพยาบาลพิษณเุวช จงัหวดัพิษณโุลก แตเ่น่ืองจากภาพรวมของการใชบ้ริการ (utilization) ยงันอ้ย จงึเป็นความทา้ทาย
ของกรรมการและผูบ้รหิารที่จะตอ้งหาแนวทางในการเพิ่มการใชบ้รกิารจากผูร้บับรกิารใหม้ากขึน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการธุรกิจเกิดประสิทธิภาพที่ดี 

 ปัจจบุนั บรษัิทฯ มีโรงพยาบาลในเครอืข่าย ดงันี ้

  (1) โรงพยาบาลพริน้ซ ์ปากน า้โพ 1 และโรงพยาบาลพริน้ซ ์ปากน า้โพ 2 ซึง่ตัง้อยูใ่นอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์โดยแตล่ะแหง่เป็น
โรงพยาบาลขนาด 100 เตียง บริษัทฯ ไดป้รบัปรุงโรงพยาบาลใหมี้ภาพลกัษณท่ี์ดีขึน้ สรา้งความไวว้างใจในการรกัษาพยาบาลแก่ผูร้บับริการ พฒันา
คณุภาพการบรกิารใหด้ีขึน้ และน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นระบบสขุภาพภายในโรงพยาบาลจนไดร้บัการรบัรองมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาล ขัน้ที่ 7 (HIMSS Analytics stage 7) นบัเป็นโรงพยาบาลแรกและโรงพยาบาลเดียวในประเทศไทยที่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานนี ้ 

  (2) โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) เทียบเท่ากับโรงพยาบาลชัน้น าในกรุงเทพฯ และเป็นโรงพยาบาลที่เป็นสถานประกอบกิจการ
ดีเดน่ดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดิการแรงงาน 5 ปีติดตอ่กนั (พ.ศ. 2558-2562) จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

  (3) โรงพยาบาลพิษณเุวช พิจิตร (เดิมชื่อโรงพยาบาลสหเวช พิจิตร) เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ตัง้อยูใ่นจงัหวดัพิจิตร บรษัิทฯ ได้
เขา้ไปปรบัปรุงและเพ่ิมศกัยภาพในการใหบ้รกิาร โดยไดร้บัการรบัรองคณุภาพมาตรฐาน HA ขัน้ที่ 2 จากสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ร
มหาชน)  
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  (4) โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ตัง้อยูใ่นจงัหวดัสมทุรปราการ บรษัิทฯ ไดป้รบัปรุงโรงพยาบาลให้
มีภาพลกัษณท่ี์ดีขึน้ อีกทัง้ เพิ่มศกัยภาพการดแูลรกัษาผูป่้วยใหร้อบดา้น และเปิดใหบ้ริการอย่างเป็นทางการเม่ือวนัที่ 2 ธันวาคม 2562 นอกจากนี ้ได้
รว่มกับพนัธมิตร บริษัท บ  ารุงราษฎร ์เฮลท ์เน็ตเวิรก์ จ  ากัด ในกลุ่มบรษัิท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ  ากัด (มหาชน) เปิด “ศนูยใ์หบ้ริการทางการแพทย์
ดา้นกระดูกสันหลังและข้อ Spine & Joint” ที่โรงพยาบาลพริน้ซ ์สุวรรณภูมิ โดยเสนอบริการที่เป็นเลิศภายใตม้าตรฐานการรักษาโดยทีมแพทย์
ผู้ช  านาญการจากโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์ทั้งนี ้ โรงพยาบาลยังได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคก์รมหาชน)  

  (5) โรงพยาบาลพริน้ซ ์ล  าพนู เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 59 เตียง ตัง้อยูใ่นจงัหวดัล  าพนู ซึง่บรษัิทฯ ไดเ้ขา้รบัโอนกิจการทัง้หมดของ
โรงพยาบาลศิริเวช ล  าพนูเสร็จสิน้ ในวนัที่ 1 มีนาคม 2562 และท าการปรบัปรุงภาพลกัษณภ์ายในโรงพยาบาล พรอ้มทัง้เพิ่มศกัยภาพการดแูลรกัษา
ผูป่้วยใหด้ีขึน้ และปัจจบุนัโรงพยาบาลฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาลใหม่ คาดว่าจะแลว้เสร็จและเปิดใหบ้ริการไดภ้ายในไตร
มาส 1/2564  

  (6) โรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ ์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแหง่เดียวของจงัหวดั มีขนาด 57 เตียง จงัหวดัอตุรดิตถ ์โดยเปิดใหบ้ริการ
อย่างเป็นทางการเม่ือวนัที่ 29 มีนาคม 2562 และไดร้บัเกียรติบตัรจากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานวา่มีระบบการจดัการดา้นยาเสพติดในสถาน
ประกอบการตามโครงการการโรงงานสีขาว ระดบั 2 และไดร้บัเกียรติบตัรโรงพยาบาลคณุธรรมธรรมาภิบาลสงู ราคาและค่าบริการโปรง่ใส เป็นธรรม 
จากกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ 

  (7) โรงพยาบาลพริน้ซ ์อทุยัธานี เป็นโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง ตัง้อยูใ่นจงัหวดัอทุยัธานี โดยเปิดใหบ้รกิารอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัที่ 
12 พฤศจิกายน 2562 มุ่งเนน้ศักยภาพการดูแลผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤตดว้ยศูนยอ์ุบตัิเหตฉุุกเฉิน ใหบ้ริการดว้ยทีมแพทยเ์วชศาสตรฉ์ุกเฉินและบุคลากร
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง พรอ้มเครือ่งมือและเทคโนโลยีทางการแพทยท์ี่ทนัสมยัและครบถว้น  

  (8) โรงพยาบาลวิรชัศิลป์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ตัง้อยู่ในจงัหวดัชมุพร ซึ่งบริษัทฯ ไดล้งนามในสญัญาโอนกิจการรว่มกับ
บริษัท โรงพยาบาลวิรชัศิลป์ จ  ากัด และจดัตัง้บริษัทย่อยแหง่ใหม่ ชื่อ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์– ชมุพร จ ากัด ในวนัที่ 18 ธันวาคม 2562 และไดเ้ขา้
รบัโอนกิจการทัง้หมดเสรจ็สิน้ ในวนัที่ 2 มีนาคม 2563 ซึง่ถือเป็นโรงพยาบาลชัน้น าของจงัหวดัชมุพร 

  (9) บริษัทฯ ไดจ้ดัตัง้บริษัทย่อย ชื่อ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ศรีสะเกษ จ ากัด ทนุจดทะเบียน 250 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัศรีสะเกษ ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายแห่งแรกที่มีที่ตัง้อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และปัจจบุนั อยู่ ระหว่างการ
ด าเนินการก่อสรา้ง คาดวา่จะแลว้เสรจ็และเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายในไตรมาส 1/2564 

 5. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 

  (1) อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ์(BBC) ปี 2562 มี Rent/Sq.m. เทา่กบั 579 บาท Occupancy Rate 85% มีรายได ้132 ลา้นบาท 
EBITDA 60 ลา้นบาท และ Net Profit 25 ลา้นบาท 

  (2) แมรอิอท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารท์เมน้ท ์สาทร วิสตา้–กรุงเทพฯ มี Average Daily Rate เทา่กบั 4,093 บาท Occupancy Rate 87% 
REVPAR เทา่กบั 3,553 บาท มีรายได ้235 ลา้นบาท EBITDA 100 ลา้นบาท และ Net Profit 55 ลา้นบาท 

  (3) ซมัเมอรเ์ซ็ท เอกมยั แบงค็อก มี Average Daily Rate เท่ากับ 2,529 บาท Occupancy Rate 78% REVPAR เท่ากับ 1,973 บาท 
มีรายได ้205 ลา้นบาท EBITDA 79 ลา้นบาท และ Net Profit ติดลบ 20 ลา้นบาท 

 6. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ตระหนกัดีวา่การที่ธุรกิจจะเจรญิเติบโตไดอ้ยา่งมั่นคงและยั่งยืนนัน้ ปัจจยัหนึ่งที่ส  าคญัคือการสรา้งสมดลุของก าไร
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม ดังนั้น นอกจากความมุ่งมั่นในการขยายกิจการใหไ้ดต้ามเป้าหมายแลว้ บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดใหมี้สรา้งสรรค์
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสิ่งแวดลอ้มอยา่งตอ่เน่ืองมากขึน้ โดยเนน้การสรา้งรากฐานของความเขา้ใจและรบัรูร้ว่มกนัใหเ้กิดขึน้ในองคก์รเป็นล าดบัแรก เม่ือ
หน่วยยอ่ยขององคก์รเขา้ใจแลว้ จงึจะเกิดการสรา้งสรรคไ์ดอ้ยา่งตอ่เน่ืองตามที่คาดหวงัไว ้

 โดยมี 7 หวัขอ้หลกัตามแนวทางความรบัผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ าหนดขึน้ และ ISO 26000 
มาตรฐานความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ดงันี ้

  1. การก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
  2. การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 
  3. สิทธิมนษุยชนและการปฏิบตัิตอ่พนกังาน 
  4. ความรบัผิดชอบตอ่ผูบ้รโิภค  
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  5. สิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยั 
  6. การมีสว่นรว่มพฒันาชมุชนและสงัคม 
  7. การใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความรบัผิดชอบตอ่สงัคม  

 บริษัทฯ มีความตัง้ใจที่จะพัฒนาการรบัผิดชอบต่อสงัคมใหเ้กิดความยั่งยืน จึงไดเ้ริ่มใหค้วามส าคัญกับการจัดท ารายงานความยั่งยืน 
(Sustainability Report) ขึน้เพื่อประกาศจดุยืนของบริษัทฯ และเพื่อใหเ้ป็นจดุเริ่มตน้ของการสรา้งความยั่งยืนอย่างสมดลุใหก้ับผลลพัธ์เชิงเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

 ประธานที่ประชมุ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถาม 

 นายศิริวฒัน ์วรเวทวฒิุคณุ ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ กล่าวขอบคณุคณะกรรมการบริษัท และขอแสดงความยินดีที่สามารถด าเนินการ
เพ่ิมจ านวนโรงพยาบาล ซึง่ในปี 2562 ไดเ้คยแถลงไวใ้นที่ประชมุผูถื้อหุน้วา่จะมีประมาณ 1,000 เตียง และสอบถามวา่ในปี 2563 ผลกระทบจากโควิด-
19 ส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทมากนอ้ยเพียงใด เน่ืองจากมีโรงพยาบาลบางแห่งที่รายไดข้องโรงพยาบาลขึน้อยู่กับลกูคา้ต่างประเทศ และปัจจบุนั กลุ่ม
ลกูคา้เหล่านัน้ไม่สามารถเดินทางเขา้มายังประเทศไทยได ้ส่งผลใหผ้ลประกอบการในไตรมาส 2/2563 มีรายไดล้ดลง 40% และก าไรลดลง 94% แต่
ส  าหรับกรณีของบริษัทฯ มีกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นคนไทย และเป็นกลุ่มที่มีรายไดร้ะดับปานกลางถือเป็น Road Map ที่ถูกตอ้ง แต่ไม่แน่ใจว่า
สถานการณข์องโควิด-19 นีจ้ะสง่ผลกระทบตอ่สิ่งที่ผูบ้รหิารไดว้างแผนไวม้ากนอ้ยเพียงใด  

 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ัดการ ไดต้อบขอ้สอบถามว่าในไตรมาส 1/2563 แต่ละโรงพยาบาลไดร้บัผลกระทบพอสมควร ถึงแมว้่า
โรงพยาบาลไมมี่ลกูคา้ตา่งประเทศ แตผู่ค้นท างานที่บา้น สวมใสห่นา้กากอนามยั และไมต่อ้งการเขา้มาใชบ้รกิารที่โรงพยาบาล เน่ืองจากกังวลวา่จะติด
โควิด-19 ส าหรบัโรงพยาบาลเดิมของเครือข่ายไดร้บัผลกระทบต่อรายไดป้ระมาณ 10%-15% แต่เน่ืองจากบริษัทฯ มีโรงพยาบาลเปิดใหม่ ส่งผลให ้
Growth รวมกับโรงพยาบาลที่เปิดใหม่เทียบกับปี 2561 ประมาณ 5% ส่วนโรงพยาบาลเปิดใหม่ จะไดร้บัผลกระทบในดา้นรายไดท่ี้ไม่เป็นไปตามที่
คาดการณไ์ว ้และจ านวนผูร้บับริการไดร้บัผลกระทบประมาณ 10%-15% เน่ืองจากผูร้บับริการกลุ่มเด็กและกลุ่มอบุตัิเหตลุดนอ้ยลง กลุ่มผูร้บับริการ
ทั่วไปมีพฤติกรรมสขุภาพที่เปลี่ยนไป สวมใสห่นา้กากอนามยัและดแูลสขุภาพตวัเองมากขึน้ สง่ผลใหผู้ร้บับรกิารในกลุม่นีล้ดนอ้ยลงเชน่กัน 

 นายประพาส บญุชื่น อาสาพิทกัษส์ิทธิผูถื้อหุน้ สอบถามเรือ่งนโยบายการตอ่ตา้นทจุรติ บรษัิทฯ มีนโยบายหรอืมีจดุยืนเรือ่งดงักลา่วอยา่งไร 

 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้สอบถามวา่บรษัิทฯ ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย ในการ
ต่อตา้นการทจุริต และไดป้ฏิบตัิตามแนวทางของโครงการอย่างเคร่งครดั ประกาศจดุยืน พรอ้มทัง้จดัอบรมใหก้ับพนักงานเพื่อรบัทราบและก าชับให้
หน่วยงานที่ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

 เลขานกุารบริษัท ไดต้อบขอ้สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ไดเ้ขา้รว่มเป็นสมาชิกโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ไดป้ระกาศเจตนารมณ ์และไดมี้การปฏิบตัิตามมาตรฐาน และ
ขอ้แนะน าจากโครงการดงักลา่วเรยีบรอ้ยแลว้ 

 นายประพาส บุญชื่น อาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุน้ กล่าวว่าในปี 2564 ขอใหเ้พิ่มหัวขอ้นโยบายการต่อตา้นทุจริตในวาระที่ 2 ประกอบการ
ประชมุดว้ย 

 นางสาวสวุรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ ผูถื้อหุน้ กล่าวแสดงความยินดีกับบริษัทฯ ซึ่งโรงพยาบาลแตล่ะแหง่มีคณุภาพตามที่ผูบ้ริหารตัง้ใจในการ
ท างาน และขอสอบถามตวัเลขในรายงานประจ าปี 2562 กบั ตวัเลขที่รายงานในหอ้งประชมุ ไมต่รงกนั ดงันี ้

 1. จากขอ้มลูในสารจากกรรมการผูจ้ัดการ หนา้ 5 ระบุว่า “ทาง IFC จึงไดต้ัดสินใจเขา้ร่วมทุนดว้ยเม็ดเงิน 909 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ประมาณ 7% ของเงินลงทนุทัง้หมด” แตใ่นที่ประชมุไดก้ลา่วไว ้คือ “หรอืคิดเป็น 6.42 ขอทราบตวัเลขที่แน่นอน 

 2. จากขอ้มลูโครงสรา้งรายได ้หนา้ 20 รายไดข้องธุรกิจโรงพยาบาลมีทัง้หมด 6 โรงพยาบาล แต่ในที่ประชมุไดก้ล่าวไว ้คือ “รายไดข้อง
ธุรกิจโรงพยาบาลมีทัง้หมด 7 โรงพยาบาล” ท าใหส้บัสนวา่บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการถึงขัน้ตอนใด มีโรงพยาบาลในปี 2562 ก่ีแหง่ และมี Ratio เทา่ใด  

 3. ขอทราบการน าเงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายหุน้ของบริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากัด จ านวน 1,328.99 บาท บริษัทฯ ไดมี้แผนน าเงินไปซือ้
กิจการโรงพยาบาล หรอืปรบัปรุงโรงพยาบาลไดก่ี้แหง่ และตามที่ฝ่ายบรหิารเคยแจง้ไวว้า่จะมีโรงพยาบาล 20 แหง่ ตัง้ใจไวถ้ึงปีใด 

 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้สอบถาม ดงันี ้

 1.  IFC เขา้มาถือหุน้ 6.42% ซึง่ในที่ประชมุไดก้ลา่วไวว้า่ 6%-7% อาจท าใหต้วัเลขคลาดเคลื่อนไป  

 2.  ณ สิน้ปี 2562 มีจ  านวนโรงพยาบาล 10 แหง่ ซึง่มีโรงพยาบาลเปิดใหม ่ท าใหผ้ลประกอบการรบัรูร้ายไดไ้ม่เต็มปี คือ (1) โรงพยาบาลพ
ริน้ซ ์อุทัยธานี เปิดใหบ้ริการเดือนพฤศจิกายน 2562 (2) โรงพยาบาลพริน้ซ ์สุวรรณภูมิ เปิดใหบ้ริการอย่างเป็นทางการเดือนธันวาคม 2562 (3) 
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โรงพยาบาลวิรชัศิลป์ ไดล้งนามในสญัญาโอนกิจการเม่ือวนัที่ 18 ธันวาคม 2562 แตไ่ดร้บัโอนกิจการของโรงพยาบาลวิรชัศิลป์เสรจ็สิน้และเริม่รบัรูร้ายได้
ของโรงพยาบาล เม่ือวนัที่ 2 มีนาคม 2563 และ (4) โรงพยาบาลพริน้ซ ์ศรสีะเกษ อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง ดงันัน้ โรงพยาบาลที่ท  ารายไดใ้หก้บับรษัิทฯ ใน
ปี 2562 มี 6 แห่ง คือ (1) โรงพยาบาลพิษณุเวช (2) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร (3) โรงพยาบาลพริน้ซ ์ล  าพูน (4) โรงพยาบาลพริน้ซ ์อุทัยธานี (5) 
โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรติดถ ์(6) โรงพยาบาลพริน้ซ ์ปากน า้โพ 1 และ โรงพยาบาลพริน้ซ ์ปากน า้โพ 2 

 นางสาวสวุรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถื้อหุน้ กล่าวว่าโรงพยาบาลท่ีเปิดในปลายปี 2562 ก็ยัง Operate อยู่ โดยเนือ้แทใ้นขอ้มลูควรระบุว่า
บรษัิทฯ มีโรงพยาบาลทัง้หมดก่ีโรงพยาบาล และเนือ้หาดา้นในก็ขอใหอ้ธิบายเพ่ิมเติมอีกครัง้ 

 ประธานที่ประชมุ กล่าวขอขอบคณุทา่นผูถื้อหุน้ที่ใหค้  าแนะน า ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายจดัการควรน าไปอพัเดทขอ้มลูใหช้ดัเจน ควรแยกใหเ้ห็นชดั
ว่า บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือข่ายจ านวนก่ีแห่ง โรงพยาบาลแต่ละแห่งอยู่ระหว่างการด าเนินการใดบา้ง รวมถึงมีโรงพยาบาลท่ีอยู่ระหว่างการ
ก่อสรา้งก่ีแหง่ 

 นายอดิเรก พิพัฒนปั์ทมา ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าตามที่บริษัทฯ ไดย้า้ยหมวดธุรกิจเป็นธุรกิจการแพทย ์และปณิธานของผูบ้ริหาร คือ ท  า
โรงพยาบาลเพ่ือชว่ยเหลือสงัคม ในขณะเดียวกนัในมมุของนกัลงทนุก็ตอ้งการผลก าไรสงูสดุ (maximize profit) ซึง่เป็นลกัษณะของผลประโยชนข์ัดแยง้
กัน (conflict of interest) และสอบถามว่าในการซือ้กิจการโรงพยาบาลในแตล่ะท่ี นโยบายตัง้ราคา ใชร้าคาค่าบริการเก่าท่ีโรงพยาบาลใชอ้ยู่ เดิม หรือ
ปรบัราคาขึน้อยา่งไร ในขณะเดียวกนัแตล่ะพืน้ที่มีการแข่งขนัอยา่งไร หากเทียบกบับรษัิทฯ นโยบายในการตัง้ราคาไดต้ัง้ราคาเทา่กบัคูแ่ข่งในบรเิวณนัน้ 
หรอืต  ่ากวา่เพื่อชว่ยเหลือชมุชน ขอทราบนโยบายหรอืแนวทางเป็นอยา่งไร 

 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้สอบถามวา่ เน่ืองจากโรงพยาบาลของเครอืข่ายในแตล่ะจงัหวดัมีสิ่งแวดลอ้มที่แตกต่างกัน 
นโยบายการตัง้ราคาค่าบริการจะอยู่ในระดบัที่ผูร้บับริการเขา้ถึงได ้และอาจตัง้ราคาค่าบริการใหต้  ่าลงในพืน้ที่ที่หา่งไกลจากชมุชน เ ช่น โรงพยาบาลพ
ริน้ซ ์ล  าพนู ที่เนน้การใหบ้ริการกบักลุม่ผูใ้ชส้ิทธิหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติของส าหนักงานหลกัประกันสขุภาพ (สปสช.) เป็นหลกั ส่วนโรงพยาบาลพ
ริน้ซ ์ปากน า้โพ จงัหวดันครสวรรค ์และโรงพยาบาลพิษณุเวช จงัหวดัพิษณุโลก จะตัง้ราคาเทียบเท่าหรือต ่ากวา่โรงพยาบาลคูแ่ข่งเล็กนอ้ย เป็นตน้ ซึ่ง
การช่วยเหลือชมุชนกับการคิดค่าบริการกับผูร้บับริการจะขึน้อยู่กับศกัยภาพการใหบ้ริการ  ของโรงพยาบาลและพิจารณาจากขอ้มลู OPD Billing per 
visit ของโรงพยาบาลนัน้ๆ เชน่ โรงพยาบาลพิษณโุลก จะมี OPD Billing per visit เฉลี่ย 2,683 บาท/visit เน่ืองจากเป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภมิูที่มีทีม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีศักยภาพการบริการที่หลากหลาย  ส่วนโรงพยาบาล พริน้ซ์ ล  าพูน จะมี OPD Billing per visit เฉลี่ย 941 บาท/visit ซึ่ง
โรงพยาบาลชั้นน าในประเทศไทย จะมี OPD Billing per visit เฉลี่ยประมาณ 4,000 กว่าบาท/visit ดังนั้น นโยบายการตัง้ราคาค่าบริการของกลุ่ม
โรงพยาบาลจะอยูร่ะหวา่ง 1,200-1,500 บาท/visit สว่น IPD Billing/patient days จะอยูท่ี่ประมาณ 12,000 บาท/patient days ซึง่โรงพยาบาลชัน้น าใน
กรุงเทพฯ จะอยู่ท่ีประมาณ 40,000 กว่าบาท/patient days จะเห็นไดว้า่หากเปรียบเทียบราคาคา่บริการของบรษัิทฯ กับโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป ราคา
ค่าบริการจะไม่สงูมากนักและอยูใ่นระดบัที่ผูร้บับริการเขา้ถึงได ้ทัง้นี ้ในการดแูลคน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม บริษัทฯ ไดด้  าเนินการในดา้นอ่ืนๆ รว่มดว้ย 
ซึง่ไมไ่ดด้แูลเฉพาะดา้นราคาเพียงอยา่งเดียว  

 ประธานที่ประชมุฯ ไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่า กลยทุธใ์นการก าหนดราคาเป็นไปตามสิ่งที่บริษัทฯ ตระหนักถึง นั่นคือ การพฒันาอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว ดงันัน้ การก าหนดนโยบายดา้นราคาจะเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ประเมินแลว้ว่าสมเหตสุมผลกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโรงพยาบาล ตามความ
แตกต่างของ Customer Segment และบรบิทของโรงพยาบาลนัน้ๆ ส่วนการท าประโยชนเ์พื่อสงัคมที่นอกเหนือจากการก าหนดราคาคา่บรกิาร บริษัทฯ 
ไดมี้การท าประโยชนอ่ื์นๆ ที่ค  านึงถึงประโยชนต์อ่บรษัิทฯ ใหส้ามารถพฒันาอยา่งยั่งยืนและเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

 นายศกัดิช์ยั สกลุศรมีนตร ีผูถื้อหุน้ สอบถามเรือ่งมาตรการรกัษาความปลอดภยัในการเขา้มารกัษาพยาบาลยามวิกาล หากเกิดกรณีมีเหตุ
ทะเลาะวิวาทและท ารา้ยรา่งกายในโรงพยาบาล บริษัทฯ ไดมี้การฝึกซอ้มอย่างไร และสามารถเรยีกเจา้หนา้ที่ต  ารวจ เขา้มาระงบัเหตกุารณไ์ดภ้ายในก่ี
นาที เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้ับคนไข ้โดยเฉพาะโรงพยาบาลในตา่งจงัหวดั 

 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้สอบถามว่า จากกรณีเหตทุะเลาะวิวาทของกลุ่มวยัรุน่ที่ก่อเหตบุุกเขา้ไปท ารา้ยรา่งกาย
แพทยห์ญิงและพยาบาล รวมถึงเจา้หนา้ที่ภายในหอ้งฉุกเฉินของโรงพยาบาลวิภารามชยัปราการ ถนนปู่ เจา้สมิงพราย และก่อเหตทุ  ารา้ยรา่งกายคู่อริ
ภายในหอ้งฉุกเฉินของโรงพยาบาลเมืองสมทุรปู่ เจา้ จงัหวดัสมทุรปราการนัน้ โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู หนึ่งในโรงพยาบาลในเครือข่ายท่ี ตัง้อยูใ่น
จงัหวดัสมทุรปราการ ไดร้บัเกียรติเป็นโรงพยาบาลที่ฝึกซอ้มแผนปฏิบตัิการเผชิญเหตกุารณ ์ป้องกนั และแกปั้ญหาทะเลาะวิวาทในสถานพยาบาล โดย
การน าของสถานีต ารวจภธูรบางแกว้ จงัหวดัสมทุรปราการ เม่ือวนัที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งหากมีเหตกุารณด์งักลา่ว ทางโรงพยาบาลมีแผน
รองรบัและเตรียมความพรอ้มในการจดัการเป็นอย่างดี ทัง้นี ้ดว้ยบริษัทฯ ไดค้  านึงถึงความปลอดภยัของผูร้บับริการจึงไดมี้การออกแบบประตกูัน้ 2 ชัน้ 
เพ่ือป้องกนัเหตฉุกุเฉินอ่ืนๆ ไวอ้ยูแ่ลว้ ส  าหรบัโรงพยาบาลในตา่งจงัหวดั ไดมี้การรว่มมือกบัหน่วยงานของภาครฐั เชน่ ต  ารวจในพืน้ที่ ท  าการฝึกซอ้มแผน
รบัมือกบัเหตกุารณด์งักลา่วแลว้ และไดก้ าหนดใหเ้ป็นแผนที่โรงพยาบาลตอ้งฝึกซอ้มเป็นประจ าปีทกุปีตอ่ไป 

 ผูถื้อหุน้ จากหอ้งประชมุคอนเฟอรเ์รสซ ์2 สอบถามว่า โรงพยาบาลมีแพทยเ์พียงพอกบัปริมาณคนไขห้รือไม่ และโรงพยาบาลมีสญัญารบั
แพทยจ์ากที่ไหน และไดท้ราบมาวา่มีแพทยไ์มเ่พียงพอ  
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 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ไดต้อบข้อสอบถามว่า ดา้นความพรอ้มของทีมแพทย ์บริษัทฯ มีทีมแพทยท์ี่เพียงพอ ส  าหรบั
โรงพยาบาลที่เปิดใหม่ เช่น โรงพยาบาลพริน้ซ ์ศรีสะเกษ จะเปิดใหบ้ริการภายในไตรมาส 1/2564 และโรงพยาบาลสรรพประสิทธ์ิอินเตอร ์จังหวัด
อบุลราชธานี ก็ไดมี้การเตรียมพรอ้มเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ แต่ในปัจจบุัน อาจยงัเปิดรบัสมคัรแพทยเ์พิ่มเติมอยู่ เน่ืองจากกลยทุธก์ารใหบ้ริการและเป็น
โอกาสใหแ้พทยท์ี่มีอดุมการณเ์ดียวกันไดม้าร่วมงาน ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการจดัท าสญัญารว่มใหบ้ริการกับทางทีมแพทยท์ุกท่าน และค่าตอบแทนอยู่ใน
ระดบัของราคาตลาด  

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 คะแนนเสียงส าหรบัการรบัทราบ  เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือรบัทราบจงึไมมี่การลงคะแนนเสียง  

 เม่ือไมมี่ผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามในวาระนีเ้พิ่มเติมอีก เลขานกุารบรษัิท ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ในปีที่ผ่านมา และ รายงานประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการบรษัิท ตามที่ไดน้  าเสนอ และเน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไมต่อ้งมีการลงมติ  

 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการบรษัิท 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2562 

 นางสาวปรียาพร อภิวาทนวิ์ทยะ ผูอ้  านวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่าบริษัทฯ ไดจ้ัดท างบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปีสิน้สดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แลว้เสร็จโดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 2562 ซึ่ง
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัทฯ ซึ่งผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข  และการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบแลว้  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทยอ่ยที่บรษัิทฯ ถือหุน้ทางตรง 4 บรษัิท และถือหุน้ทางออ้ม 15 บรษัิท สรุปดงันี ้

  1. งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2562 

   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

   - รายไดร้วม 516 ลา้นบาท สงูขึน้กว่าปี 2561 รอ้ยละ 5 จากรายไดข้องโรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู ที่เพิ่มเขา้มาในปี ในสว่น
ธุรกิจพฒันาและใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์มีรายไดใ้กลเ้คียงกบัปีที่ผ่านมา 
   - ตน้ทนุรวม 390 ลา้นบาท สงูขึน้กวา่ปี 2561 รอ้ยละ16 เน่ืองจากตน้ทนุของโรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู ที่มีคา่แพทยแ์ละคา่
บุคลากรทางการแพทยท์ี่เพิ่มขึน้ เพื่อรองรบัการเปิดใหบ้ริการอย่างเป็นทางการ เม่ือวนัที่ 2 ธันวาคม 2562 และมีค่าเสื่อมราคาอาคารท่ีเกิดจากการ
ปรบัปรุงอาคารแลว้เสรจ็ ในสว่นธุรกิจพฒันาและใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์ตน้ทนุลดลง รอ้ยละ 15  
   - ก าไรขัน้ตน้ 127 ลา้นบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา รอ้ยละ 21 เน่ืองจากตน้ทนุธุรกิจโรงพยาบาลสงูขึน้  
   - รายไดอ่ื้นๆ จ านวน 31 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากรายไดด้อกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมจากบรษัิทยอ่ย 
   - ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 45 ลา้นบาท คือ การจ าหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท คอนเวอรเ์จนซซ์ิสเทมส ์
จ  ากดั 
   - ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 271 ลา้นบาท สูงขึน้กว่าปี 2561 รอ้ยละ 18 จากค่าใชจ้่ายการตลาดและประชาสมัพนัธ์ 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารของโรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู และคา่ใชจ้า่ยที่ปรกึษาทางการเงิน และคา่ใชจ้า่ยที่ปรกึษาทางกฎหมายที่เพ่ิมขึ ้น   

   - ตน้ทนุทางการเงิน 101 ลา้นบาท สงูขึน้กว่าปี 2561 รอ้ยละ 35 จากเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินที่เพิ่มขึน้ และเงินกูย้ืมจาก
กิจการที่เก่ียวขอ้ง สง่ผลใหง้บการเงินเฉพาะกิจการ มีผลขาดทนุสทุธิ 254 ลา้นบาท 

   งบการเงนิรวม  

   - รายไดร้วม 2,871 ลา้นบาท สงูขึน้กว่าปีที่ผ่านมารอ้ยละ 8 โดยรายไดห้ลกัของบริษัทฯ มาจากธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งเติบโตขึน้
รอ้ยละ 10 จากรายไดข้องทกุโรงพยาบาลและรายไดข้องโรงพยาบาล 3 แหง่ ที่เปิดใหมใ่นปี 2562 ไดแ้ก่ โรงพยาบาลพริน้ซ ์ล  าพนู โรงพยาบาลพิษณเุวช 
อตุรดิตถ ์และโรงพยาบาลพริน้ซ ์อทุยัธานี ที่เพิ่มเขา้มาในระหวา่งปี  

   - ธุรกิจพฒันาและใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์มีรายไดใ้กลเ้คียงกบัปีที่ผ่านมา 
   - ตน้ทนุรวม 2,233 ลา้นบาท สงูขึน้กวา่ปี 2561 รอ้ยละ 14 จากธุรกิจโรงพยาบาล เน่ืองจากตน้ทนุของโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ใน

ปี 2562 และโรงพยาบาลมีรายการปรบัปรุงเกิดขึน้ในปีนัน้ 
   - ก าไรขัน้ตน้ 639 ลา้นบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา รอ้ยละ 9 
   - รายไดอ่ื้นๆ จ านวน 47 ลา้นบาท  
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   - ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบรษัิทย่อย 240 ลา้นบาท จากการจ าหน่ายเงินลงทนุของบรษัิท กรุงเทพบรหิาร จ ากดั และ 
บรษัิท คอนเวอรเ์จนซซ์ิสเทมส ์จ ากดั  

   - ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 926 ลา้นบาท สูงขึน้กว่าปี 2561 รอ้ยละ 15 จากค่าใชจ้่ายการตลาดและประชาสมัพนัธ์ 
ค่าใชจ้่ายในการบริหารของโรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู และค่าใชจ้่ายที่ปรกึษาทางการเงิน และค่าใชจ้่ายที่ปรกึษาทางกฎหมาย และในระห ว่างปีมี
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากมติพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ท่ีใหล้กูจา้งมีสิทธิไดร้บัค่าชดเชยจากเดิมไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสดุทา้ย 300 วนั 
เป็น 400 วนั  

   - ตน้ทนุทางการเงิน อยู่ที่ 153 ลา้นบาท สงูขึน้กว่าปี 2561 รอ้ยละ 22 จากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินที่เพิ่มขึน้ หลงัจากหกั
คา่ใชจ้า่ยทางภาษี และขาดทนุส  าหรบัปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิกแลว้ สง่ผลใหง้บการเงินรวม ขาดทนุสทุธิ 187 ลา้นบาท 

  หากพิจารณาถึง EBITDA ในปี 2562 จะเห็นไดว้่า EBITDA ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมาจาก 458.4 ลา้นบาท เป็น 472.5 ลา้น
บาท คิดเป็นรอ้ยละ 3  หรือ มี %EBITDA 16.5 ในส่วนของตน้ทนุทางการเงินและค่าเสื่อมราคาสงูขึน้กว่าปีที่ผ่านมา เกิดจากการขยายตวัของธุรกิจ
โรงพยาบาล ทัง้ที่โรงพยาบาลที่เปิดใหมแ่ละโรงพยาบาลที่มีการปรบัปรุง ท  าใหมี้การลงทนุเพ่ิมขึน้  

  2. งบแสดงฐานะการเงนิ 

   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   - สินทรพัยห์มนุเวียน 2,005 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปีที่ผ่านมา จากเงินลงทนุระยะสัน้ที่เพิ่มขึน้ และเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บริษัท
ยอ่ย 

   - สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 11,012 ลา้นบาท  
   - บรษัิทฯ มีสินทรพัยร์วม 13,017 ลา้นบาท 
   - หนีส้ินหมนุเวียน 2,663 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เพิ่มขึน้ และส่วนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงินที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
   - หนีส้ินไมห่มนุเวียน 1,749 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
   - บรษัิทฯ มีหนีส้ินรวม 4,413 ลา้นบาท  
   - สว่นของเจา้ของ เพ่ิมขึน้จากปีที่ผ่านมา จากการไดร้บัช  าระคา่หุน้เพ่ิมทนุจาก IFC     
 - บรษัิทฯ มีหนีส้ินและสว่นของเจา้ของ รวม 13,017 ลา้นบาท 

   งบการเงนิรวม   

   - สินทรพัยห์มนุเวียน 1,313 ลา้นบาท สงูขึน้จากเงินลงทนุระยะสัน้ของบรษัิทฯ 
   - สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 13,307 ลา้นบาท  
   - บรษัิทฯ มีสินทรพัยร์วม 14,620 ลา้นบาท 
   - หนีส้ินหมนุเวียน 1,918 ลา้นบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา เน่ืองจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้ืมระยะสัน้

จากกิจการที่เก่ียวขอ้งลดลง 
   - หนีส้ินไมห่มนุเวียน 2,990 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการเงินที่
เพ่ิมขึน้ 

   - บรษัิทฯ มีสว่นของหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ รวม 14,620 ลา้นบาท 

ประธานที่ประชมุ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถาม 

นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและการเงินเฉพาะกิจการ ขอ้ 8 เงินทนุระยะสัน้ จ านวน 
525 ลา้นบาท เงินสว่นนีม้าจากไหน เน่ืองจากในปี 2561 ไมมี่รายการนี ้

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค รกัษาการ Chief Financial Offer ไดต้อบขอ้สอบถามวา่เงินลงทนุระยะสัน้ จ  านวน 525 ลา้นบาท มาจากไดร้บัช  าระ
คา่หุน้จาก IFC โดยบรษัิทฯ ไดน้ าเงินไปฝากเป็นเงินลงทนุระยะสัน้ และกระบวนการของ IFC ไดเ้สรจ็สิน้เม่ือตน้เดือนธันวาคม 2562 ท าใหเ้งินไปคา้งอยู่
ที่เงินลงทนุระยะสัน้  

นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ สอบถามเพ่ิมเติมว่าในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและการเงินเฉพาะกิจการ ขอ้ 30 รายการกับ
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 1,355 ลา้นบาท ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 มีเงิน 521 ลา้นบาท เงินใหกู้เ้พิ่มระหวา่งปี 1,253 ลา้นบาท เงินใหกู้ร้บัช  าระ
คืนระหวา่งปี ติดลบ 0.40 ลา้นบาท จดัประเภทใหมเ่ป็นเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน ติดลบ 0.039 ลา้นบาท สอบถามวา่รายการจดัประเภทใหมเ่ป็น
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน คือกิจการใด 
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นางสาวปรียาพร อภิวาทนว์ิทยา ผูอ้  านวยการฝ่ายบริการงานบญัชีส่วนกลาง ไดต้อบขอ้สอบถามว่ารายการจดัประเภทใหม่เป็นเงินใหกู้ย้ืม
ระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน เป็นเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ของบรษัิท คอนเวอรเ์จนซซ์ิสเทมส ์จ  ากดั เน่ืองจากในระหวา่งปีไดมี้การจ าหน่ายเงินลงทนุออกไป เม่ือตน้ปี 
2562 บริษัท คอนเวอรเ์จนซซ์ิสเทมส ์จ  ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท หลงัจากที่จ  าหน่ายเงินลงทุนออกไปแลว้ ถือว่า บริษัท คอนเวอรเ์จนซซ์ิส เทมส ์
จ  ากดั เป็นกิจการอ่ืน  

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ สอบถามเพ่ิมเติมว่า อสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ ปี 2561 จ  านวน 2,700 ลา้นบาท ปี 2562 จ านวน 
1,500 ลา้นบาท ภายหลงัจากวาระนีแ้ลว้ มลูคา่สทุธิของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจะเหลือสทุธิเทา่ใด หลงัจากที่ไดข้ายทรพัยส์ินอ่ืนไปแลว้ 

นายวีระ ศรชีนะชยัโชค รกัษาการ Chief Financial Offer ไดต้อบขอ้สอบถามวา่ อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุประกอบดว้ย อาคารบางกอก
บิสซิเนสเซ็นเตอร ์(BBC) และที่ดินวา่งเปลา่ 5 แปลงในตา่งจงัหวดั ซึง่จะน าเสนอในวาระที่ 9 ที่จะเสนอขายที่ดินตา่งจงัหวดัคืน  4 แปลง สาเหตทุี่ลดลง 
1,000 กวา่ลา้นบาท เน่ืองจากบรษัิทฯ ไดข้ายที่ดินที่สขุมุวิทซอย 29 ออกไปแลว้  

นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ กล่าวว่า จากรายงานงบก าไรขาดทนุ มีตน้ทนุทางการเงิน 153 ลา้นบาท เป็นไปไดห้รือไม่ว่าในอนาคต
บริษัทฯ ควรลดตน้ทนุทางการเงินใหม้ากกวา่นี ้เน่ืองจากซือ้กิจการและก่อสรา้ง อาจท าใหเ้กิดคา่ใชจ้่ายมากและยงัไม่มีก าไร และในปี 2562 บริษัทฯ มี
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 240 ลา้นบาท หากไม่มีรายการนี ้จะท าใหบ้ริษัทฯ ขาดทนุมากกว่านี ้จึงขอเสนอแนะใหผู้บ้ริหารพิจารณาใน
เรือ่งดงักลา่ว เพื่อบรษัิทฯ จะไดมี้ก าไร 

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค รกัษาการ Chief Financial Offer กล่าวรบัทราบเรื่องตน้ทนุทางการเงิน และเน่ืองจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงการขยาย
ธุรกิจโรงพยาบาล โดยบริษัทฯ มีสินทรพัยท์ี่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ซึ่งมีมลูค่าตามราคาตลาดรวมทัง้สิน้ 6,000 กว่าลา้นบาท ซึ่งหากสามารถน ามา
เปลี่ยนเป็นทนุ สินทรพัยเ์หลา่นีก็้จะหมดไป และปัจจบุนั ตน้ทนุการกูย้ืมเงินคอ่นขา้งถกู เชน่ อาคาร BBC มีผลตอบแทนจากการลงทนุปลอ่ยเชา่ (yield) 
อยู่ที่ 6-7% ในขณะที่ตน้ทุนการกูยื้มเงินนอ้ยกว่า 3% ดังนั้น เม่ือพิจารณาแลว้จะเห็นไดว้่ามีความคุม้ค่า แมว้่าบริษัทฯ ตอ้งรบัภาระดอกเบีย้ แต่ใน
ขณะเดียวกันบริษัทฯ พิจารณาแลว้ เห็นว่าจะไม่ระดมทนุโดยการจดัสรรหุน้ใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering: RO) แต่เห็นควร
ใหร้ะดมทนุผ่านการจดัสรรใหก้บับคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) และในปี 2562 ที่ผ่านมา  บรษัิทฯ ประสบความส าเรจ็โดยมีบรรษัทเงินทนุ
ระหวา่งประเทศ (International Finance Corporation: IFC) มารว่มลงทนุ ดงันัน้ ในปี 2563 บรษัิทฯ จะยงัคงรูปแบบการจดัสรรใหก้บับคุคลในวงจ ากัด
ตอ่ไป  เพ่ือหา Strategic Partner และลดการกูย้ืมเงินของบรษัิทฯ 

นางสาวสวุรรณี เชียรสิรไิกรวฒิุ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่บรษัิทฯ ไดร้บัเงินจาก IFC เป็นจ านวนเทา่ใด 

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค รกัษาการ Chief Financial Offer ไดต้อบขอ้สอบถามว่าขอ้ตกลงท่ีท ารว่มกับ IFC ไดล้งทนุเป็นเงินจ านวน 30 ลา้น
เหรียญ ซึ่งเป็นการเจรจากับ IFC เม่ือปลายปี 2561 และในขณะนัน้มีอตัราแลกเปลี่ยน อยู่ที่ 30 กว่าบาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 1,000 - 1,200 
ลา้นบาท แตใ่นวนัที่ตกลงท ารายการ อตัราแลกเปลี่ยนลดต ่ากวา่ 30 บาท ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึไดร้บัเงินทัง้สิน้ 909 ลา้นบาท  

ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานที่ประชมุ จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

คะแนนเสียงส าหรบัการอนมุตัิ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานกุารบรษัิท ประกาศวา่มี ผูถื้อหุน้ที่ลงทะเบียนเขา้ประชมุในวาระนีเ้พ่ิมเติม จ  านวน 3,013,400 หุน้ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนมุตัิงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษัิทฯ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,049,037,185 0 222,249,300 0 
รอ้ยละ 100.0000 0.0000 - 0.0000 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ ด าเนินงาน 
ประจ าปี 2562 

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองดว้ยมาตรา 115 ของพ.ร.บ.บริษัทมหาชน ก าหนดให้  บริษัทฯ 
จ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น และมาตรา 116 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนไดก้ าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุ
ส  ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส  ารองจะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุ
จดทะเบียน โดยบรษัิทฯ มีนโยบายจา่ยเงินปันผลในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล เงินส  ารองตามกฎหมาย และเงิน
ส ารองอ่ืนๆ ทัง้นี ้อาจเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยูก่บัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคลอ่ง และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ซึง่เม่ือพิจารณาผล
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ประกอบการของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาแลว้พบว่าบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนจ านวน 
253,121,907 บาท  

จงึขอเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงดการจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทนุส  ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนมุตัิงดการจา่ยเงินปันผลส าหรบั
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ 

ประธานที่ประชมุ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

คะแนนเสียงส าหรบัการอนมุตัิ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานกุารบรษัิท ประกาศวา่มี ผูถื้อหุน้ที่ลงทะเบียนเขา้ประชมุในวาระนีเ้พ่ิมเติม จ านวน 200 หุน้ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิงดการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส  ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรบั
ส  าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,049,037,385 0 222,249,300 0 
รอ้ยละ 100.0000 0.0000 - 0.0000 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต่้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบรษัิท ไดแ้ถลงใหท้ี่ประชมุทราบวา่ก่อนจะพิจารณาวาระนี ้จงึขอเรยีนเชิญคณะกรรมการผูมี้สว่นไดเ้สีย
ออกจากที่ประชมุก่อน คือ นายแพทยพ์งษศ์กัดิ ์วิทยากร นายจอหน์ ลี โกะชนุ และนางสาวธนธรณ ์วิทยากร 
 ล าดบัต่อไป เลขานกุารบริษัท ขอเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดว่าในการประชมุใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ กรรมการบริษัท  คิดเป็น
จ านวนหนึ่งในสาม หรอืจ านวนใกลท้ี่สดุกบัหนึ่งในสามจะตอ้งออกจากต าแหน่งในครัง้นี ้กรรมการบรษัิทที่ครบก าหนดออกตามวาระ 3 ทา่น มีดงัตอ่ไปนี ้

  1. นายแพทยพ์งษศ์กัดิ ์วิทยากร กรรมการ  
  2. นายจอหน์ ลี โกะชนุ  กรรมการ  
  3. นางสาวธนธรณ ์วิทยากร กรรมการ  
โดยประวัติการศึกษาและประสบการณท์ างานของทั้ง 3 ท่านตามที่ปรากฎบนสไลด ์ไดส้่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ ซึ่ง

คณะกรรมการบรษัิทที่ไมมี่สว่นไดส้ว่นเสียไดพ้ิจารณากลั่นกรองคณุสมบตัิแลว้วา่บคุคลตามรายชื่อดงักลา่วขา้งตน้ทัง้ 3 ทา่น เป็นผูมี้คณุสมบตัิครบถว้น
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และขอ้บงัคบับรษัิทฯ 
อีกทัง้เป็นผูท้รงคณุวฒิุ มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณอ์นัจะเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบรษัิทฯ ซึง่กรรมการที่ไมไ่ดมี้ส่วนไดส้ว่นเสียใน
วาระนี ้ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม ตลอดจนประสบการณใ์นการท างานและความรอบรูใ้นแขนงวิชาต่างๆ ทัง้การบริหารจดัการ ดา้น Healthcare 
และ Hospitality จึงเชื่อไดว้่ากรรมการทัง้ 3 ท่านที่เสนอนีจ้ะช่วยใหอ้งคก์รเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงขอเสนอใหก้รรมการทั้ง 3 ท่านกลับเขา้ด  ารง
ต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี ้จะลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

ในวาระที่ 5 จะแบง่เป็นวาระยอ่ย 5.1 – 5.3 และใหล้งคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบคุคลทีละวาระ  

คะแนนเสียงส าหรบัการอนมุตัิ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานที่ประชมุ จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

วาระที่ 5.1 การลงคะแนนเลือกตัง้ นายแพทยพ์งษศ์ักดิ์ วิทยากร กรรมการ  

   ประธานที่ประชมุ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

   ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถาม 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนมุตัิเลือกตัง้ นายแพทยพ์งษ์ศกัดิ์ วิทยากร กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษัทอีก
วาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,048,994,285 43,100 222,249,300 0 
รอ้ยละ 99.9985 0.0014 - 0.0000 
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 วาระที ่5.2  การลงคะแนนเลือกตัง้ นายจอหน์ ลี โกะชุน กรรมการ 

    ประธานที่ประชมุ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

    ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถาม 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนมุตัิเลือกตัง้ นายจอหน์ ลี โกะชนุ กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษัิทอีก
วาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,048,994,285 43,100 222,249,300 0 
รอ้ยละ 99.9985 0.0014 - 0.0000 

 วาระที ่5.3  การลงคะแนนเลือกตัง้ นางสาวธนธรณ ์วิทยากร กรรมการ 

    ประธานที่ประชมุ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

    ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถาม 

    ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนมุตัิเลือกตัง้ นางสาวธนธรณ ์วิทยากร กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษัิท
อีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,046,616,185 2,421,200 222,249,300 0 
รอ้ยละ 99.9205 0.0794 - 0.0000 

 ภายหลงัจากเสรจ็สิน้การพิจารณาวาระนี ้เลขานกุารบรษัิท ไดเ้ชิญให ้นายแพทยพ์งษศ์กัดิ ์วิทยากร นายจอหน์ ลี  โกะชนุ และนางสาวธน
ธรณ ์วิทยากร กลบัเขา้มาในหอ้งประชมุ เพื่อพิจารณาวาระที่ 6 ตอ่ไป 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 

 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิก  าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ดงัตอ่ไปนี ้

 1. คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

  1.1 วงเงินคา่บ  าเหน็จกรรมการวงเงินไมเ่กิน 3,000,000 บาท ส  าหรบัผลประกอบการปี 2562 โดยบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยปี 2563 (คงเดิม
เทา่กบัปี 2561 ซึง่บนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ย ปี 2562)    

  1.2 ประกันภัยความรบัผิดชอบของกรรมการและเจา้หนา้ท่ี และการชดใชค้ืนใหก้ับบริษัทฯ (Directors and Officers Liability and 
Company Reimbursement Policy, D&O) ส าหรบัปี 2563 ค่าเบีย้ประกันภยั 504,000 บาท ทนุประกนั 500,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2562 (คา่
เบีย้ประกนัภยัปี 2562 เทา่กบั 360,000 บาท ทนุประกนั 400,000,000 บาท) เน่ืองจากเพ่ิมทนุประกนัใหค้รอบคลมุกิจการและบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ที่
เพ่ิมขึน้จากการขยายกิจการโรงพยาบาล 

  1.3 ค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากปี 2562 ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาล และค่าใชจ้่ายในการตรวจสขุภาพประจ าปี ของกรรมการ
บรษัิท และกรรมการบรษัิทยอ่ยที่ PRINC ถือหุน้ 100% วงเงิน 1,000,000 บาทตอ่ปี โดยเขา้รบัการรกัษาพยาบาลที่โรงพยาบาล   พริน้ซ ์สวุรรณภมิู 

   1.4 คา่เบีย้ประชมุของกรรมการ ส  าหรบัปี 2563 ดงันี ้
(หนว่ย : บาท) 

ต าแหน่ง ประธาน 
กิตติมศักดิ์ 

ประธาน
คณะกรรมการ 

กรรมการ ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธาน
คณะกรรมการ 

บริหาร 

กรรมการ 
บริหาร 

ประธาน
คณะกรรมการ 

บริหาร 
ความเส่ียง 

กรรมการ 
บริหาร 
ความ
เส่ียง 

ประชมุ
คณะกรรมการ 15,000 15,000 10,000 15,000 10,000  - - - - 

  ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000 - - - - 
  ประชมุคณะกรรมการบริหาร - - - - 
  ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เฉพาะกรรมการจากภายนอกองคก์ร - - 5,000 5,000 
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 2. คา่ตอบแทนที่ไมเ่ป็นตวัเงิน ซึง่เป็นคา่ตอบแทนเพ่ิมเติมจากปี 2562 

  2.1 ใหส้่วนลด 50% ส าหรบัค่าใชจ้่ายค่ารกัษาพยาบาลส่วนท่ีเกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ 
PRINC ถือหุน้ 100% โดยเขา้รบัการรกัษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู  

  2.2 ใหส้่วนลด 30% ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลทกุรายการของคู่สมรส บุตรและบุพการีของกรรมการบริษัท ตลอดวาระ
การด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท โดยเขา้รบัการรกัษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู 

 ประธานที่ประชมุ  เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

 นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงิน ขอ้ 2.1 คิดเป็นต่อกรรมการ 1 ท่าน หรือ คิดเป็นกรรมการทัง้
กลุม่ 

 เลขานกุารบรษัิท ไดต้อบขอ้สอบถามวา่คา่ตอบแทนที่ไมเ่ป็นตวัเงิน ขอ้ 2.1 คิดเป็นตอ่กรรมการ 1 ทา่น ตอ่ปี 

 นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ สอบถามเพ่ิมเติมว่าไดร้บัคปูองส่วนลดส าหรบัชดุตรวจสขุภาพ มลูค่า 500 บาท ซึ่งไดห้มดอายุแลว้ 
บรษัิทฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบหรอืไมว่า่สามารถใชค้ปูองไดห้รอืไม ่อยา่งไร และการใชค้ปูองสว่นลด ใชเ้ป็นสว่นลดรายการเดียว หรอืเป็นสว่นลดรวมทกุ
รายการชดุตรวจสขุภาพ 

 เลขานกุารบริษัท ไดต้อบขอ้สอบถามวา่คปูองส่วนลดสามารถใชเ้ป็นสว่นลดในการเขา้รบัการรกัษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ ้นซ ์สวุรรณ
ภมิู หากเลือกใชบ้ริการที่แผนกใด สามารถใชค้ปูองสว่นลดมลูคา่ 500 บาทนี ้แทนเงินสด ทัง้นี ้คปูองส่วนลดส าหรบัชดุตรวจสขุภาพไดข้ยายระยะเวลา
ใหส้ามารถใชไ้ดถ้ึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยประกาศบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ และแจง้ผูถื้อหุน้เพ่ือทราบขณะลงทะเบียน ก่อนเขา้หอ้งประชมุ 

 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ดัการ กล่าววา่คปูองสว่นลดส าหรบัชดุตรวจสขุภาพ ไดจ้ดัท  าก่อนเดือนเมษายน 2563 ต่อมาบริษัทฯ ไดมี้
การเลื่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ออกไป เน่ืองจากสถานการณโ์ควิด -19 จงึไดมี้การประชาสมัพนัธบ์นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ และแจง้ใหผู้้
ถือหุน้ทราบ 

 นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ สอบถามเพ่ิมเติมว่าค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงิน ขอ้ 2.2 มีก าหนดวงเงินขัน้ต  ่า หรือวงเงินสะสมการใช ้
หรอืไมอ่ยา่งไร 

 เลขานกุารบริษัท ไดต้อบขอ้สอบถามว่าหากคู่สมรส บุตรและบุพการีของกรรมการบริ ษัท เขา้รบัการรกัษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลพริน้ซ ์
สวุรรณภมิู ใชว้งเงินเทา่ใดก็ตามจะไดร้บัสว่นลด 30% ไมมี่ขัน้ต  ่า และไมมี่การก าหนดวงเงินสะสมการใช ้โดยในปี 2563 มีผูถื้อหุน้ 2,000 กวา่ราย และ
บรษัิทฯ ไดม้อบคปูองสว่นลดส าหรบัชดุตรวจสขุภาพ มลูคา่ 500 บาท 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถาม 

 ประธานที่ประชมุ จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 คะแนนเสียงส  าหรบัการอนมุตัิ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมทัง้หมดอนุมัติใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,049,037,385 0 222,249,300 0 
รอ้ยละ 93.2060 0.0000 6.7939 0.0000 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2563 

 นายญาณศกัดิ ์มโนมยัพิบลูย ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ถลงใหท้ี่ประชมุทราบวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือก
ส านักงานสอบบญัชีประจ าปี 2563 และมีความเห็นใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์ คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่ง
ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นส านักงานสอบบญัชีประจ าปี 2562  เป็นส านักงานสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อยอีก  19 แห่ง ประจ าปี 2563 เน่ืองจากมี
มาตรฐานการท างานที่ดี  มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะท าใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้ป็นอยา่งดี  มีประสิทธิภาพ สามารถรองรบั
ตอ่การขยายงานของบรษัิทฯ นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราคา่สอบบญัชีของบรษัิทจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกันแลว้
เห็นวา่บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั มีคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีอยูใ่นระดบัที่เหมาะสม 
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 ดงันัน้จงึน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่อเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 แตง่ตัง้ให ้

  1. นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  3760  หรอื   
  2. นายไพบลู ตนักลู   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  4298  หรอื 
  3. นางสาวสินสิร ิทงัสมบตัิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  7352 

 ซึง่บคุคลดงักลา่วเป็นผูส้อบบญัชีที่มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบักฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
โดยใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนใดคนหนึ่งขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบตัิงานได้ ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส  จ ากัด จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่น
ของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั แทนได ้ 

 ส าหรับค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2563 ไดเ้สนอค่าตอบแทน (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
3,350,000 บาท (เทียบเทา่กบัคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ในปี 2562) ตามรายละเอียดที่ปรากฎบนสไลด ์

 ตารางเปรยีบเทียบ คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี เป็นดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชี 2563 
(ปีทีเ่สนอ) 

รอบปีบัญชี 2562 เปล่ียนแปลง  
(คิดเป็นร้อยละ) 

คา่สอบบญัชีเฉพาะของบรษัิทฯ 3,350,000 3,350,000 คงเดิมเทา่กบัปี 2562 

 นอกจากนี ้นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบูลย ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้รียนใหท้ี่ประชมุทราบเพ่ิมเติมว่า ประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทนุที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษัิทที่
ออกหลกัทรพัย ์ไดก้ าหนดใหบ้รษัิทที่ออกหลกัทรพัยซ์ึง่มีหุน้เป็นหลกัทรพัย ์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัใหมี้การหมนุเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีที่
ผูส้อบบญัชีรายใดปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทมาแลว้เจ็ดรอบปีบญัชีไม่วา่จะติดตอ่กนัหรือไม่ โดย
บริษัทจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทได ้เม่ือพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ยหา้รอบปีบญัชีติดตอ่กัน โดยนายชาญชยั  ชยัประสิทธ์ิ เคย
ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2562 และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแลว้เป็น
ระยะเวลา 6 ปี นายไพบูล ตนักูล เคยไดร้บัแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอีก 19 แห่ง ในปี 2562 ทัง้นีไ้ม่เคยเป็นผูแ้สดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นางสาวสินสิริ ทงัสมบตัิ ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอีก  19 
แหง่ ในปี 2563 ทัง้นีไ้มเ่คยเป็นผูแ้สดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 
 ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้ไมมี่ความสมัพนัธแ์ละไม่มีสว่นไดเ้สียกบับรษัิทฯ ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวข้องกับ
บคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญั ชีประจ าปี 2563 
ตามเสนอ 
 ประธานที่ประชมุ  เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 
 นายศิริวฒัน ์วรเวทวฒิุคณุ ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ กล่าวขอขอบคณุบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด  ที่ไม่ไดข้ึน้คา่
สอบบญัชี 

 นางสาวสวุรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ประจ าปี 2563 เฉพาะของบริษัทฯ 3,350,000 
บาท และในสว่นของบรษัิทยอ่ย มีคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เป็นจ านวนเงินเทา่ใด 

 นางสาวปรยีาพร อภิวาทนว์ิทยะ ผูอ้  านวยการฝ่ายบรกิารงานบญัชีส่วนกลาง ไดต้อบขอ้สอบถามวา่บรษัิทย่อย (19 บรษัิท) มีคา่ตอบแทน
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ประจ าปี 2563 จ านวน 10.88 ลา้นบาท  

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 คะแนนเสียงส าหรบัการอนมุตัิ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนมุตัิใหแ้ตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,049,037,385 0 222,249,300 0 
รอ้ยละ 100.0000 0.0000 - 0.0000 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT) 

 นายวีระ ศรีชนะชยัโชค รกัษาการ Chief Financial Offer ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชมุทราบวา่จากวาระท่ี 3 จะเห็นไดว้่างบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ มีอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล และส่วนของธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งในบริษัทฯ ยงัมีสินทรพัยอี์ก 1 รายการ คือ แมริออท เอ็ค
เซ็คคิวทีฟ อพารท์เมน้ท ์สาทร วิสตา้ - กรุงเทพฯ (MEA) อยู่ในงบการเงิน ซึ่งฝ่ายจดัการ และความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาแลว้
เพื่อใหง้บการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินมีความชดัเจน ในการที่บริษัทฯ ไดย้า้ยหมวดเป็นหมวดธุรกิจการแพทย ์จึงมีความประสงคท์ี่ จะยา้ย 
MEA ออกมาใหอ้ยูภ่ายใตบ้รษัิทย่อย และท าใหมี้ความชดัเจนในการแสดงผลการด าเนินงาน รวมทัง้ในการหาพนัธมิตรรว่มทนุใหมี้ความชดัเจนมากขึน้ 
โดยมีกลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรพัยอ์ยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะง่ายขึน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการในอนาคต และการบริหารง านองคก์รให้
เหมาะสม ซึ่งหากไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่ไดร้บัผลกระทบ โดยมี Operation ยงัคงอยู่คือ โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณ
ภมิู  

แผนภาพแสดงโครงสรา้งกลุม่บรษัิทกอ่นและภายหลงัการปรบัโครงสรา้งกิจการ 
โครงสรา้งปัจจบุนั (ก่อนการปรบัปรุงโครงสรา้ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรา้งภายหลงัการปรบัโครงสรา้งกิจการ 
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ธุรกรรมการปรบัโครงสรา้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขัน้ตอนด าเนินการ 

  1. จดัตัง้บรษัิทยอ่ย (VMEA) ขึน้เพ่ือรบัโอนกิจการบางสว่น โดย V Brilliant จะถือหุน้ 100% ใน VMEA 
 2. เพิ่มทนุจดทะเบียน VMEA ใหเ้ท่ากับราคาซือ้ขาย (โดยตอ้งไม่นอ้ยกว่าทรพัยส์ินสทุธิที่จะรบัโอนในวันที่รบัโอนกิจการบางส่วน)  ทัง้นี ้
บริษัทอาจย่ืนขอยกเวน้ภาษีที่เก่ียวกับการโอนทรพัยส์ินที่เก่ียวขอ้งกับการโอนกิจการ ภายใตห้ลกัเกณฑ ์การโอนกิจการบางสว่นใหแ้ก่กัน ของบริษัท
มหาชนจ ากดั หรอืบรษัิทจ ากดัเพื่อการยกเวน้รษัฎากร ของกรมสรรพากร  
 3. ด าเนินกระบวนการโอนกิจการ Marriott รวมถึงทรพัยส์ินและหนีส้ินทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งและที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจดงักล่าว สญัญา 
ใบอนญุาตที่เก่ียวขอ้ง และบคุลากรที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดงักลา่วทัง้หมดใหแ้ก่ VMEA 

 ทัง้นี ้การปรบัโครงสรา้งกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่นใหแ้ก่บรษัิทยอ่ย คาดวา่จะเริม่และด าเนินการเสรจ็สิน้ ภายในปี 2563  

 ข้อดีของการท ารายการ 

 1. มีโครงสรา้งธุรกิจแยกจากกนัอยา่งชดัเจนส าหรบัธุรกิจ Health Care และ Property ท าใหเ้กิดความยืดหยุน่ในการหาพนัธมิตร หรอืขาย
ธุรกิจในอนาคต   
 2. ปรบัตน้ทนุของ Marriott ที่สะทอ้นกับมลูค่าปัจจบุนั เน่ืองจากผูร้บัโอนตอ้งบนัทึกมลูค่าสินทรพัยท์ี่รบัโอนในราคาซือ้ขายเป็นตน้ทนุใน
การขายธุรกิจในอนาคต 
 3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการและการบรหิารงานองคก์รใหเ้หมาะสม  

 ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัท และต่อผู้ถือหุน้ 

  1. ตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ 

• จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท เน่ืองจากเป็นการโอนกิจการบางสว่นใหก้ับบริษัทยอ่ยที่บรษัิท
ถือหุน้ทางออ้ม 

• ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัท ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานในงบการเงินรวมก่อนการปรบัโครงสรา้ง ยกเวน้แตค่า่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จากการโอนธุรกิจ 

2. ตอ่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

• บริษัทฯ จะเป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มในบริษัทย่อยที่จดัตัง้ขึน้ใหม่เพื่อรบัโอนกิจการ โดยที่โครงสรา้งการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ในบริษัท ไมมี่
การเปลี่ยนแปลงแตอ่ยา่งใด การปรบัโครงสรา้งกิจการครัง้นีจ้งึไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวว่าตามท่ีบริษัทฯ ได้ยา้ยกลุ่มอตุสาหกรรมบริษัทฯ ไดร้บัการอนมุตัิจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยในการปรบัยา้ยกลุม่อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสรา้ง หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยไ์ปยงัอตุสาหกรรมบรกิาร ในหมวดธุรกิจ
การแพทย ์(Health Care Services) แต่ก็ยังคงมี MEA อยู่ในงบการเงิน อยู่ในโครงสรา้งของบริษัทฯ กรณีที่นักลงทุนมาเยี่ยมชมบริษัทฯ จะกลายว่า
บรษัิทฯ ยงัด าเนินกิจการธุรกิจอสงัหาริมทรพัยอ์ยู ่และตอ้งการใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจวา่ บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจการแพทย์
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อยา่งเต็มตวั โดย PRINC จะปรบัโครงสรา้งกิจการ โดยการโอนกิจการบางสว่น ไดแ้ก่ กิจการโรงแรมและเซอรว์ิส  อพารท์เมน้ท ์ภายใตช้ื่อ แมรอิอท เอ็ค
เซ็คคิวทีฟ อพารท์เมน้ท ์สาทร วิสตา้ - กรุงเทพฯ (“Marriott”) ใหแ้ก่บรษัิทยอ่ย 

 นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการปรบัโครงสรา้งกิจการโดยการโอนกิจการ
บางสว่น ( Partial Business Transfer : PBT) ดงันี ้

  1. อนุมัติการปรบัโครงสรา้งของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT) ซึ่งไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรมและ
เซอรว์ิส อพารท์เมน้ท ์ภายใตช่ื้อ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารท์เมน้ท ์สาทร วิสตา้ - กรุงเทพฯ (“Marriott”) รวมถึงทรพัยส์ินและหนีส้ินทัง้หมดที่
เก่ียวขอ้งและที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ สญัญาใบอนญุาตที่เก่ียวขอ้ง และบคุลากรที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดงักลา่วทัง้หมดใหแ้ก่บรษัิทยอ่ยที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่
เพ่ือรบัโอนกิจการดงักลา่ว 

  ทัง้นี ้การโอนกิจการ Marriott (กิจการบางสว่นของ PRINC) ให ้VMEA เป็นการโอนกิจการของบรษัิทบางสว่นที่ส  าคญัใหแ้ก่นิติบคุคล
อ่ืน ตามมาตรา 102 (2)(ก) แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ดงันัน้ PRINC จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
บคุคลที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

   1) ด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นเก่ียวกับการปรบัโครงสรา้งกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนใหแ้ก่บริษัทย่อยไดทุ้ก
ประการ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่  ากดัเพียงการก าหนดหรอืเปลี่ยนแปลงวนัโอนกิจการ การก าหนดหรอืเปลี่ยนแปลงราคาซือ้ขายกิจการบางสว่น การก าหนดหรอื
เปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียนของบริษัทย่อย ใหส้อดคลอ้งกับมลูคา่กิจการที่โอนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการโอน
กิจการบางสว่นใหแ้ก่กนัของบริษัทมหาชนจ ากดั หรอืบรษัิทจ ากดั เพ่ือการยกเวน้รษัฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งของกรมสรรพากร  

   2) พิจารณาทบทวน ปรบัเปลี่ยนแผนการ และ/หรอื ขัน้ตอนการปรบัโครงสรา้งกิจการตามที่จ  าเป็นและสมควร เพ่ือใหเ้หมาะสม
กับสถานการณ ์และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการด าเนินการปรบัโครงสรา้งกิจการของบริษัท หรือเพื่อใหก้ารด าเนินการปรบั
โครงสรา้งกิจการมีความคลอ่งตวั รวมทัง้ มีอ  านาจในการพิจารณายกเลิกแผนการปรบัโครงสรา้งกิจการของบรษัิท โดยค านึงถึงประโยชนข์องบรษัิทและ
ผูถื้อหุน้เป็นส  าคญั 

   3) จดัท า เจรจา และ/หรอื ลงนามสญัญาโอนกิจการบางสว่น และ/หรอื สญัญาใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการปรบัโครงสรา้ง
กิจการ ตลอดจนการจดัท าและลงนามในค าขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการปรบัโครงสรา้งกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทัง้กา ร
ติดตอ่ จดัท  าค  าขอ หรอืเอกสารใดๆ และการยื่นค  าขอ และ/หรอืเอกสารดงักลา่วตอ่หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  

   4) ด าเนินการอ่ืนใดที่จ  าเป็นหรอืเก่ียวเน่ืองกบัการปรบัโครงสรา้งกิจการ เพื่อใหก้ารปรบัโครงสรา้งกิจการส าเรจ็ลลุว่ง  

   5) อนมุตัิใหจ้ดัตัง้บรษัิทยอ่ยเพ่ือรบัโอนกิจการบางสว่น โดยใหบ้รษัิท วี บรลิเลี่ยนกรุป๊ โฮลดิง้ จ  ากดั (บรษัิทยอ่ยซึง่บรษัิทถือหุน้
ในสดัส่วนรอ้ยละ 100) ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทย่อย และใหบ้ริษัทย่อยมีทนุจดทะเบียนเริ่มแรกจ านวน 1,000,000 
บาท 
   6) อนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษัิท เป็นผูร้บัรองบญัชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอนกิจการบางสว่นใหแ้ก่กนั และเป็นผูร้บัรอง
ผลการประกอบกิจการ และการเป็นบริษัทในเครือเดียวกันระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยที่จดัตัง้ขึน้เพ่ือรบัโอนกิจการบางส่วน เพื่อใหเ้ป็ นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 7 ที่ก  าหนดไวใ้นประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เก่ียวขอ้ง 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

นายศิริวฒัน ์วรเวทวฒิุคณุ ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ กล่าวว่าเห็นดว้ยและสนบัสนนุเป็นอย่างยิ่งในการปรบัโครงสรา้งของบริษัท โดยการ
โอนกิจการบางสว่น หากนายแพทยพ์งษศ์กัดิ ์วิทยากร ประธานกิตติมศกัดิ ์จ  าไดต้อนที่บรษัิทฯ ซือ้บรษัิท เมโทรสตาร ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ  ากดั (มหาชน) เขา้
มา ตอ่มาไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็นบรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) และไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของบรษัิทฯ ในระยะแรกๆ และหลงัจากที่ไดมี้การประชมุผูถื้อหุน้
สกั 2-3 ครัง้ ไดป้ระชมุที่สขุมุวิท ไดเ้รยีนเสนอวา่ดว้ยประสบการณแ์ละช่ือเสียงของ นายแพทยพ์งษศ์กัดิ ์วิทยากร ไปท าธุรกิจอสงัหาริมทรพัยท์  าไม และ
ท าไมถึงไมท่  าธุรกิจ Healthcare ตัง้แตว่นันัน้ถึงวนันี ้คณะกรรมการบรษัิทไดด้  าเนินการ ณ วนันีบ้รษัิทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจโรงพยาบาล 80% การที่บรษัิท
ฯ ปรบัโครงสรา้งกิจการ เช่ือวา่รายไดข้องโรงพยาบาลจะเพิ่มขึน้เป็น 85% ขึน้ไปเรือ่ยๆ และรายไดข้องธุรกิจอสงัหารมิทรพัยจ์ะลดลงเรือ่ยๆ จะท าใหผู้ถื้อ
หุน้รายใหญ่ และรายยอ่ย เห็นวา่บรษัิทฯ คือ Healthcare เต็มตวั และตามที่ ดร.สาธิต วิทยากร กลา่วไวใ้นวาระที่ 2 วา่บรษัิทฯ ไดร้ว่มทนุกบักลุม่ Nihon 
Keiei Group (NKG) เพ่ือด าเนินธุรกิจการดแูลผูส้งูอาย ุก็เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง และขอสอบถามวา่สิ่งที่ขออนมุตัิจากผูถื้อหุน้ เพ่ือเตรยีมการเผ่ือไวส้  าหรับใน
อนาคต เผ่ือจะมีพนัธมิตรทางธุรกิจที่จะเขา้มารว่มดว้ย เชน่ เม่ือปลายปี 2562 บรษัิทฯ มี IFC เขา้มาสนบัสนนุเรือ่งทนุเขา้มาถือหุน้ในระยะยาว ซึง่ไดเ้ห็น
ศกัยภาพและ Potential ของบรษัิทฯ ยงัมีแนวคิดเหมือนเดิมหรอืไมอ่ยา่งไร เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ห็นวิสยัทศัน  ์
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ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้สอบถามว่าตามท่ีผูถื้อหุน้ไดก้ลา่วไวข้า้งตน้ บริษัทฯ ตอ้งการปรบัโครงสรา้งกิจการ และ ใน
การประชมุครัง้นีมี้วาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 เก่ียวกับเรื่องพิจารณาเพิ่มทนุ เพื่อใหน้ักลงทนุเห็นว่าบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ Healthcare อย่าง
เต็มตวั และเป็นบรษัิท Healthcare 100%  

ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานที่ประชมุ จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

คะแนนเสียงส  าหรบัการอนมุตัิ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ยคะแนนไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 อนมุตัิการปรบัโครงสรา้งกิจการ โดยการโอนกิจการบางสว่น (Partial Business 
Transfer : PBT) ของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรมและเซอรว์ิสอพารท์เมน้ท ์ภายใตช้ื่อ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารท์เมน้ท ์สาทร วิสตา้ – กรุงเทพฯ 
(“โรงแรมแมริออท”) รวมถึง ทรพัยส์ินและหนีส้ินทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งและที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจดงักลา่ว สญัญา ใบอนญุาตที่เก่ียวขอ้ง และบคุลากรที่
เก่ียวขอ้งกับธุรกิจดงักล่าวทัง้หมด (“โอนกิจการ”) ใหแ้ก่บริษัทย่อยที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่เพื่อรบัโอนกิจการดงักล่าว (“บริษัทย่อย”) โดยบริษัท วี บริลเลี่ยน
กรุ๊ป โฮลดิง้ จ  ากัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 100) จะถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดงักล่าว 
รวมถึง อนมุตัิการจดัตัง้บริษัทย่อยเพื่อรบัโอนกิจการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ใหมี้อ านาจรบัรองความเป็นบริษัทในเครือเดี ยวกัน ระหว่าง
บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดัตัง้ขึน้เพื่อรบัโอนกิจการบางสว่น และการมอบอ านาจการด าเนินการตามรายละเอียดที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,271,286,685 0 0 0 
รอ้ยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายทรัพยสิ์นของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน
 ของบริษัทฯ 

 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชมุทราบว่าก่อนจะพิจารณาวาระนี ้ เน่ืองจากเป็นวาระท่ีพิจารณาเก่ียวกับ
รายการที่เก่ียวโยงกัน จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียออกจากที่ประชุมก่อน คือ นายแพทยพ์งษ์ศกัดิ์ วิทยากร ดร.สาธิต วิทยากร และ
นางสาวธนธรณ ์วิทยากร  

 ล าดบัตอ่ไป เลขานกุารบรษัิท ขอเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายทรพัยส์ินของบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ  แก่นางสาว
สาธิตา วิทยากร ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกันของบรษัิทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

 ลักษณะของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยใ์หแ้ก่บุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน 

 บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ  ากัด (“VB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PRINC จะท าการขายสินทรัพยใ์หแ้ก่ นางสาว สาธิตา วิทยากร 
(“นางสาวสาธิตา”)  ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิท ดงันี ้ 

  1. หุน้สามญัทัง้หมดที่ถือครองใน บรษัิท วี 33 จ  ากดั (“V33”) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่ VB ถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 99.99 
  2. หุ้นสามัญทั้งหมดที่ ถือครองใน บริษัท อุดร บิสสิ เนส ดีสทริคท์ จ  ากัด (“UBD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่  VB ถือหุ้นในอัตรา                         
รอ้ยละ 99.99 
  3. ที่ดินเปลา่ใน จ.อา่งทอง  
  4. ที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง จ.สระบรุ ี

 ความสัมพันธ ์

 นางสาวสาธิตา เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท และเป็นบตุรและบคุคลที่กระท าการรว่มกนั (Concert Party) ของดร.สาธิต วิทยากร (“ดร. 
สาธิต”) ซึง่เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิทฯ 
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ลกัษณะของรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยใ์หแ้ก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
การขายสินทรพัยข์า้งตน้ ถือเป็นการใชส้ิทธิของบรษัิทฯ ในการขายคืนที่ดินเปลา่ใหแ้ก่นางสาวสาธิตา ตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายหุน้ 

ส  าหรบัหุน้ของ VB ระหว่างนางสาวสาธิตา (ผูข้ายในขณะนัน้) และบริษัท (ผูซ้ือ้ในขณะนั้น) ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 ตามท่ีไดร้บัการอนุมัติจากที่
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2559 เม่ือวนัที่ 28 กนัยายน 2559 ใหท้  าการซือ้หุน้สามญัของ VB โดยการไดม้าซึง่หุน้สามญัของ VB ดงักลา่ว ไดร้วมถึง
ที่ดินเปลา่จ  านวน 5 แปลง ซึง่ประกอบดว้ย 

1) ที่ดินจงัหวดัเชียงใหม ่ 
2) ที่ดินจงัหวดัอา่งทอง  
3) ที่ดินจงัหวดัสระบรุ ี 
4) ที่ดินจงัหวดัอดุรธานี  
5) ที่ดินจงัหวดัระยอง (ซึง่บรษัิทฯ มิไดใ้ชส้ิทธิในการขายคืนทีด่ินจงัหวดัระยองแก่นางสาวสาธิตาในครัง้นี)้  

และบรษัิทฯ ไดท้  าการออกตั๋วสญัญาใชเ้งินจ านวน 5 ฉบบั ส  าหรบัที่ดินทัง้ 5 แปลง มีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.75 ตอ่ปี และจะครบก าหนดใช้
เงินในวนัที่ครบ 3 ปี (10 ตลุาคม 2562) นบัแตว่นัที่ออกตั๋วสญัญาใชเ้งิน 

ส าหรบัที่ดินจงัหวดัระยอง ซึ่งบริษัทฯ มิไดใ้ชส้ิทธิในการขายคืนที่ดินจงัหวดัระยองแก่นางสาวสาธิตา เน่ืองจากที่ดินดงักลา่วมีศกัยภาพที่จะ
พฒันาเป็นโรงพยาบาล ราคาตน้ทนุที่บรษัิทซือ้จากนางสาวสาธิตา 120,441,750 บาท ราคาหากขายคืนใหแ้ก่นางสาวสาธิตา (ตน้ทนุที่ดินรวมตน้ทนุใน
การถือครอง) 128,825,166.12 บาท มลูคา่ตั๋วสญัญาใชเ้งินรวมดอกเบีย้ที่ตอ้งช าระแก่นางสาวสาธิตาเพ่ือช าระคา่สินทรพัย ์128,825,166.12 บาท และ
หากเปรยีบเทียบราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระ ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) ณ เดือนกมุภาพนัธ ์2563 ราคาประเมิน 200,700,000 บาท 

ซึ่งขอ้ตกลงว่าดว้ยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปล่าใหแ้ก่นางสาวสาธิตา ระบุว่าภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนัที่ซือ้ขายหุน้ VB เม่ือวนัที่ 10 
ตุลาคม 2559 หากบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ประสงคจ์ะพัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่าแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทั้งหมด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะ
ด าเนินการใหบ้รษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทยอ่ยขายที่ดินแปลงดงักลา่วคืนใหแ้ก่นางสาวสาธิตา โดยนางสาวสาธิตา จะซือ้ที่ดินแปลงดงักลา่วในราคาตน้ทนุที่
บริษัทฯ ซือ้มาจากนางสาวสาธิตา บวกดว้ยตน้ทนุในการถือครองที่ดินเปล่าแปลงนัน้ (Carrying Cost) ในอตัรารอ้ยละ 1.75 ต่อปี ตลอดระยะเวลานบั
แตว่นัที่ซือ้ขายหุน้ จนถึงวนัที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินแปลงดงักลา่ว 

โดยเม่ือบรษัิทฯ ไดใ้ชส้ิทธิเรยีกใหน้างสาวสาธิตาซือ้คืนที่ดินเปลา่แปลงใดแลว้ บรษัิทฯ จะช าระคืนหนีต้ามตั๋วสญัญาใชเ้งินฉบบัส  าหรบัที่ดิน
แปลงนัน้ๆ พรอ้มดอกเบีย้ใหแ้ก่นางสาวสาธิตา ภายในวนัเดียวกับวนัที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ เพื่อใหน้างสาวสาธิตาน าเงินจ านวนดงักลา่วมา
ช าระค่าที่ดินแปลงดงักล่าว โดยนางสาวสาธิตา ตกลงรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งทัง้หมด และภาระภาษีของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทยอ่ย ที่เกิดขึน้จากการขายคืนที่ดินเปลา่ดงักลา่ว (ถา้มี) แตเ่พียงผูเ้ดียว 

ต่อมาในวนัที่ 6 กันยายน 2562 บริษัทฯ ไดท้  าการขอขยายระยะเวลาการใชส้ิทธิขายคืนที่ดินเปลา่ 5 แปลงขา้งตน้ และต่ออายตุั๋วสญัญาใช้
เงินออกไป จนถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2563 และในวนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ไดท้  าการขอขยายระยะเวลาการใชส้ิทธิขายคืนท่ีดินเปลา่ 5 แปลง
ขา้งตน้ และตอ่อายตุั๋วสญัญาใชเ้งินออกไปอีกครัง้ จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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โดยในการจ าหน่ายสินทรพัยใ์นครัง้นี ้บริษัทฯ และนางสาวสาธิตา ตกลงท่ีจะท าการจ าหน่ายคืนท่ีดินจังหวดัอดุรธานี และท่ีดินจังหวัด
เชียงใหม ่โดยใชว้ิธีขายหุน้สามญัของ UBD และหุน้สามญัของ V33 ตามล าดบั ซึง่ปัจจบุนั UBD และ V33 นัน้ มิไดมี้การด าเนินงานเพ่ือก่อใหเ้กิดรายได้
เชิงพาณิชยแ์ต่อย่างใด โดย V33 มีรายไดจ้ากดอกเบีย้เงินกูย้ืมซึ่งให ้VB ท าการกูยื้ม โดย VB ไดท้  าการช าระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวและดอกเบีย้คงคา้ง
ทัง้หมดใหแ้ก่ V33 แลว้ เม่ือวนัที่ 15 มิถนุายน 2563 โดยราคาในการจ าหน่ายหุน้สามญัของ V33 ซึ่งเท่ากับ 176,955,771.44 บาท นัน้ ประกอบดว้ย
ราคาขายคืนที่ดินจงัหวดัเชียงใหมต่ามที่ระบใุนเงื่อนไขวา่ดว้ยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปลา่ขา้งตน้มลูคา่ 160,480,945.04 บาท และเงินสดคงเหลือของ 
V33 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 16,474,826.40 บาท 

 เกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดราคา  

 เกณฑใ์นการก าหนดมลูคา่สิ่งตอบแทนเป็นไปตามเง่ือนไขการใชส้ิทธิของบรษัิทฯ ในการขายคืนที่ดินเปลา่ใหแ้ก่นางสาวสาธิตา (โดยที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม่บริษัทฯ จะด าเนินการใหมี้การจ าหน่ายไปโดยใชว้ิธีการจ าหน่ายหุน้ V33 และที่ดินจังหวัดอุดรธานี บริษัทฯ จะด าเนินการใหมี้การ
จ าหน่ายไปโดยใชว้ิธีการจ าหน่ายหุน้ UBD) ตามที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายหุน้ ส  าหรบัหุน้ของ VB ระหวา่งนางสาวสาธิตา (ผูข้ายในขณะนัน้) และบรษัิท (ผู้
ซือ้ในขณะนัน้) ลงวนัที่ 8 กนัยายน 2559 ตามที่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2559 เม่ือวนัที่ 28 กนัยายน 2559 ใหท้  าการซือ้หุน้
สามญัของ VB โดยหากบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ประสงคจ์ะพฒันาโครงการบนที่ดินเปล่าแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทัง้หมด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะ
ด าเนินการใหบ้รษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทยอ่ยขายที่ดินแปลงดงักลา่วคืนใหแ้ก่นางสาวสาธิตา โดยนางสาวสาธิตา จะซือ้ที่ดินแปลงดงักลา่วในราคาตน้ทนุที่
บริษัทฯ ซือ้มาจากนางสาวสาธิตา (ตามที่ระบุในตารางขา้งตน้) บวกดว้ยตน้ทนุในการถือครองท่ีดินเปล่าแปลงนัน้ (Carrying Cost) ในอตัรารอ้ยละ 
1.75 ต่อปี ตลอดระยะเวลานับแต่วันที่ซือ้ขายหุน้ (วันที่ 10 ตุลาคม 2559)จนถึงวันที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินแปลงดงักล่าว โดย
รายละเอียดของการราคาตน้ทนุของที่ดินแตล่ะแปลงที่บรษัิทฯ ไดม้า และตั๋วสญัญาใชเ้งินที่เก่ียวขอ้งกบัที่ดินแตล่ะแปลง เป็นดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาขายคืนที่ดิน 4 แปลง จ านวน 417,219,010.70 บาท รวมกบัเงินสดคงเหลือของ V33 จ านวน 16,474,826.40 บาท รวมเป็นราคาซือ้ขาย
ทรพัยส์ิน ทัง้สิน้  433,693,837.10 บาท 

 หมายเหต ุ:  /1 ค  านวณตน้ทนุในการถือครองจนถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2563 
    /2 ค  านวณดอกเบีย้ตั๋วสญัญาใชเ้งินจนถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2563 
    /3 บรษัิทจะด าเนินการใหมี้การจ าหน่ายที่ดินจงัหวดัเชียงใหมโ่ดยใชว้ิธีการจ าหน่ายหุน้ V33 
    /4 บรษัิทจะด าเนินการใหมี้การจ าหน่ายที่ดินจงัหวดัอดุรธานีโดยใชว้ิธีการจ าหน่ายหุน้ UBD 

 รายละเอียดทรัพยสิ์นทีจ่ะจ าหน่าย 

 1.  หุน้สามญัของ V33 
      จ านวนหุน้ที่จะขาย : 28,124,998 หุน้ 
      คิดเป็นมลูคา่รวม : 176,955,771.44 บาท  หรอื ราคาหุน้ละ 6.29176 บาท 
     ประกอบดว้ยราคาขายคืนที่ดินจงัหวดัเชียงใหม่ตามที่ระบใุนเงื่อนไขของสญัญาจ านวน 160,480,945.04 บาท และเงินสดคงเหลือของ 
V33 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 16,474,826.40 บาท ปัจจบุนั V33 เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในที่ดิน ลกัษณะทรพัยส์ิน ที่ดินเสมือนวา่งเปลา่จ านวน 1 โฉนด พรอ้ม
สิ่งปลกูสรา้งประเภทอาคารพกัอาศยั 2 ชัน้ และอาคารอื่นๆ จ  านวนรวม 5 หลงั 

 2.  ที่ดินจงัหวดัอา่งทอง ทรพัยส์ินที่จะจ าหน่าย คือที่ดินจงัหวดัอา่งทอง โดยมีรายละเอียดของสินทรพัยเ์ป็นดงันี ้
      ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ  : VB 
      ราคาที่จะขาย  : 87,274,038.28 บาท 
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      ลกัษณะทรพัยส์ิน :          ที่ดินวา่งเปลา่ จ  านวน 4 โฉนดตดิตอ่กนั 

 3.  ที่ดินจงัหวดัสระบรุ ีสินทรพัยท์ี่จะจ าหน่าย คือที่ดินจงัหวดัสระบรุ ีโดยมีรายละเอียดของสินทรพัยเ์ป็นดงันี ้
      ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ  : VB 
      ราคาที่จะขาย  : 32,088,166.97 บาท 
      ลกัษณะทรพัยส์ิน  :         ที่ดินเสมือนวา่งเปลา่จ  านวน 2 โฉนด พรอ้มสิ่งปลกูสรา้งประเภทบา้นพกัอาศยั  
      ชัน้เดียว จ านวน 1 หลงั 

 4. หุน้สามญัของ UBD สินทรพัยท์ี่จะจ าหน่าย คือหุน้สามญัของบรษัิท อดุร บิสสิเนส ดีสทรคิท ์จ ากดั (UBD) โดย UBD มีรายละเอียดของ
ลกัษณะการประกอบธุรกิจและมีสินทรพัยห์ลกั เป็นดงันี ้
     จ านวนหุน้ที่จะขาย : 12,899,998 หุน้ 
      คิดเป็นมลูคา่รวม : 137,375,860.42 บาท  หรอื ราคาหุน้ละ 10.64929 บาท 
      ลกัษณะทรพัยส์ิน :  ที่ดินวา่งเปลา่จ  านวน 17 โฉนด 

 ประเภทและขนาดของรายการ 

 รายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์

 การเขา้ท ารายการข้างตน้เขา้ข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนัยส  าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื่ อง
การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า 
“ประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์ินที่มีนยัส  าคญั”) โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาดรายการตามเกณฑต์า่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 จากการค านวณขนาดรายการขา้งตน้ตามเกณฑต์า่ง ๆ  ภายใตป้ระกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์ินที่มีนยัส  าคญั โดยค านวณ
จากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ ประจ างวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 แลว้พบว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวมีขนาดของ
รายการสงูสดุเม่ือค านวณรายการตามเกณฑม์ลูคา่สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ โดยมีขนาดรายการเทา่กบัรอ้ยละ 4.57 ของมลูคา่สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยข์องบริษัทฯ ที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัที่มีการตกลงเขา้ท  ารายการนี ้
การเขา้ท  ารายการดงักลา่วจงึเขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยท์ี่มีมลูคา่ต  ่ากวา่รอ้ยละ 15 ซึง่รายการดงักลา่วอยูใ่นอ านาจอนมุตัิของที่ประชุม
คณะกรรมการ บรษัิทฯ ไมมี่หนา้ที่ในการจดัท าและเปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) หรอืน าเสนอขออนมุตัิ
ตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

รายการที่เก่ียวโยงกนั 

 เน่ืองจากนางสาวสาธิตา เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบุตรและบุคคลท่ีกระท าการรว่มกัน (Concert Party) ของ ดร. สาธิต 
วิทยากร (“ดร. สาธิต”) ซึ่งเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท ท าใหก้ารเขา้ท ารายการในครัง้นีเ้ขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
รายการที่เก่ียวโยงกนั  

 เม่ือพิจารณาขนาดรายการของธุรกรรมการจ าหน่ายหุน้ในครัง้นีภ้ายใตป้ระกาศเรื่องรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยค านวณจากงบการเงินรวม
ฉบบัสอบทานของบริษัทฯ ประจ างวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 แลว้พบว่ามีขนาดรายการคิดเป็นรอ้ยละ 6.42 ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่มี
ตวัตนสทุธิ ซึง่เกินกวา่รอ้ยละ 3 ของมลูคา่สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิตามงบการเงินของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ ไมมี่รายการที่เก่ียวโยงกนัที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 
เดือนก่อนวันท่ีมีการตกลงเขา้ท ารายการนี ้ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนา้ที่จัดท าและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ พรอ้มทัง้จัดให้ มีที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัการเขา้ท  ารายการที่เก่ียวโยงกนัเพื่อน าเสนอต่อผูถื้อหุน้ และจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เพื่ออนมุัติการเขา้ท า
รายการดงักล่าว โดยบริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้บริษัท เซจแคปปิตอล จ ากัด เป็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกับรายการจ าหน่ายไปซึง่
สินทรพัยอ์นัเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัตอ่ผูถื้อหุน้ 

 แมธุ้รกรรมการจ าหน่ายสินทรพัย ์ในครัง้นีจ้ะเขา้ข่ายรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท์ี่มีมลูค่าต  ่ากว่ารอ้ยละ 15 ซึ่งอยู่ในอ านาจอนมุตัิของ
คณะกรรมการบรษัิทฯ แตเ่น่ืองจากการเขา้ท  ารายการในครัง้นี ้เขา้ข่ายเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัซึง่บรษัิทมีหนา้ที่จดัท  าสารสนเทศเก่ียวกบัการท า
รายการเก่ียวโยง พรอ้มทัง้จดัใหมี้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ และจดัประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือขออนมุตัิตามเกณฑก์ารท ารายการ
เก่ียวโยงกันอยู่แลว้ ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยแ์ละ เปิดเผยข้อมูล
เช่นเดียวกับการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยป์ระเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท์ี่มีนัยสาคญั พรอ้มกับการ
พิจารณาอนมุตัิรายการเก่ียวโยงกนัในครัง้นีด้ว้ย 
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 ทัง้นี ้ในการพิจารณาการเขา้ท  ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท์ี่มีนยัส  าคญั หรอืการเขา้ท  ารายการที่เก่ียวโยงกนัในอนาคต บริษัท
จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง โดยหากจะมีการด าเนินการประการใดเพิ่มเติม บรษัิทจะพิจารณาตามความเหมาะสมใน
แตล่ะครัง้ไป 

 นอกจากนี ้ เพื่อใหท้ี่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ไดใ้หค้วามเห็นต่อการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลที่เก่ียวโยงกัน ใหท้่านผูถื้ อหุน้ทราบ 
ขอเรยีนเชิญ นายศิต ตนัศิร ิตวัแทนจากบรษัิท เซจ แคปปิตอล จ ากดั น าเสนอความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ สรุปดงันี ้

 ในการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยใ์นครัง้นี ้ซึง่ไดแ้ก่  

  1. หุน้สามญัทัง้หมดของ V33 ที่ถือครองโดย VB  
  2. ที่ดินจงัหวดัอา่งทอง  
  3. ที่ดินจงัหวดัสระบรุ ีและ  
  4. หุน้สามญัทัง้หมดของ UBD ที่ถือครองโดย VB  

 มีขอ้ดีขอ้ดอ้ยของการเขา้ท  ารายการ ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั และความเสี่ยงของการเขา้ท  ารายการและ
ไมเ่ขา้ท  ารายการ โดยสรุป ดงันี ้

 1. ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

  ขอ้ดีของการเขา้ท  ารายการ 

• เป็นการปรบัโครงสรา้งทรพัยส์ินในบรษัิทใหเ้หมาะสมตามนโยบายการด าเนินธุรกิจ 
• เป็นการจ าหน่ายสินทรพัยท์ี่มีศกัยภาพต ่าในการพฒันาในธุรกิจการแพทย ์
• บริษัทฯ สามารถน าเงินที่มิตอ้งน าไปใชช้  าระตั๋วสญัญาใชเ้งินน าไปลงทนุในธุรกิจการแพทย ์หรือน าไปช าระหนี ้หรือท าการ

ลงทนุอ่ืนที่ไดร้บัผลตอบแทนที่ดีกวา่ 
• ราคาจ าหน่ายสินทรพัยแ์ตล่ะรายการในการเขา้ท  ารายการในครัง้นีส้งูกวา่มลูคา่ยตุิธรรม 

   ขอ้ดอ้ยของการเขา้ท  ารายการ  -ไมมี่- 

  ขอ้ดีของการเขา้ท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน สามารถจ าหน่ายสินทรพัยแ์ต่ละรายการไดส้งูกว่าราคายตุิธรรม สินทรพัยบ์าง
รายการมีมลูคา่การท ารายการสงูกวา่มลูคา่ยตุิธรรมจากการประเมินอยา่งมีนยัส  าคญั โดยเม่ือรวมสินทรพัยท์กุรายการ จะมีมลูคา่การท ารายการรวมสงู
กว่ามลูค่าจากวิธีการประเมินรวมทัง้สิน้ 96.90 ลา้นบาทหรือสงูกว่ามลูค่ายตุิธรรมจากการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ 22.34 ของมลูค่าการท ารายการ ซึ่ง
หากบรษัิทฯ ท าการจ าหน่ายสินทรพัยด์งักลา่วกบับคุคลภายนอก อาจจะมีโอกาสที่จะจ าหน่ายสินทรพัยด์งักลา่วไดใ้นราคาต ่ากวา่ราคาที่จ  าหน่ายใหแ้ก่
บคุคลที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้

  ขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน มีภาระค่าใชจ้่ายและระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการเปิดเผยขอ้มลูและปฏิบัติตาม
เกณฑร์ายการที่เก่ียวโยง 

2. ความเส่ียงของการเข้าท ารายการและไม่เข้าท ารายการ 

  ความเสี่ยงของการเขา้ท  ารายการ  -ไมมี่- 

  ความเสี่ยงของการไมเ่ขา้ท  ารายการ  การจ าหน่ายสินทรพัยอ์าจเกิดความลา่ชา้และเสียโอกาสในการน าเงินที่ไดร้บัไปท าการลงทนุหรือ
ช าระหนี ้และอาจจะไมส่ามารถจ าหน่ายสินทรพัยไ์ดใ้นราคาสงูเทา่กบัราคาตามเงื่อนใขการซือ้คืนที่ดิน 

3.  การประเมินมูลค่าหุน้และสินทรัพย ์

  (1)  การประเมินมลูคา่หุน้สามญัทัง้หมดของ V33 
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 * หมายเหต:ุ /1  มลูคา่จากการประเมินตามวิธีมลูคา่ตามบญัชีและวิธีปรบัปรุงมลูคา่ตามบญัชีของหุน้สามญัของ V33 ค านวณจากมลูคา่ส่วน
   ของผูถื้อหุน้ของ V33 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 หกัดว้ยเงินปันผลจ่าย ตามมติคณะกรรมการบริษัทของ V33 ครัง้ที่ 3/2563 เม่ือ 
   วนัที่ 8 มิถนุายน 2563 ซึ่งมีมติอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล จากก าไรสะสม ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2563 จ านวนทัง้สิน้ 
   11,812,500 บาท ซึง่ V33 ไดท้  าการจา่ยเงินปันผลแลว้เม่ือวนัที่ 15 มิถนุายน 2563 
   /2   ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เน่ืองจากปัจจุบัน V33  
  มิไดมี้การด าเนินการเพื่อใหก้่อเกิดรายไดเ้ชิงพาณิชย ์
   /3  ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไมเ่ลือกใชว้ิธีเปรยีบเทียบกบับรษัิทในอตุสาหกรรมเดียวกนั (Market Comparable Approach)  ใน
  การประเมินมลูคา่หุน้สามญัของ V33 เน่ืองมาจากปัจจบุนั V33 ถือครองสินทรพัยห์ลกัเพียง 1 รายการ คือ ที่ดินจงัหวดั เชียงใหม่ 
  และมิไดมี้การด าเนินการเพื่อใหก้่อเกิดรายไดเ้ชิงพาณิชยแ์ตอ่ยา่งใด ซึง่ V33 มีลกัษณะการประกอบธุรกิจที่แตกต่างจากบรษัิทจด
  ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์จงึไมส่ามารถหาบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท์ี่มีการด าเนินธุรกิจในลกัษณะใกลเ้คียงกันมา
  ใชใ้นการเปรยีบเทียบกนัได ้

  (2)  การประเมินมลูคา่ที่ดินจงัหวดัอา่งทอง 

 
 *หมายเหต:ุ /1   ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไมเ่ลือกใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เน่ืองจากปัจจบุนัที่ดิน 
   จงัหวดัอา่งทองมิไดถ้กูใชใ้นการด าเนินการเพื่อใหก้่อเกิดรายไดเ้ชิงพาณิชย ์
 /2  ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไมเ่ลือกใชว้ิธีเปรยีบเทียบกบับรษัิทในอตุสาหกรรมเดียวกนั (Market Comparable  Approach) ใน
 การประเมินมลูคา่ที่ดินจงัหวดัอา่งทอง เน่ืองจากเป็นการประเมินมลูคา่สินทรพัยท์ี่ดินที่มิไดถ้กูใชใ้นการด าเนินการเพื่อใหก้่อเกิด
 รายไดเ้ชิงพาณิชย ์

  (3)  การประเมินมลูคา่ที่ดินจงัหวดัสระบรุี 

 
 *หมายเหต:ุ /1    ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไมเ่ลือกใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เน่ืองจากปัจจบุนั 
   ที่ดินจงัหวดัสระบรุมิีไดถ้กูใชใ้นการด าเนินการเพื่อใหก้่อเกิดรายไดเ้ชิงพาณิชย ์
 /2  ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไมเ่ลือกใชว้ิธีเปรยีบเทียบกบับรษัิทในอตุสาหกรรมเดียวกนั (Market Comparable  Approach) ใน
 การประเมินมลูคา่ที่ดินจงัหวดัสระบรุ ีเน่ืองจากเป็นการประเมินมลูคา่สินทรพัยท์ี่ดินที่มิไดถ้กูใชใ้นการด าเนินการเพื่อใหก้่อเกิด
 รายไดเ้ชิงพาณิชย ์
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  (4)  การประเมินมลูคา่หุน้สามญัทัง้หมดของ UBD 

 
 
 
 
 
 
 
  
 *หมายเหต:ุ /1    ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสด  (Discounted Cash Flow Approach) เน่ืองจากปัจจบุนั UBD 
   มิไดถ้กูใชใ้นการด าเนินการเพื่อใหก้่อเกิดรายไดเ้ชิงพาณิชย ์
 /2  ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไมเ่ลือกใชว้ิธีเปรยีบเทียบกบับรษัิทในอตุสาหกรรมเดียวกนั (Market Comparable  Approach) ใน
 การประเมินมลูค่าหุน้สามัญของ UBD เน่ืองมาจากปัจจุบัน UBD ถือครองสินทรัพยห์ลักเพียง 1 รายการ คือ ที่ดินจังหวัด
 อดุรธานี และมิไดมี้การด าเนินการเพื่อใหก้่อเกิดรายไดเ้ชิงพาณิชยแ์ต่อยา่งใด ซึ่ง UBD มีลกัษณะการประกอบธุรกิจที่แตกตา่ง
 จากบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์จงึไมส่ามารถหาบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท์ี่มีการด าเนินธุรกิจในลกัษณะ
 ใกลเ้คียงกนัมาใชใ้นการเปรยีบเทียบกนัได ้

 4.  ความสมเหตุสมผลของการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยใ์หแ้ก่บุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน 

  (1)  วิธีมลูคา่ตามบญัชี (Book Value Approach) 

   - ไมส่ะทอ้นถึงมลูคา่ยตุิธรรมหรอืมลูคา่ตามราคาตลาดของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน 

   - ไมไ่ดค้  านึงถึงความสามารถในการท าก าไรและผลการด าเนินงานในอนาคต 

        (2)  วิธีปรบัปรุงมลูคา่ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 
   - ปรบัปรุงมลูคา่ตามบญัชีใหส้ะทอ้นมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน 
   - ค านึงถึงมลูคา่จากการใชป้ระโยชนส์งูสดุของทรพัยส์ินของบรษัิท 

       (3) วิธีคิดลดกระแสเงินสด 
   - ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไมเ่ลือกใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เน่ืองจากปัจจบุนัที่ดินและ
บรษัิทมิไดถ้กูใชใ้นการด าเนินการเพื่อใหก้่อเกิดรายไดเ้ชิงพาณิชย ์

  (4) วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) ไม่ได้น าวิธีเปรียบเทียบกับบริษัทใน
อตุสาหกรรมเดียวกนัมาใช ้เน่ืองจากเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้
   - ไมมี่บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท์ี่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั หรอืที่ด  าเนินธุรกิจลกัษณะเดียวกนัที่สามารถใชใ้นการ
เปรยีบเทียบกบัธุรกิจได ้ 

   - เป็นการประเมินมลูคา่สินทรพัยท์ี่ดินที่มิไดถ้กูใชใ้นการด าเนินการเพื่อใหก้่อเกิดรายไดเ้ชิงพาณิชย ์

 การเปรียบเทยีบมูลค่าประเมินกับมูลค่าการท ารายการ 

 

  

 

 

 

 

 

 



35 
 

 ความเหมาะสมของเงือ่นไขในการเข้าท ารายการ 

 เงื่อนไขว่าดว้ยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปลา่ใหแ้ก่นางสาวสาธิตา (“เงื่อนไขการขายคืนที่ดินเปล่า”) เป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งที่ระบใุนสญัญาซือ้
ขายหุน้ ส  าหรบัหุน้ของ VB ระหวา่งนางสาวสาธิตา (ผูข้ายในขณะนัน้) และบรษัิท (ผูซ้ือ้ในขณะนัน้) ลงวนัที่ 8 กนัยายน 2559 มีสาระส าคญั ดงันี ้

  1. ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนัที่บรษัิทท าการซือ้หุน้ VB มาจากนางสาวสาธิตา (นับแต่วนัที่ 10 ตลุาคม 2559) หากบริษัทฯ และ/
หรือ บริษัทย่อยไม่ประสงคจ์ะพฒันาโครงการบนที่ดินเปล่าแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทัง้หมด บริษัทมีสิทธิที่จะด าเนินการใหบ้ริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ย 
ขายที่ดินแปลงดงักลา่วคืนใหแ้ก่นางสาวสาธิตา โดยบริษัทฯ จะตอ้งแจง้ใหน้างสาวสาธิตา ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั หรือ
ระยะเวลาอื่นใดที่คูส่ญัญาจะไดต้กลงรว่มกนั 

  2. นางสาวสาธิตาจะซือ้คืนที่ดินเปลา่ในราคาตน้ทนุที่บรษัิทไดม้าซึ่งที่ดินเปลา่แปลงนัน้ บวกดว้ยตน้ทนุในการถือครองที่ดินเปลา่แปลง
นัน้ (Carrying Cost) ในอตัรารอ้ยละ 1.75 ต่อปี ตลอดระยะเวลานบัแตว่นัที่ซือ้ขายหุน้ของ VB จนถึงวนัที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินแปลง
ดงักลา่วใหก้บันางสาวสาธิตา อยา่งสมบรูณ ์

  3. เง่ือนไขการช าระ เป็นดงันี ้

   - เม่ือบริษัทฯ ไดใ้ชส้ิทธิเรียกใหน้างสาวสาธิตา ซือ้คืนที่ดินแปลงใดขา้งตน้แลว้ บริษัทฯ จะท าการช าระคืนหนีต้ามตั๋วสญัญาใช้
เงินฉบบัที่เก่ียวขอ้งพรอ้มดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูข้าย ภายในวนัเดียวกบัวนัที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินแปลงดงักลา่วใหแ้ก่นางสาวสาธิตา เพ่ือให้
นางสาวสาธิตาน าเงินจ านวนดงักลา่วมาช าระคา่ที่ดินแปลงดงักลา่วจากบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ 

   - นางสาวสาธิตา ตกลงรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนท่ีดิน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีธุ รกิจเฉพาะ ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง
ทัง้หมด และภาระของบรษัิทที่เกิดขึน้จากการขายคืนที่ดินแปลงดงักลา่ว (ถา้มี) แตเ่พียงผูเ้ดียว 

   - นางสาวสาธิตา จะท าการช าระราคาซือ้ขายใหแ้ก่ VB ทัง้จ  านวนในคราวเดียวภายในวนัเดียวกบัวนัที่มีการโอน และ/หรือ จด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในทรพัยส์ินที่ซือ้ขายใหก้บันางสาวสาธิตา ดว้ยวิธีการสลกัหลงัและสง่มอบตั๋วสญัญาใชเ้งินจ านวนทัง้สิน้ 4 ฉบบัที่บรษัิทฯ ไดเ้คย
ออกใหแ้ก่นางสาวสาธิตาภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้ VB ส าหรบัที่ดินแตล่ะแปลง มลูคา่ตามตั๋วสญัญาใชเ้งินรวมทัง้สิน้ 390,068,100 บาท พรอ้มดอกเบีย้
ในอตัรารอ้ยละ 1.75 ตอ่ปี พรอ้มทัง้ช  าระเงินสดคงเหลือของ V33 จ านวนทัง้สิน้ 16,474,826.40 บาท ใหแ้ก่ VB 

  4. เม่ือนางสาวสาธิตาไดซ้ือ้ที่ดินแปลงใดคืนไปจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ แลว้ นางสาวสาธิตา มีสิทธิที่จะท าประโยชนบ์นที่ดินเปลา่
แปลงดงักล่าวไดเ้ท่าที่ไม่เป็นการขดัตอ่ขอ้ตกลงและหนา้ที่ของนางสาวสาธิตา โดยตลอดระยะเวลาที่นางสาวสาธิตา เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ 
นางสาวสาธิตา จะไมป่ระกอบธุรกิจ หรอืกระท าการใดๆ (ซึง่รวมถึงลงทนุในสดัสว่นเกินกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุทัง้หมดของกิจการใดๆ) อนัเป็นการแข่งขนั
กับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือก่อใหเ้กิดผลประโยชนอ่ื์นที่อาจขัดแยง้กับผลประโยชนท์ี่ดีที่สดุของกิจการของบริ ษัทฯ หรือบริษัท
ยอ่ยของบรษัิทฯ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

 5.  ความเหมาะสมของการเข้าท ารายการและความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

  ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระพิจารณาเงื่อนไขที่เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท  ารายการดงักลา่ว  

   - เป็นการเขา้ท ารายการเป็นไปตามเงื่อนไขวา่ดว้ยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปลา่ใหแ้ก่นางสาวสาธิตา ซึ่งเป็นเงื่ อนไขส่วนหนึ่งที่
ระบใุนสญัญาซือ้ขายหุน้ ส  าหรบัหุน้ของ VB โดยมีการระบวุิธีการค านวณราคา และเง่ือนไขการช าระที่ชดัเจน 

   - โดยเสมือนเป็นการหกักลบลบหนีร้ะหว่างมลูค่าท่ีดินท่ีท  าการขายคืนใหแ้ก่นางสาวสาธิตา  รวมตน้ทนุในการถือครองกับตั๋ว
สญัญาใชเ้งินส  าหรบัที่ดินที่ละแปลงซึง่บรษัิทฯ ออกใหแ้ก่นางสาวสาธิตารวมดอกเบีย้ของตั๋วสญัญาใชเ้งินดงักลา่ว  

   - รวมถึงมีการระบุเงื่อนไขเพื่อป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างนางสาวสาธิตา กับบริษัทฯ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ใน
อนาคต  

   - อีกทัง้ยงัมีการระบุว่าหากการใชส้ิทธิในการขายคืนที่ดิน เม่ือค านวณขนาดรายการแลว้ จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุ
กรรมการและผูถื้อหุน้ของบรษัิทเทา่นัน้ ซึง่เป็นเง่ือนไขที่เหมาะสมส าหรบับรษัิทซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ 

   - ในการจ าหน่ายหุน้สามัญของ V33 และ UBD แทนการขายคืนท่ีดินจังหวดัเชียงใหม่ และทีดินจังหวัดอุดรธานี ตามล าดบั 
ปรกึษาทางการเงินอิสระพิจารณาแลว้วา่ วิธีดงักลา่วมิไดส้ง่ผลเสียกับบรษัิท เน่ืองจากปัจจบุนั V33 และ UBD มิไดมี้การประกอบกิจการเชิงพาณิชยใ์ด 
อีกทัง้ ยงัมีการปรบัราคาหุน้สามญัของ V33 โดยใหช้  าระคา่หุน้สามญัของ V33 เพ่ิมเติมตามเงินสดคงเหลือของ V33 เพ่ือใหก้ารขายหุน้สามญัของ V33 
ใกลเ้คียงกบัการขายหุน้ของบรษัิทที่มีสินทรพัยห์ลกัคือที่ดินจงัหวดัเชียงใหมเ่ทา่นัน้ 
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 ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่เงือ่นไขในการท ารายการมีความเหมาะสม 

 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ ผู้ถือหุน้ควรพิจารณาอนุมัติใหบ้ริษัทท ารายการดังกล่าว 

 ประธานที่ประชมุ  เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

 นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตร ีผูถื้อหุน้ สอบถามวา่จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่น
ของผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สีย 6 ทา่น คิดเป็นจ านวนหุน้ทัง้หมดเทา่ใด 

 เลขานกุารบริษัท ไดต้อบขอ้สอบถามว่า จ  านวนหุน้ของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทัง้ 6 ท่าน รวมกันประมาณ 80% ตามรายละเอียดในสิ่งที่สง่มา
ดว้ยล าดบัที่ 5 หนา้ที่ 55 ของหนงัสือเชิญประชมุฯ  

 นายศกัดิช์ยั สกลุศรมีนตร ีผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ เง่ือนไขของการจ าหน่ายคืนที่ดินแก่นางสาวสาธิตา เม่ือครบก าหนดระยะเวลา 3 ปี หากไม่
ท  าการจ าหน่ายคืนแก่เจา้ของเดิมสามารถจ าหน่ายใหก้บัเจา้ของรายใหมไ่ดห้รือไม ่และเหตใุดนางสาวสาธิตา ซึง่เป็นเจา้ของที่ดินเดิมตอ้งรีบซือ้คืนที่ดิน
ดงักลา่ว 

 นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบูลย ์ประธานที่ประชมุ ไดต้อบขอ้สอบถามว่า เง่ือนไขของการจ าหน่ายทรพัยส์ินขา้งตน้ ถือเป็นการใชส้ิทธิของ
บริษัท ภายใตส้ญัญาการซือ้ขายหุน้ของ VB ระหว่างคณุสาธิตาและบริษัทฯ ฉบบัลงวนัที่ 8 กันยายน 2559 ซึ่งทางบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาถึงโอกาสทาง
ธุรกิจของที่ดินทัง้ 5 แปลงแลว้ และการซือ้ขายในปี 2559 เป็นการซือ้โดยออกเป็นตั๋วสญัญาใชเ้งินและมีอตัราดอกเบีย้ต  ่า ตามขอ้ก าหนดของสญัญาซือ้
ขายหุน้ VB นั้น หากบริษัทฯ สามารถที่จะน าที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาเพื่อสรา้งโอกาสทางธุรกิจ ก็ไม่มีความจ าเป็นที่ตอ้งจะจ าหน่ายคืนซึ่งทรพัยส์ิน
ดงักลา่ว หรอืหากจะจ าหน่ายคืนแก่นางสาวสาธิตาก็สามารถท าได ้และเม่ือระยะเวลา 3 ปี ไดค้รบก าหนดลง ทางบรษัิทฯ ก็ไดร้ว่มกนัพิจารณาปัจจยัทาง
ธุรกิจ พบวา่ ที่ดิน จงัหวดัระยองเป็นที่ดินที่มีโอกาสสรา้งธุรกิจที่ดี และราคาประเมินสงูกวา่ราคาตน้ทนุ จงึไดพ้ิจารณารกัษาที่ดินแปลงดงักลา่วไวเ้พื่อใช้
ในการพฒันาธุรกิจตอ่ไป 

 นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตร ีผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ที่ดินจ านวน 1 แปลง ที่ตัง้อยู่จงัหวดัเชียงใหม่ อยู่อ  าเภอใด เน่ืองจากหากจ าหน่ายออกซึง่
ที่ดินแปลงดงักลา่วและการคมนาคมในอนาคตดีขึน้ จะเสียโอกาสทางธุรกิจหรอืไม่ 

 นายญาณศกัดิ ์มโนมยัพิบูลย ์ประธานที่ประชมุ ไดต้อบขอ้สอบถามว่า ในการประเมินศักยภาพของทรพัยส์ินที่จะจ าหน่ายไดพิ้จารณา
ปัจจยัที่เก่ียวของอยา่งถ่ีถว้นและเหมาะสมแลว้ และการพิจารณาราคาที่ดินที่จะจ าหน่ายคืนแก่นางสาวสาธิตา พบวา่ ราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคา
อิสระ อยูท่ี่ 120,000,000.00 บาท แตร่าคาที่ดินจะจ าหน่ายคืนแก่นางสาวสาธิตา อยูท่ี่ 160,480,945.04 บาท และก่อนหนา้นีไ้ดมี้การประกาศขายที่ดิน
ทัง้ 4 แปลงแลว้ พบวา่ ไมมี่ผูใ้ดสนใจอยา่งจริงจงัและเสนอราคาที่เหมาะสม จงึไดพ้ิจารณาแลว้วา่หากจ าหน่ายออกซึง่ทรพัยส์ินที่มีและน าเงินมาลงทนุ
ในสว่นธุรกิจที่บรษัิทจะด าเนินการตอ่จะเกิดประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ มากกวา่  

 นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รกัษาการ Chief Financial Offer ไดต้อบขอ้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ไดเ้ปลี่ยนเป้าหมายในการด าเนินการ
ธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ชา่ (Property Development) มาเป็นการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัสขุภาพ (Healthcare) โดยมีแผนที่จะหยดุการขยายธุรกิจ
พฒันาอสงัหารมิทรพัยส์  าหรบัโครงการใหม่ๆ  และเรง่ขยายธุรกิจเก่ียวกบัสขุภาพ และเม่ือครบระยะเวลา 3 ปี ตามขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ขายหุน้ของ VB 
พบวา่ ที่ดินจ านวน 1 แปลง ตัง้อยูจ่งัหวดัเชียงใหม ่ติดผงัเมืองและมีขอ้จ ากดัที่ไมส่ามารถด าเนินการก่อสรา้งโรงพยาบาลได ้ทางบรษัิทฯ จงึไดพ้ิจารณา
จ าหน่ายที่ดินแปลงดังกล่าวคืนแก่นางสาวสาธิตา โดยไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) เป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้  

 นายศิริวฒัน ์วรเวทวฒิุคณุ ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ  กล่าวว่า ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 ในปัจจบุนั จะเห็นไดว้่า 
ผูด้  าเนินการธุรกิจในจงัหวดัเชียงใหม่ มีการขายออกซึง่ที่ดิน และอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทที่พกัและโรงแรมเป็นจ านวนมาก ซึ่งถือว่าบริษัทฯ ไดต้ดัสินใจ
ถกูตอ้งแลว้ที่จะจ าหน่ายคืนที่ดินแก่นางสาวสาธิตา ดว้ยราคาที่บริษัทฯ ไดน้ าเสนอขา้งตน้ และดว้ยภาวะเศรษฐกิจที่วิกฤตในปัจจบุนั การขายออกซึ่ง
ที่ดินเปลา่มีโอกาสนอ้ยมากที่จะขายไดใ้นราคา 160,480,945.04 บาท  

 นางสาวสวุรรณี เชียรสิรไิกรวฒิุ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ การยา้ยธุรกิจจากการพฒันาอสงัหาริมทรพัยใ์หเ้ชา่ มาเป็นธุรกิจเก่ียวกบัสขุภาพของ
บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการมาตัง้แตปี่ 2560 เหตใุดจงึไมมี่นโยบายขายคืนที่ดินในปีดงักลา่ว และอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.75 ตอ่ปี คิดเป็นจ านวนหุน้เทา่ใด 

 นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบูลย ์ประธานที่ประชมุ ไดต้อบขอ้สอบถามว่า ทรพัยส์ินของบรษัิทที่เป็นที่ดินจ านวน 5 แปลง คือที่ดินที่มีเงื่อนไข
ในปี 2559 ซึ่งปีดังกล่าว บริษัทฯ ยังไม่ไดร้ิเริ่มด  าเนินธุรกิจเก่ียวกับสขุภาพอย่างจริงจัง และดว้ยสถานการณข์องธุรกิจใ นช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรพัยมี์สภาพการแข่งขนัทางธุรกิจที่ไม่คุม้ค่าตอ่การลงทนุ จึงไดพ้ิจารณาหยดุการขยายธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยส์  าหรับโครงการ
ใหม่ๆ และจ าหน่ายออกซึ่งทรพัยส์ินที่บริษัทฯ ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน ์เพื่อน ามาช าระเงินกูข้องบริษัทฯ และลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับสุขภาพที่บริษัทฯ จะ



37 
 

ด าเนินการ อีกทัง้ มีผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนนุการเปลี่ยนยา้ยหมวดธุรกิจสูธุ่รกิจเก่ียวกบัสขุภาพโดยใชศ้กัยภาพของกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบรษัิทฯ รวมทัง้ ในการประเมินการซือ้ขายมีราคาการซือ้ขายอยูใ่นเกณฑท์ี่เหมาะสม และเกิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิทฯ  

 นายวีระ ศรชีนะชยัโชค รกัษาการ Chief Financial Offer ไดต้อบขอ้สอบถามเพ่ิมเติมวา่ การด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยแ์ละธุรกิจ
เก่ียวกบัสขุภาพ บางสว่นงานไมส่ามารถใชท้รพัยากรรวมทัง้บคุลากรรว่มกนัได ้เชน่บรษัิทฯ ไดพ้ิจารณาการตอ่ยอดโครงการที่ดิน แปลงที่ตัง้สขุมุวิทซอย 
29 พบวา่ ถา้มีการพฒันาเป็น คอนโดมิเนียมตามแผนงาน จะตอ้งมีการจดัตัง้ทีมบรกิารหลงัการขาย ซึง่หากบรษัิทฯ ด  าเนินธุรกิจควบคูก่นัไป อาจไมเ่กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี จึงไดมี้การพิจารณายา้ยหมวดธุรกิจสู่ ธุรกิจเก่ียวกับสขุภาพ และหยดุการขยายธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยส์  าหรบั
โครงการใหม่ๆ ทัง้นี ้อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.75 ต่อปี ส  าหรบัที่ดิน 5 แปลง ไดมี้การช าระเป็นตั๋วสญัญาใชเ้งิน ถือเป็นอตัราดอกเบีย้ที่อยู่ระดบัที่ยอมรบั
ได ้และการจ าหน่ายคืนที่ดินแก่นางสาวสาธิตานี ้จะคิดราคาจ าหน่ายคืนที่ดินเทียบเทา่กบัมลูคา่ตามตั๋วสญัญาใชเ้งินที่ออกให้แก่นางสาวสาธิตา บวก
กับ Carrying Cost ในอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.75 เช่นกัน และเงินสดคงเหลือในบริษัทก็จะไม่มีผลกระทบดว้ย โดยนางสาวสาธิตา จะเป็นผูร้บัผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด และภาระภาษีของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่
เกิดขึน้จากการขายคืนที่ดินเปลา่ดงักลา่ว (ถา้มี) แต่เพียงผูเ้ดียว ดงันัน้ บริษัทฯ จะไม่มีเงินจ่ายออกหรอืรบัเขา้จากการจ าหน่ายคืนที่ดินแก่นางสาวสาธิ
ตา มีเพียงเงินสดคงเหลือที่คืนใหแ้ก่บรษัิทฯ  

 นางสาวสวุรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า เม่ือท าการจ าหน่ายคืนท่ีดินแก่นางสาวสาธิตาแลว้ บริษัทฯ จะไดร้บัเงินเป็นจ านวน
เทา่ใด  

 นายวีระ ศรีชนะชยัโชค รกัษาการ Chief Financial Offer ไดต้อบขอ้สอบถามวา่ การจ าหน่ายคืนที่ดินแก่นางสาวสาธิตา จ านวน 4 แปลง 
คิดเป็นเงินจ านวน 417,219,010.70 บาท ซึ่งมีราคาตน้ทนุที่บริษัทฯ ซือ้มาจากนางสาวสาธิตา เป็นเงินจ านวน 390,068,100 บาท และจากที่ที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระไดช้ีแ้จงวา่ มลูคา่ของการท ารายการอยู่ที่  434,182,473.49 บาท นัน้ เป็นมลูคา่ของทรพัยส์ินที่คิดรวมที่ดินจ านวน 2 แปลงที่จ  าหน่าย
ออกเป็นหุน้ และบรษัิทฯ มีเงินสดคงเหลืออยูจ่ึงไดมี้น าเงินสดมาค านวณรว่ม ดงันัน้ บรษัิทฯ จะมีก าไรจากการจ าหน่ายที่ดินแก่นางสาวสาธิตา ในราคา
ขายคืนหกัลบกบัราคาตน้ทนุที่ที่บรษัิทฯ ซือ้มา 

 นายธีระวรรธน ์ธรรมศรีสวสัดิ ์ผูร้บัมอบฉันทะ กล่าวเห็นดว้ยกับการยา้ยหมวดธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่การด าเนินการธุรกิจเก่ียวกบัสขุภาพ 
ซึง่ตลอดระยะเวลา 3 ปีตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายหุน้ของ VB นัน้ บรษัิทฯ น่าจะไดพ้ิจารณาไตรต่รองอยา่งถ่ีถว้นแลว้ จนถึงชว่ง sell back cost จะ
เห็นไดว้่า การจ าหน่ายที่ดินแก่นางสาวสาธิตาในปัจจบุนั เป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม และราคาขายคืนอยู่ในเกณฑท์ี่รบัได ้อีกทัง้ การประเมินมลูคา่
ทรพัยส์ินดงักล่าวผ่านการพิจารณาจากที่ปรกึษาทางการเงินอิสระแลว้ และมีความคิดเห็นเช่นเดียวกับคณุศิริวฒัน ์วรเวทวฒิุคณุ หน่ึ งในผูถื้อหุน้ของ
บรษัิทฯ ที่มีเสียงสนบัสนนุทกุประการ 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 คะแนนเสียงส  าหรบัการอนมุตัิ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ ดร.สาธิต วิทยากร , นางสาวสาธิตา วิทยากร, นางสาวธนธรณ ์
วิทยากร, นางสาวพลัลภา วิทยากร, Peak Development Holding Ltd. และ UBS AG HONG KONG BRANCH  

 ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานกุารบรษัิท ประกาศจ านวนผูถื้อหุน้ที่ลงทะเบียนเขา้ประชมุในวาระนีเ้พ่ิมเติม จ  านวน 71,000 หุน้ 

 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดว้ยเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไมน่บัสว่นของผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สีย อนัไดแ้ก่ ดร.สาธิต วิทยากร นางสาวสาธิตา วิทยากร นางสาวธนธรณ ์วิทยากร นางสาวพลัลภา วิทยากร Peak 
Development Holdings Ltd. และ UBS AG HONG KONG BRANCH อนมุตัิการจ าหน่ายทรพัยส์ินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใหแ้ก่นางสาวสาธิตา 
วิทยากร ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิทฯ ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 458,667,242 0 0 0 
รอ้ยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จ านวน 101,759,452 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน
 3,564,096,272 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไ ว้  
 แล้วแต่ยังมิได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 101,759,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไข 
 เพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อใหส้อดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 



38 
 

 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบรษัิท ไดแ้ถลงใหท้ี่ประชุมทราบวา่ ตามที่บรษัิทฯ มีแผนการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามที่จะไดเ้สนอต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไปในวาระที่ 11 นัน้ เน่ืองดว้ยมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ไดก้ าหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่
จดทะเบียนไวโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพิ่มทนุไดต้อ่เม่ือหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช  าระเงินคา่หุน้ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุน้ยงั จ  าหน่ายไมค่รบ 
หุน้ที่เหลือตอ้งเป็นหุน้ที่ออกเพ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ โดยปัจจบุนั บรษัิทฯ มีหุน้สามญัที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้แตย่งั
มิไดจ้ัดสรรและออกจ าหน่าย จ านวน 101,759,452 หุน้ ซึ่งเป็นหุน้ที่ออกเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate จากมติที่ประชุมผู้ถือหุน้ 
ประจ าปี 2562 บริษัทฯ จึงจ  าเป็นตอ้งลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 101,759,452 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,564,096,272 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้แต่ยังมิไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน  
101,759,452 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท พรอ้มทัง้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ
ลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ โดยแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 เป็นดงันี ้

   "ขอ้4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 3,462,336,820 บาท (สามพนัสี่รอ้ยหกสิบสองลา้นสามแสนสามหม่ืนหกพนัแปดรอ้ยยี่สบิบาท) 
  แบง่ออกเป็น 3,462,336,820 หุน้   (สามพนัสี่รอ้ยหกสิบสองลา้นสามแสนสามหม่ืนหกพนัแปดรอ้ยยี่สบิหุน้) 

  มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาทถว้น) 

  โดยแบง่ออกเป็น     

  หุน้สามญั 3,462,336,820 หุน้   (สามพนัสี่รอ้ยหกสิบสองลา้นสามแสนสามหม่ืนหกพนัแปดรอ้ยยี่สบิหุน้) 

  หุน้บรุมิสิทธิ ไมมี่”   

 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

 นายศกัดิช์ยั สกลุศรมีนตร ีผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ จ  านวนหุน้ที่บรษัิทฯ จ าหน่ายแก่ IFC คิดเป็นจ านวนหุน้เทา่ใด และมีสว่นลดเทา่ใด 

 เลขานกุารบริษัท ไดต้อบขอ้สอบถามว่า บริษัทฯ ออกและจดัสรรหุน้สามญัแก่ IFC เป็นจ านวน 222,249,300 หุน้ ในราคาเสนอขายตลาด
หุน้ละ 4.09 บาท โดยราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัทฯ ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวม 15 วนัท า
การยอ้นหลังติดต่อกันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนโดยคณะกรรมการบริษัท  คือ ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2562 ซึง่เทา่กบัหุน้ละ 4.14  บาท 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถาม 

 ประธานฯ จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 คะแนนเสียงส  าหรบัการอนมุตัิ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท พรอ้มทัง้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ
การลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,271,357,685 0 0 0 
รอ้ยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 
วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 346,233,682 
 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่
 ระบุในวาระที่ 10 ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใน
 วงจ ากัด พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อใหส้อดคล้องกับการเพิ่มทุนจด ทะเบียนของ
บริษัทฯ 

 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชมุทราบว่า  เน่ืองจากบริษัทฯ มีแผนการลงทนุและขยายกิจการในอนาคต
อย่างต่อเน่ือง จึงมีความประสงคท์ี่จะระดมทนุโดยการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน
ส  าหรบัรองรบัแผนการลงทนุและขยายกิจการในอนาคตไดอ้ยา่งทนักาล และความคลอ่งตวัในการหา Strategic Partners เพ่ือมาเสรมิสรา้ง Synergies 
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ใหก้บับรษัิทฯ ในอนาคตโดยการเพ่ิมทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในครัง้นี ้จะชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถระดมทนุไดภ้ายในระยะเวลาอนั
สัน้และพรอ้มส าหรบัการด าเนินการตามแผนการลงทนุและขยายกิจการของบรษัิทฯ ในอนาคต ไดอ้ยา่งทนักาล และยงัชว่ยใหส้ามารถสรรหานกัลงทนุที่
เป็นพันธมิตรมาร่วมลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บริษัทฯ อันจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถสร้ าง
ผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว อีกทัง้ยงัเป็นการรกัษาระดบัอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุ (Debt-to-Equity) ของบริษัทฯ ใหอ้ยู่ในระดบัที่ต  ่าอีกดว้ย 
โดยบริษัทฯ ประสงคจ์ะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
จ านวน 346,233,682 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,462,336,820 บาท (ซึง่เป็นทนุจดทะเบียนภายหลงัการลดทนุจดทะเบียนตามที่ระบใุนวาระ
ที่ 10 ขา้งตน้) เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่  านวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ านวน 346,233,682 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
เพื่อรองรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการ
เพิ่มทนุ (แบบ 53-4) ที่ไดส้่งใหท้่านผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ พรอ้มทัง้แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ โดยแกไ้ขหนังสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 เป็นดงันี ้ 

"ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 3,808,570,502 บาท (สามพนัแปดรอ้ยแปดลา้นหา้แสนเจ็ดหม่ืนหา้รอ้ยสองบาท) 

  แบง่ออกเป็น 3,808,570,502 หุน้   (สามพนัแปดรอ้ยแปดลา้นหา้แสนเจ็ดหม่ืนหา้รอ้ยสองหุน้) 

  มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาทถว้น) 

  โดยแบง่ออกเป็น     

  หุน้สามญั 3,808,570,502 หุน้   (สามพนัแปดรอ้ยแปดลา้นหา้แสนเจ็ดหม่ืนหา้รอ้ยสองหุน้) 
  หุน้บรุมิสิทธิ ไมมี่”   

 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

 นายประพาส บญุชื่น อาสาพิทกัษส์ิทธิผูถื้อหุน้ กลา่ววา่ ทางสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย มีจดุยืนที่จะไมเ่ห็นดว้ยในการอนมุตัิวาระการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) มากนัก เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ไดมี้วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทนุจดทะเบียนที่
ชดัเจน 

 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงว่า เน่ืองดว้ยการด าเนินการธุรกิจของบริษัทฯ ไดมี้พนัธมิตรที่ดีเขา้มามีส่วนรว่มในการลงทุน 
ดงันัน้ การพิจารณาเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จะเพิ่มความคลอ่งตวัในการหา Strategic Partners เพื่อ
มาเสรมิสรา้ง Synergies ใหก้บับรษัิทฯ และพรอ้มส าหรบัการด าเนินการตามแผนการลงทนุและขยายกิจการของบรษัิทฯ ในอนาคตไดอ้ยา่งทนักาล อีก
ทัง้หากบรษัิทฯ สามารถมี Strategic Partners ที่ดีได ้จะเป็นโอกาสในการสรา้ง value แก่ผูถื้อหุน้และบรษัิทฯ  

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 คะแนนเสียงส  าหรบัการอนมุตัิ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้เน่ืองดว้ยวาระที่ 11 และวาระที่ 12 ตามที่จะไดเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาตอ่ไปเป็นเรือ่งเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่ม
ทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายแก่บคุคลใน
วงจ ากดั ซึง่มีความเก่ียวเน่ืองกนั ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุตัิวาระดงักลา่ว ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาโดยถือวา่วาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นเรือ่งที่
เก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั โดยหากวาระที่ 11 นี ้ไมไ่ดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ จะไมมี่การพิจารณาวาระที่ 12 อีกตอ่ไป 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุทัง้หมดอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือรองรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิทฯ ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั และอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,049,108,185 200  222,249,300  0 
รอ้ยละ 93.2061 0.0000 6.7937 0.0000 
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วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน
 346,233,682 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด 

 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบรษัิท ไดแ้ถลงใหท้ี่ประชมุทราบวา่ สืบเน่ืองจากการพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท
ฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 10 ขา้งตน้ บริษัทฯ ประสงคท์ี่จะจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 346,233,682 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1 บาท ซึ่งคิดเป็นจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้
ของบรษัิทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติอนมุตัิในวาระนี ้เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั พรอ้มทัง้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ เป็น
ผูมี้อ  านาจในการพิจารณาด าเนินการ หรอืก่อใหเ้กิดการด าเนินการตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วของบรษัิทฯ ซึง่รวมถึงแต่ไม่
จ  ากดัเพียง การด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

  1. พิจารณาเสนอขายและจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุ โดยอาจเป็นการเสนอขายทัง้จ  านวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือ
หลายคราวก็ได ้

  2. ก าหนดวตัถปุระสงค ์ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอขาย วิธีการจองซือ้และช าระเงิน ตลอดจน
เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

  3. เจรจา ตกลง เขา้ท า และลงนามในสญัญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 
รวมถึงการแกไ้ขสญัญาและเอกสารดงักลา่ว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนพิจารณาแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน ที่ปรกึษา
กฎหมาย ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารอ่ืนใด (หากมีหรอืจ าเป็น) 

  4. ลงนามในแบบค าขออนญุาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกลา่ว และเอกสารใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 
รวมถึงการจดทะเบียนที่เก่ียวขอ้งต่อกระทรวงพาณิชย ์และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนติดต่อ 
ประสานงาน และยื่นเอกสารตอ่หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง (ไมว่า่ในประเทศหรอืตา่งประเทศ) และ 

  5. ด าเนินการใดๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ รวมถึงมอบหมายใหบ้คุคลใดๆ ที่
คณะกรรมการเห็นสมควรกระท าการตามขอ้ 3 และขอ้ 4 ขา้งตน้ 

 ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั โดย (ก) เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทนุเฉพาะเจาะจงซึง่
มีจ  านวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผูล้งทุนจะตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2561 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของ
บรษัิทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และ (ข) ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
ตอ่บคุคลในวงจ ากดัดงักลา่วจะตอ้งเป็นราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในชว่งที่เสนอขายหุน้ตอ่ผูล้งทนุและเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ และผู้
ถือหุน้ ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
72/2558 เรือ่งการอนญุาตใหบ้รษัิทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหมต่่อบคุคลในวงจ ากดั ซึง่ค  านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้ของบริษัทฯ 
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัท  าการติดตอ่กนั แตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษัิทมีมติก าหนดราคาเสนอ
ขายหุน้ 

 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 คะแนนเสียงส  าหรบัการอนมุตัิ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้เน่ืองดว้ยวาระที่ 11 ขา้งตน้และวาระที่ 12 เป็นเรือ่งเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) และการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งมีความเก่ียวเน่ืองกัน 
ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุตัิวาระดงักลา่ว ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาโดยถือวา่วาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นเรื่องที่เก่ียวเน่ืองกันและเป็นเงื่อนไขซึง่
กนัและกนั โดยหากวาระที่ 12 นี ้ไมไ่ดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ จะถือวา่วาระที่ 11 ที่ไดร้บัการอนมุตัิแลว้เป็นอนัยกเลิกไปดว้ย 

 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดว้ยเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
อนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 346,233,682 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคล
ในวงจ ากดั ตามที่เสนอขา้งตน้ ขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,049,108,185 200 222,249,300 0 
รอ้ยละ 99.9999 0.0000 - 0.0000 

วาระที่ 13 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรือ่งอ่ืนซึ่งนอกเหนือจากวาระที่ก  าหนด รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ สอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

 นางสาวสวุรรณี เชียรสิรไิกรวฒิุ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ การพิจารณาขยายโรงพยาบาลเครือข่าย จ านวน 20 แหง่ จะสามารถด าเนินการแลว้
เสรจ็ตามแผนการขยายโรงพยาบาลภายในปีใด 

 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้สอบถามว่า แผนการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายใหไ้ด ้20 แห่ง จะสามารถด าเนินการได้
ภายในปี 2565 ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับสถานการณแ์ละปัจจัยทางเศรษฐกิจร่วมดว้ย และแผนการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายของปี 2563 นีจ้ะถูกชะลอไว้
เน่ืองจากผลกระทบของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยงัคงมุ่งมั่นบริหารจดัการโครงการโรงพยาบาลพริน้ซ ์ศรี
สะเกษ และโรงพยาบาลศิรเิวช ล  าพนู ใหแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนดการเดิม 

 นายศิรวิฒัน ์วรเวทวฒิุคณุ ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ กลา่ววา่ ในการประชมุฯ ครัง้นี ้เกิดความประทบัใจเน่ืองจากทางบรษัิทฯ ไดเ้ล็งเห็น
ความส าคญัของสขุภาพของผูถื้อหุน้ที่มารว่มประชมุฯ โดยไดม้อบ Face Shield ซึง่เป็นอปุกรณท์ี่ชว่ยป้องกนัการแพรข่องโควิด -19 ทัง้นี ้ขอเสนอแนะให้
ผูถื้อหุน้ท่านอ่ืน ลองไปใชบ้ริการของโรงพยาบาลในเครือข่าย สืบเน่ืองจากประสบการณข์องตนและครอบครวัที่ไดไ้ปใชบ้ริการที่โรงพยาบาลพริน้ซ ์
สวุรรณภมิู ที่เป็น Hub ของโรงพยาบาลในเครอื พบวา่ ไดร้บัการบรกิารที่ดีทัง้จากทีมแพทยแ์ละบคุลากรทางการแพทย ์เกิดเป็นความประทบัใจ และเห็น
ดว้ยอย่างยิ่งที่บริษัทฯ จะขยายโรงพยาบาลไปยงัพืน้ที่ต่างจงัหวดั ท  าใหผู้ค้นเขา้ถึงบริการทางการแพทยไ์ดท้ั่วถึง บนความทนัสมยัของเทคโนโลยีและ
อปุกรณท์างการแพทยท์ี่ดี 

 ไมมี่ผูใ้ดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้แจง้ต่อท่ีประชุมว่าขณะนีว้าระต่างๆ ไดร้บัการ
พิจารณาจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เสร็จสิน้แลว้เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และระเบียบบริษัทฯ บริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งมติที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในวนัท าการถัดไปและบริษัทฯ จะจดัท า
รายงานการประชมุใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุตามมาตรา 96 แหง่พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 รวมทัง้น าสง่ตอ่ตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเผยแพรใ่นเว็บไซดข์องบรษัิทที่  www.principalcapital.co.th อนัจะท าใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบผลการประชมุและสามารถ
ตรวจสอบความถกูตอ้งได ้ 

 ประธานฯ ไดก้ลา่วในนามของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) ขอขอบพระคณุทา่นผู้
ถือหุน้ ตวัแทนผูถื้อหุน้ทกุท่าน ตลอดจนผูมี้ส่วนที่เก่ียวขอ้งทกุท่าน ที่เขา้รว่มการประชมุในครัง้นี ้ขณะนีก้ารประชมุไดด้  าเนินกา รครบถว้นทกุวาระแลว้ 
จงึขอปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2563 

 ปิดประชมุเวลา 16.45 น. 

 
 
  
 ลงช่ือ             รองประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชมุ 

          (นายญาณศกัดิ ์มโนมยัพิบลูย)์ 
 
 
 

 ลงช่ือ             เลขานกุารบรษัิท และ ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 
              (นางสาวฤติมา จิระสรุเดช) 
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สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 3  
                 
ประวัติกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือใหก้ลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 

1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย ์
                    

อายุ   58  ปี 

ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ เมษายน 2556 ( 8 ปี ) 

ประวัติการศึกษา  - ปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรมศาสตร ์(เกียรตินิยมอนัดบั 2)      จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
    - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจดา้นการเงิน และการจดัการ  มหาวิทยาลยัอินเดียน่า, บมูมิงตนั, สหรฐัอเมรกิา 

และประวัติการอบรม   - สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูภาครฐั (PDI) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
    - ผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ 5 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
   - Director Certification Program 2015 (DCP 199/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
    - Director Certification Program 2005 (DCP 60/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
    - Director  Accreditation Program 2004 (DAP 23/2004)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
   - หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการ ส  าหรบักรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจและองคก์รมหาชน รุน่ 3 

ประวัติการท างาน 
เม.ย.2556 - ปัจจบุนั      กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

มี.ค.2560 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   บรษัิท เคมีแมน จ ากดั (มหาชน)   
  
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ก.พ.2555 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   บรษัิท สหวิรยิาสตีลอินดสัตร ีจ  ากดั (มหาชน) 
ก.พ.2561 - ปัจจบุนั  กรรมการ      บรษัิท แอสโก ้สง่เสรมิธุรกิจ จ  ากดั 
ก.พ.2561 - ปัจจบุนั  กรรมการ      บรษัิท เนชั่นแนล ดิจิทลัไอที จ  ากดั 
พ.ค.2555 - ปัจจบุนั  เลขาธิการ      สมาคมบรษัิทหลกัทรพัยไ์ทย 
2557 - 2559  ประธานกรรมการ     บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 
2557 - 2559  กรรมการบรหิาร     บรษัิท กรุงเทพธนาคม จ ากดั 

 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไมร่วมกรรมการผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียไดพ้ิจารณา 
                                                                      เป็นผูท้รงคณุวฒิุ มีความรู ้ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 

                                                                                  กบัต าแหน่งครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท             ไมมี่  
ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไมมี่ 
ใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา    
คุณสมบัติต้องหา้ม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั 
      บรษัิทในรอบปีที่ผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีทีผ่่านมา  
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท    9/9 ครัง้  
2. เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้                    1/1 ครัง้   
3. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ                  4/4 ครัง้   
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2. ดร.สาธิต วิทยากร 

อายุ   58  ปี 

ต าแหน่ง   กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ เมษายน 2556 ( 8 ปี) 

ประวัติการศึกษา  - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
   - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ (MBA) Golden Gate University, San Francisco, USA. 
   - ปรญิญาเอก บรหิารธุรกิจ 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)    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

  ประวัติการท างาน 
ธ.ค.2562 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ     บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
เม.ย.2556 - ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการบรหิาร    บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
   ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง และกรรมการ    

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

พ.ศ.2547   ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่    บรษัิท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน)  
    
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ส.ค.2563 - ปัจจบุนั กรรมการ (ผูถื้อหุน้ 0.001%)     บรษัิท วีเอ็มอีเอ จ ากดั 
    (บรษัิทยอ่ยของ บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล) 
ก.ค.2563 - ปัจจบุนั กรรมการ (ผูถื้อหุน้ 0.001%)   บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- อบุลราชธานี จ  ากดั 
    (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั) 
ธ.ค.2562 - ปัจจบุนั  กรรมการ (ผูถื้อหุน้ 0.001%)  บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ชมุพร จ ากดั 
       (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั) 
พ.ย.2562 - ปัจจบุนั  กรรมการ (ผูถื้อหุน้ 0.000004%)  บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ศรสีะเกษ จ ากดั 
       (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั) 
2561 - ปัจจบุนั  กรรมการ (ผูถื้อหุน้ 0.001%)  บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- ล  าพนู จ  ากดั 
       (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั) 
2561 - ปัจจบุนั  กรรมการ (ผูถื้อหุน้ 0.001%)  บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- อทุยั จ  ากดั 
       (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั) 
2561 - ปัจจบุนั  กรรมการ (ผูถื้อหุน้ 0.001%)  บรษัิท บา้นฉาง บสิสิเนส ดีสทรคิท ์จ  ากดั 
       (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท วี บรลิเลี่ยนกรุป๊ โฮลดิง้ จ  ากดั) 
2561 - ปัจจบุนั  กรรมการ    บรษัิท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั 
       (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั) 
2560 - ปัจจบุนั  กรรมการ    บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั 
       (บรษัิทยอ่ยของ บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล) 
2560 - ปัจจบุนั  กรรมการ (ผูถื้อหุน้ 0.001%)  บรษัิท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ ์จ  ากดั 
       (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พิษณเุวช จ ากดั) 
2559 - ปัจจบุนั  กรรมการ (ผูถื้อหุน้ 0.000045%)  บรษัิท สหแพทยพ์ิจิตร จ  ากดั  
       (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พิษณเุวช จ ากดั) 
2558 - ปัจจบุนั  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ  บรษัิท พิษณเุวช จ ากดั 
       (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั) 
ต.ค.2559 - ปัจจบุนั  กรรมการ    บรษัิท วี บรลิเลี่ยนกรุป๊ โฮลดิง้ จ  ากดั  
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       (บรษัิทยอ่ยของบมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล) 
ต.ค.2559 - ปัจจบุนั  กรรมการ    บรษัิท วี อินเทลลิเจนซ ์จ ากดั  
       (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท วี บรลิเลี่ยนกรุป๊ โฮลดิง้ จ ากดั) 
ต.ค.2559 - ปัจจบุนั  กรรมการ    บรษัิท วี เรสซิเดนซ ์จ ากดั  
       (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท วี บรลิเลี่ยนกรุป๊ โฮลดิง้ จ ากดั) 
ก.ย.2558 - ปัจจบุนั  กรรมการ (ผูถื้อหุน้ 0.002%)  บรษัิท แบงค็อก เซนเตอร ์ดิสตรคิ จ ากดั  
       (บรษัิทยอ่ยของบมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล) 
 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไมร่วมกรรมการผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียไดพ้ิจารณา 
                                                                      เป็นผูท้รงคณุวฒิุ มีความรู ้ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 

                                                                                  กบัต าแหน่งครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท             23.73  
ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไมมี่ 
ใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบัติต้องหา้ม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท า 
                                                                                         โดยทจุรติ 
      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั 
      บรษัิทในรอบปีที่ผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีทีผ่่านมา  
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท    9/9 ครัง้  
2. เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้                    1/1 ครัง้   
 
ประวัติกรรมการใหม่ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

1. นางอุณากร พฤฒิธาดา 

อายุ   63 ปี 

ต าแหน่ง   กรรมการและกรรมการอิสระ 

ประวัติการศึกษา               - ปรญิญาตร ี(เกียรตินิยม อนัดบั 1) สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
   - ปรญิญาโท (คะแนนอนัดบั 1) สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
   - ปรญิญาโท สาขา The Computer Application and Information System with Distinction, New York University, 
   USA 
และประวัติการอบรม           - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ 37/2020     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
   - Director Certification Program (DCP) รุน่ 48/2004       สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
   - Director Examination (Exam) รุน่ 14/2004      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
   - หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู “ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคม” (นมธ.) รุน่ที่ 3    
   - หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู “ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคมและโลก” (นมธล.) รุน่ที่ 1  

ประวัติการท างาน 

2562 - ปัจจบุนั  กรรมการ กรรมการอิสระ    บรษัิท ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
   และกรรมการตรวจสอบ   
2560 - ปัจจบุนั  กรรมการก าหนดมาตรฐานบญัชี    สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์(ส  านกังานใหญ่) 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย   
 2562 - ปัจจบุนั  กรรมการ กรรมการอิสระ    บรษัิท ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
   และกรรมการตรวจสอบ     

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
2537 - 2561  ผูส้อบบญัชี (Partner)    บจก. ไพรช้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 
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หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา                           คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไมร่วมกรรมการผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียไดพ้ิจารณา 
                                                                      เป็นผูท้รงคณุวฒิุ มีความรู ้ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 
                                                                                  กบัต าแหน่งครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท            ไมมี่ 
ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ ไมมี่ 
ใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบัติต้องหา้ม                                          ไม่มีประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
     ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีที่ผ่านมา 

ประวัติกรรมการใหม่ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการในการประชุมครัง้นี ้ 

1. รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 

อายุ   56 ปี 
ต าแหน่ง   กรรมการ และกรรมการอิสระ  
ประวัติการศึกษา               - ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) คณะพานิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
   - ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑิต คณะพานิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
   - MBA (International Business), George Washington University, U.S.A 
   - ปรญิญาเอก ดา้นการบญัชี, Manchester Business School, มหาวิทยาลยัแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ 

และประวัติการอบรม           - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 51/2549 ปี 2560  
   - การป้องกนัการทจุรติในองคก์ร โดยบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้คเูปอรส์ คอนซลัติง้ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
ประวัติการท างาน 
2560 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ   สถาบนัยานยนต ์
2559 - ปัจจบุนั  หวัหนา้ภาควิชาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2558 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ   สถาบนัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2540 - ปัจจบุนั  อาจารยป์ระจ าภาควิชาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย   
 2548 - 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ 

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
2547 - 2549 ผูอ้  านวยการโครงการปรญิญาโททางการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  
 คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี  
หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา                           คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไมร่วมกรรมการผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียไดพ้ิจารณา เป็นผูท้รงคณุวฒิุ  
     มีความรู ้ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสมกบัต าแหน่งครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท            ไมมี่ 
ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ ไมมี่ 
ใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบัติต้องหา้ม                                          ไม่มีประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
     ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีที่ผ่านมา 
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สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 4  
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 24 กุมภาพันธ ์2564 

ข้าพเจา้ บริษัท บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 24 
กมุภาพนัธ ์2564 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงัต่อไปนี ้

1.   การลดทุนและการเพิ่มทุน 

 1.1  การลดทุน 

  ที่ประชมุคณะกรรมการไดมี้มติอนุมตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณา
อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จ านวน 346,233,682 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,808,570,502 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่  านวน 
3,462,336,820 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้แต่ยงัมิไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 346,233,682 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท ซึง่เป็นหุน้สามญัคงเหลือจากการออกหุน้เพ่ือรองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และจะหมดอายลุงในวนัที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 นี ้

 1.2  การเพิ่มทุน 

  ที่ประชมุคณะกรรมการไดมี้มติอนมุตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุ
จดทะเบียนเดิมจ านวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็นทนุจดทะเบียนภายหลงัการลดทนุจดทะเบียนตามที่ระบุในขอ้ 1.1 ขา้งตน้) เป็นทนุจดทะเบียนใหม่
จ  านวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 346,233,682  หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 346,233,682 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุน
ในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 
 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น - - - - 

          การใชเ้งินทนุ     

  แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั 346,233,682 1.00 346,233,682 

         (General Mandate)     
 
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
 2.1    แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน  

   -ไม่มี- 

 2.2   แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย ์

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

บคุคลในวงจ ากดั หุน้สามญั ไมเ่กิน 
346,233,682 

ไมเ่กิน 
10.00 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หมายเหตดุา้นลา่ง 

  1/  รอ้ยละต่อทุนช าระแลว้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหมี้การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) เทา่กบั 3,462,336,820 บาท 

 หมายเหตุ 

1. ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 2/2564  ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2564 ไดมี้มติอนมุตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อ
หุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 346,233,682 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 
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บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดพรอ้มทัง้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูมี้อ  านาจในการพิจารณาด าเนินการ หรือก่อใหเ้กิดการ
ด าเนินการตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิทฯ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่  ากดัเพียง การด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทัง้จ  านวนหรือแต่บางส่วน และในคราว
เดียวกนัหรอืหลายคราวก็ได ้

(2) ก าหนดวตัถปุระสงค ์ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอขาย วิธีการจองซือ้และช าระ
เงิน ตลอดจนเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

(3) เจรจา ตกลง เขา้ท า และลงนามในสญัญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุดงักล่าว รวมถึงการแกไ้ขสญัญาและเอกสารดงักลา่ว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนพิจารณาแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการ
เงิน ที่ปรกึษากฎหมาย ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารอ่ืนใด (หากมีหรอืจ าเป็น) 

(4) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้
สามญัดงักลา่ว การจดทะเบียนที่เก่ียวขอ้งตอ่กระทรวงพาณิชย ์และการน าหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) รวมถึงติดตอ่และยื่นเอกสารตอ่หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง (ไมว่า่ในประเทศหรอืตา่งประเทศ) และ 

(5) ด าเนินการใดๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วประสบผลส าเร็จ  รวมถึงมอบหมาย
ใหบ้คุคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระท าการตามขอ้ (3) และขอ้ (4) ขา้งตน้  

2. บรษัิทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทนุเฉพาะเจาะจงซึ่ง
มีจ  านวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผูล้งทุนจะตอ้งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของ
บรษัิทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

3. ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจ ากัดดงักล่าวจะตอ้ง
เป็นราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ตอ่ผูล้งทนุและเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ ซึ่งราคาเสนอขายดงักลา่ว
อาจมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนญุาตใหบ้ริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหมต่่อบคุคลในวงจ ากดั ซึง่ค  านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ย
กวา่ 7 วนัท  าการติดตอ่กนั แตไ่มเ่กิน 15 วนัท  าการติดตอ่กนั ก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติก าหนดราคาเสนอขายหุน้ 

4. หุน้สามญัเพิ่มทนุที่จะจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดทัง้หมดรวมแลว้จะไม่เกินรอ้ยละ 10  ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ ณ วนัที่
คณะกรรมการบรษัิทมีมติใหมี้การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

ก าหนดวันประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวันจันทรท์ี่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม Auditorium ชั้น 5 โรงแรม
ซมัเมอรเ์ซ็ท เอกมยั แบงค็อก ซอยเอกมยั 2 ถนนสขุุมวิท 63 (ถนนเอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10110 โดยใหก้ าหนดรายชื่อผูถื้อ
หุน้ที่มีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 12 มีนาคม 2564 (Record Date)  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)         

4.1  บริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมัติใหล้ดทนุจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ จะด าเนินการจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแลว้ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่มีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั  

4.2  บริษัทฯ จะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรพัยฯ์ เพื่อขออนุมัติใหร้บัหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะจัดสรรใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5.  วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 

 เน่ืองดว้ยบริษัทฯ มีแผนการลงทนุและขยายกิจการในอนาคตอยา่งตอ่เน่ือง จึงเห็นสมควรเสนอใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนบรษัิทฯ แบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) เพ่ือความคลอ่งตวัในการท า M&A เพ่ือมาเสรมิสรา้ง Synergies ใหก้บับรษัิทฯ ในอนาคต 
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6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้เพิ่มทุน 

 การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ เน่ืองจากจะช่วยใหบ้ริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่
แข็งแกรง่และพรอ้มส าหรบัการด าเนินการตามแผนการลงทนุและขยายกิจการของบรษัิทฯ ในอนาคตไดอ้ยา่งทนักาล พรอ้มทัง้เป็นการรองรบัการสรรหา
พนัธมิตรมารว่มลงทนุในบรษัิทฯ ซึง่จะชว่ยเสรมิสรา้งโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บรษัิทฯ ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษัิทฯ สามารถสรา้งผลตอบแทนที่
ดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว และสามารถรกัษาระดบัอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ  (Debt-to-Equity) และหนีส้ินต่อ EBITDA (Debt-to-EBITDA) ของบริษัทฯ 
ใหอ้ยูใ่นระดบัที่ต  ่าอีกดว้ย 

7. ประโยชนท์ีผู่้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ประโยชนท์ี่บรษัิทฯ พงึจะไดร้บัตามขอ้ 6. ขา้งตน้ น่าจะสง่ผลดีตอ่การประกอบการของบรษัิทฯ และชว่ยเสริมสรา้งโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละก าไร
ใหแ้ก่บรษัิทฯ อนัจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ตอ่ไป 

8. รายละเอียดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อผูถื้อหุน้จากการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนในครัง้นีภ้ายใตส้มมติฐานว่า หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 
346,233,682 หุน้ไดร้บัการจองซือ้ทัง้จ  านวนที่ราคา 3.75 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดรอ้ยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของ
ราคาหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) กลา่วคือ วนัที่ 2 กมุภาพนัธ ์2564 ถึง 23 กมุภาพนัธ ์
2564 ซึง่เทา่กบั 4.17 บาทตอ่หุน้ (ขอ้มลูจาก SETTRADE ที่ www.settrade.com) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้(อนึ่ง ราคาเสนอขายสดุทา้ยจะถกูพิจารณา
ก าหนดอีกครัง้เม่ือคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุในแตล่ะครัง้) 
 

ก. ดา้นการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) สามารถค านวณไดจ้ากสตูรต่อไปนี ้
 Price Dilution = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

                         ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  = 4.17 – 4.13 

    4.17 
  = รอ้ยละ 0.91 
 โดยที่   
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = 4.17 บาทตอ่หุน้ 
 จ านวนหุน้ Paid-up = 3,462,336,820 หุน้ 
 ราคาเสนอขาย = 3.75 บาทตอ่หุน้ 
 จ านวนหุน้ที่เสนอขาย = 346,233,682 หุน้ 
 ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย =  
 (ราคาตลาด * จ านวนหุน้ Paid-up) + (ราคาเสนอขาย * จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 

                          จ  านวนหุน้ Paid-up + จ านวนหุน้ที่เสนอขายครัง้นี ้
                                      = (4.17 * 3,462,336,820) + (3.75 * 346,233,682) 

                                             3,462,336,820 + 346,233,682 
                                      = 4.13 บาทตอ่หุน้ 

 
  

ข. ดา้นการลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) สามารถค านวณไดจ้ากสตูรตอ่ไปนี ้
 Control Dilution =                      จ  านวนหุน้ท่ีเสนอขาย____________                                                       

จ านวนหุน้ Paid-up  + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย 
  =                       346,233,682_______________            

3,462,336,820 + 346,233,682 
  = รอ้ยละ 9.09 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเ้พิ่มทุน/จัดสรรหุน้เพิ่มทุน 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 2/2564 24 กุมภาพนัธ ์2564 

2 วนัที่ก  าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 (Record Date) 

12 มีนาคม 2564 

4 วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 26 เมษายน 2564 

5 การจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียน และการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
รวมทัง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิกบักระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้
มีมติอนมุตัิ 

6 การจดทะเบียนการเพิ่มทนุช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่มีการจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุ
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

 
บรษัิทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
   

   
(ดร.สาธิต วิทยากร)  (นายวีระ ศรีชนะชยัโชค) 
กรรมการผูมี้อ  านาจ  กรรมการผูมี้อ  านาจ 
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สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 5 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุน้หรือผู้แทนของผู้ถือหุน้ทีมี่สิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื่องขอ้พึงปฏิบตัิส  าหรบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัที่ 
19 กมุภาพนัธ ์2542 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้รษัิทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึง่จะเป็นการสรา้งความเชื่อมั่นใหเ้กิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้ ผู้ลงทนุ 
และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับทุกฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม แ ละเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้   
บรษัิทฯ จงึเห็นควรก าหนดใหมี้การตรวจสอบเอกสาร หรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้
ยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทัง้นี ้เน่ืองจากผูถื้อหุน้บางรายอาจยงัไมคุ่น้เคยกบัขอ้พึงปฏิบตัิที่น  ามาใชใ้นการประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ จงึขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผัน
การยื่นเอกสาร หรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุแตล่ะรายตามที่บรษัิทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
1.  เอกสารทีผู่้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

ผูถื้อหุน้ที่เป็นบคุคลธรรมดา 
    1.   กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  
          ใหแ้สดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุ  เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขับข่ี หรือหนังสือ

เดินทาง  และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย  
    2.   กรณีมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ  

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือนดัประชมุ (แบบ ข.) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผู้
มอบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ  

2.2  ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
2.3  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ เชน่เดียวกบัขอ้ 1 

 

 ผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบคุคล 
    1.  กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  
          1.1   แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคลเชน่เดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1  
          1.2   ส  าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ที่ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้  

    2.  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 
           2.1   หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ข.)  ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อ   
                   ของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ  
           2.2   ส  าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ที่ออกใหไ้มเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

     ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ)  และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบ
     ฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

           2.3   ส  าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะและลงช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
           2.4   แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ เชน่เดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 
 3.  กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  
           3.1   ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเชน่เดียวกับกรณีนิติบคุคล ขอ้ 1 หรอื   2 

                            3.2   ในกรณีที่ผู ้ถือหุน้ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ตอ้งส่งหลักฐาน                                 
     ดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม  
   1)   หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน  
   2)   หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นี ้เอกสารที่มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค  าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนัน้
รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล  
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2.  วิธีการมอบฉันทะ  
บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ของผูถื้อหุน้แตล่ะรายตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดไวจ้  านวน   3 

แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือ่งก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้ 
• แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทั่วไปซึง่เป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซอ้น  
• แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทีก่  าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั  
• แบบ ค.  เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให ้ Custodian  ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  

หากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ประสงคจ์ะใชห้นังสือมอบฉันทะ    
แบบ ก  หรือ แบบ ค สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะไดจ้าก www.principalcapital.co.th และโปรดน าหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข พรอ้ม
หลกัฐานมาในวนัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย  

 

ผูถื้อหุน้ที่ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้ 
1.   ใชห้นงัสือมอบฉันทะ ดงันี ้ 

1.1   ผูถื้อหุน้ทั่วไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะไดเ้ฉพาะ   แบบ ก หรอื แบบ ข  แบบใดแบบหนึ่งเทา่นัน้ 
                               (ซึง่สามารถ Download แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก ไดจ้าก www.principalcapital.co.th)  

1.2   ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อตามสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให ้ Custodian  ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้
จะเลือกใชห้นังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ากทัง้ 3 แบบ ( แบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค) (ซึ่งสามารถDownload แบบ
หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรอืแบบ ค ไดจ้าก www.principalcapital.co.th) 

2.   มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งโดยให้
ระบุชื่อพรอ้มรายละเอียดของบุคคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหนา้ชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบุไวใ้น
หนงัสือมอบฉันทะใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะในการเขา้รว่มประชมุ ไดแ้ก่ 

       ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       
3.   ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท  าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผลผูกพันตามกฎหมาย        

ทัง้นีบ้รษัิทฯ ไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  
4.   เพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้รว่มประชมุ โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะพรอ้มทัง้หลกัฐานมายงับรษัิทฯ เพื่อตรวจสอบก่อนวนัประชมุ

       ไมน่อ้ยกวา่ 1 วนั 
 

ทัง้นี ้ ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้ง
มอบฉันทะเทา่กบัจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสว่นนอ้ยกวา่จ  านวนที่ตนถืออยู่ได ้เวน้แตเ่ป็น Custodian ที่ผู้
ถือหุน้ซึง่เป็น ผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค 
 

3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ จะเริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเริ่มการประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไปใน        
วนัจนัทรท์ี่ 26 เมษายน 2564 ณ หอ้งประชมุ Auditorium ชัน้ 5 โรงแรมซมัเมอรเ์ซ็ท เอกมยั แบงค็อก ซอยเอกมยั 2 ถนนสขุุมวิท 63 (ถนน
เอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 ตามแผนที่สถานที่จดัประชมุที่ไดแ้นบมาพรอ้มนี ้ 
 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุน้ 
ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 42 ก าหนดไวว้า่ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งันี ้
 4.1  วาระทั่วไป 
         4.1.1 การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะออกเสียง
ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง ทัง้นีถ้า้ไมมี่ผูถื้อหุน้ทา่นใดไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสียงใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้เห็นดว้ยตามมติที่น  าเสนอ หากมีผูถื้อหุน้
ที่ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสียงโปรดยกมือใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนนดงักลา่ว โดยในการออกเสียงลงคะแนนใหถื้อหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง 
โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออก
เสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น  
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  4.1.2  ในกรณีมอบฉันทะ 
  ก.   ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบไุวใ้นหนังสือมอบฉันทะเทา่นัน้ การลงคะแนนเสียง

ของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้งและ
ไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

  ข.  หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไวไ้ม่
ชดัเจน หรือใน กรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากที่ ระบใุนหนังสือมอบฉันทะ รวมถึง
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้
ตามสมควร 

 4.2  วาระเลือกตัง้กรรมการ 
 ส าหรบัวาระเลือกตัง้กรรมการตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 17 ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียงและมี
 วิธีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่จ  านวนหุน้ที่ตนถือ 
(2) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยูเ่ลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได  ้ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคหลาย

คนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึง มี หรือ    

จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่จะ
พงึมีหรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

 
 
                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
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ข้อบังคับของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
เฉพาะทีเ่ก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
กรรมการและอ านาจกรรมการ 
 
 ขอ้ 17. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
                                 (ก)  ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่จ  านวนหุน้ที่ตนถือ 
    (ข)  ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยูเ่ลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคล    

            หลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
    (ค)  บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ  านวนกรรมการที่จะพงึมีหรอื 
          จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการ 
                                         ที่จะพงึมี หรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 
 
การประชุมผู้ถือหุน้ 
 

 ขอ้ 38.   ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน 
หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะ
ครบเป็นองคป์ระชมุ 

 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้รว่มประชมุไมค่รบเป็นองค์
ประชมุตามที่ก  าหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใชเ่ป็นการ
เรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชมุใหม่ และใหส้่งหนังสือนัดประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้
หลงันีไ้มจ่  าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 

 ขอ้ 39.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือ  บุคคลซึ่งประธาน
กรรมการก าหนดไว ้ณ สถานที่ประชมุก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชมุ และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัตอ่ไปนี  ้
   ก.     จ านวนหุน้ที่ผูม้อบฉันทะนัน้ถืออยู่ 
   ข.     ชื่อผูร้บัมอบฉันทะ 
   ค.     ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉันทะใหเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 
 

 ขอ้ 40.  การประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก  าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เวน้แต่ที่ประชมุจะมีมติใหเ้ปลี่ยนล า ดับ
ระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
 

 เม่ือที่ประชมุพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก  าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชมุครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด อาจขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรือ่งอ่ืนนอกจากที่ก  าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุได  ้
 

 ในกรณีที่ที่ประชมุพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก  าหนดไวใ้นหนงัสือนัดประชมุ หรอืเรือ่งที่ผูถื้อหุน้เสนอเพ่ิมเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้ง
เลื่อนการพิจารณา ใหท้ี่ประชมุก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชมุครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา และ
ระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนการประชมุ ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์มน่อ้ยกวา่สาม (3) 
วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 
                                

 ขอ้ 41.  ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่ประชมุ หรอืไมอ่าจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรอง
ประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมมี่รองประธานกรรมการ หรอืมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึง่มาประชมุเลือก 
ผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 
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 ขอ้ 42.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อ
หุน้จะไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
 

 ขอ้ 43.  การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ      
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แตจ่ะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบันี ้หรอืกรณีอ่ืนตามที่กฎหมายจะก าหนดไว ้หรอืในกรณี
ดงัตอ่ไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

               ก.   การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่  าคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 
               ข.   การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทมหาชนอ่ืนหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

 ค.   การท า แกไ้ข หรอืเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ชา่กิจการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางสว่นที่ส  าคญัการมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืน 
       เขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท หรอืการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
 ง.   การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 
 จ.   การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 

ฉ.   การออกหุน้กู ้
 ช.   การควบบรษัิท หรอืการเลิกบรษัิท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบทีง่า่ยไม่ซับซ้อน) 
ทา้ยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5 ) พ.ศ. 2550 
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   เขียนที่........................................................................................ 
       วนัที่..................เดือน........................................พ.ศ. .................. 
    (1) ขา้พเจา้.................................................................................................................................สญัชาติ.................................... 
อยูบ่า้นเลขที่...........................................ถนน..........................................................ต าบล/แขวง..................................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................................จงัหวดั................................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 
               (2)    เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท        พริน้ซิเพิล แคปิตอล      จ  ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม ......................หุน้ และ 
                        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                       เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั                                               หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                                         เสียง 
หุน้บรุมิสิทธิ                        หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                                         เสียง 

    (3) ขอมอบฉันทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ ก็ได)้ 
 (1) .................................................................................................... อาย.ุ..................ปี  อยูบ่า้นเลขที่........................ ถนน   
.....................................ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั.....................................
รหสัไปรษณีย.์..........................  หรอื 
 

   ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั                            อาย ุ      45       ปี  

       อยูช่ัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ์ เลขที่ 29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  
  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10110 

   
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2564 
ในวนัจนัทรท์ี่ 26 เมษายน  2564  เวลา 10.00 น.  ณ หอ้งประชมุ Auditorium ชัน้ 5 โรงแรมซมัเมอรเ์ซ็ท เอกมยั แบงค็อก ซอยเอกมยั 2  ถนนสขุมุวิท 
63 (ถนนเอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะ
ไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูม้อบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเ องทุก
ประการ 
 

   ลงช่ือ.........................................................................................ผู้มอบฉันทะ 
                                                          (                                                                 ) 
 

   ลงช่ือ.........................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                                                          (                                                                 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ ผูถื้อหุ้นทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้  

                ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 

 

ปิดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
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สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 7 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว)  
ทา้ยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

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

เขียนที่                                   
วนัที่             เดือน                            พ.ศ.   

 

(1) ขา้พเจา้          สญัชาติ     
อยูบ่า้นเลขที่      ถนน      ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์     
 
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล   จ  ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม                                        หุน้ 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                       เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั                                 หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                        เสียง 
หุน้บรุมิสิทธิ                          หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                        เสียง 
 
 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
                                                                                               อาย ุ                 ปี   อยูบ่า้นเลขที ่                          

  ซอย                                .         ถนน                                         ต าบล/แขวง                                                  อ าเภอ/เขต         
                จงัหวดั                                                          รหสัไปรษณีย ์                           
 

   ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั                            อาย ุ      45       ปี  
       อยูช่ัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ์ เลขที่ 29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา จงัหวดั   
       กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10110 

   
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2564 
ในวนัจนัทรท์ี่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุ Auditorium ชัน้ 5 โรงแรมซมัเมอรเ์ซ็ท เอกมยั แบงค็อก ซอยเอกมยั 2 ถนนสขุมุวิท 63 
(ถนนเอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะได้
กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูม้อบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุก
ประการ 
 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่       1   พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
                              (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                              (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   เห็นดว้ย....................เสียง      ไมเ่ห็นดว้ย.........................เสียง งดออกเสียง .................เสียง 

 วาระที่       2   พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย ประจ าปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
    (ก)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
    (ข)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

  เห็นดว้ย .....................เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
 
 

 

ปิดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
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  วาระที่       3   พิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2563 

                               (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
      (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

  เห็นดว้ย .....................เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 

 วาระที่      4    พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส  ารองตามกฎหมาย จ านวน 17,536,084 บาท และการงดการจา่ยเงินปัน
ผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563                                

   (ก)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

  เห็นดว้ย .....................เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 

         วาระที่      5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบรษัิทแทนกรรมการบรษัิททีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระและเลือกตัง้กรรมการบรษัิท 
                เพ่ิมเติม 

           (ก)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง  

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื่อกรรมการ          นายญาณศกัดิ ์มโนมยัพิบลูย ์       
   เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ          ดร.สาธิต วิทยากร             .        
   เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง   

ชื่อกรรมการ          นางอณุากร พฤฒิธาดา      . 
   เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง   

ชื่อกรรมการ          รศ.ดร.ศิลปพร ศรจีั่นเพชร   . 
   เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง   

วาระที่      6   พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ ประจ าปี 2564 
   (ก)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้   

    เห็นดว้ย                  ไมเ่ห็นดว้ย                         งดออกเสียง  

  วาระที่       7   พิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ประจ าปี 2564    
   (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้   

    เห็นดว้ย          ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง  

วาระที่     8 พิจารณาการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,808,570,502 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 
จ  านวน 3,462,336,820 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้แตย่งัมิไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุน้
สามญัที่เหลือจากการจดัสรรสามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ที่ไดเ้สนอขายใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดัในปีที่ผ่านมา พรอ้มทัง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ
ลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ 

   (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้   

    เห็นดว้ย           ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสียง  
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วาระที่     9 พิจารณาการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 
3,462,336,820 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหมจ่  านวน 3,808,570,502 บาท เพื่อรองรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของ
บรษัิทฯ ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั พรอ้มทัง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ
เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ 

   (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

    เห็นดว้ย           ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสียง  

วาระที่     10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
346,233,682 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

   (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

    เห็นดว้ย           ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสียง  

  วาระที่     11    พิจารณาเรือ่งอ่ืน (ถา้มี)      
   (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

    เห็นดว้ย           ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสียง  
 
(5)    การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการ ใด ใหผู้ร้บั
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
 

ลงช่ือ                       ผูม้อบฉันทะ 
                                                                                                         (                                                   ) 

               ลงช่ือ                                            ผูร้บัมอบฉันทะ 
                                                                                                        (                                                   ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  
(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก  จ านวนหุน้

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
(2) วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท   พริน้ซิเพิล แคปิตอล  จ  ากดั (มหาชน) 

 

 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  ในวันจันทรท์ี่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม Auditorium ชัน้ 5 โรงแรม
ซมัเมอรเ์ซ็ท เอกมยั แบงค็อก ซอยเอกมยั 2  ถนนสขุมุวิท 63 (ถนนเอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10110 หรอื ที่จะพึง่เลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

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

วาระที่                เรือ่ง                                                                        
     (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 

วาระที่                 เรื่อง                                                                       
                 (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เห็นดว้ย                  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

วาระที่                 เรื่อง                                                                       
                 (ก)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เห็นดว้ย                    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

วาระที่                เรือ่ง                                                                       
                (ก)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

     เห็นดว้ย                ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 

วาระที่                เรือ่ง                                                                       
                (ก)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

     เห็นดว้ย                ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 
วาระที่                เรือ่ง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

ชื่อกรรมการ          
    เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          
    เห็นดว้ย                  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          
    เห็นดว้ย                 ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          
    เห็นดว้ย                 ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง  
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สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 7 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ 
แต่งตัง้ใหคั้สโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้) 

 ทา้ยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                           เขียนที่…………………..……………………………… 

                                                                                                                                    วนัที่…….…เดือน………….………พ.ศ……….……... 
  (1) ขา้พเจา้……………………………………………………………………………………..……………………….......................... 

ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที…่…………………ถนน…………….………….……ต าบล/แขวง……………………..……………………………………… 
อ าเภอ/เขต…………………………....จงัหวดั…………………….......  …รหสัไปรษณีย…์………………………..…………….… ……………… 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั…………………………………………………….………………………….…. 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) 
โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม………………………………………หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั………………………….……….เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั………………………………...………..หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั………………..………………………เสียง 
หุน้บรุมิสิทธิ………………………….........………หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…………….................………………เสียง 
 

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

อยูบ่า้นเลขที…่……..………….….…ถนน………………….…….….ต  าบล/แขวง………………………………….…………………………… 
อ าเภอ/เขต………………………………………….…จงัหวดั………………………………..…..…รหสัไปรษณีย…์……..………………..หรอื 

             (2) ……………………………..…………………………………………....อาย…ุ………….………ปี 
อยูบ่า้นเลขที…่……..………….….…ถนน………………….…….….ต  าบล/แขวง………………………………….…………………………… 
อ าเภอ/เขต………………………………………….…จงัหวดั………………………………..…..…รหสัไปรษณีย…์……..………………..หรอื 

             (3) ………………………………………………..…………………………อาย…ุ………….………ปี 
อยูบ่า้นเลขที…่……..………….….…ถนน………………….…….….ต  าบล/แขวง………………………………….…………………………… 
อ าเภอ/เขต………………………………………….…จงัหวดั………………………………..…..…รหสัไปรษณีย…์……..………………..หรอื 
 

 

   ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั                                   อาย ุ      45       ปี  
       อยูช่ัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ์ เลขที่ 29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา จงัหวดั   
       กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10110 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2563 
ในวนัจนัทรท่ี์ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุ Auditorium ชัน้ 5 โรงแรมซมัเมอรเ์ซ็ท เอกมยั แบงค็อก ซอยเอกมยั 2  ถนนสขุุมวิท 
63 (ถนนเอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะ
ไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูม้อบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุก
ประการ 
 
               (3)     ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

          มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
                          มอบฉันทะบางสว่น คือ 

                           หุน้สามญั…………..................………........หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได…้…...............…….…….……..เสียง 
                                       หุน้บรุมิสิทธิ……………….................…......หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้……….................................เสียง 

                รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด……………………………………..……………เสียง        
 

ปิดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
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      (4)     ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

วาระที่       1   พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
                            (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   เห็นดว้ย....................เสียง      ไมเ่ห็นดว้ย.........................เสียง      งดออกเสียง .................เสียง 

 วาระที่       2   พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย ประจ าปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
                            (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   เห็นดว้ย....................เสียง      ไมเ่ห็นดว้ย.........................เสียง      งดออกเสียง .................เสียง 

  วาระที่       3   พิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที่  
                 31 ธันวาคม 2563 
                            (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   เห็นดว้ย....................เสียง      ไมเ่ห็นดว้ย.........................เสียง      งดออกเสียง .................เสียง 

 วาระที่      4    พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส  ารองตามกฎหมาย  จ านวน 17,536,084 บาท และการงดการจ่ายเงิน             
ปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

                            (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   เห็นดว้ย....................เสียง      ไมเ่ห็นดว้ย.........................เสียง      งดออกเสียง .................เสียง 

         วาระที่      5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบรษัิทแทนกรรมการบรษัิททีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระและเลือกตัง้กรรมการบรษัิท 
               เพ่ิมเติม 
                            (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง  

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื่อกรรมการ          นายญาณศกัดิ ์มโนมยัพิบลูย ์       

   เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          ดร.สาธิต วิทยากร             .        

   เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง   
ชื่อกรรมการ          นางอณุากร พฤฒิธาดา      . 

   เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง   
ชื่อกรรมการ          รศ.ดร.ศิลปพร ศรจีั่นเพชร      . 

   เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง   

วาระที่      6   พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ ประจ าปี 2564 
                            (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   เห็นดว้ย....................เสียง      ไมเ่ห็นดว้ย.........................เสียง      งดออกเสียง .................เสียง 

  วาระที่       7   พิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ประจ าปี 2564    
                            (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   เห็นดว้ย....................เสียง      ไมเ่ห็นดว้ย.........................เสียง      งดออกเสียง .................เสียง 
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วาระที่     8 พิจารณาการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,808,570,502 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 
จ านวน 3,462,336,820 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้แตย่งัมิไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุน้
สามญัที่เหลือจากการจดัสรรสามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ที่ไดเ้สนอขายใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดัในปีที่ผ่านมา พรอ้มทัง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ
ลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ                          

   (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   เห็นดว้ย....................เสียง      ไมเ่ห็นดว้ย.........................เสียง      งดออกเสียง .................เสียง 

วาระที่     9 พิจารณาการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 
3,462,336,820 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหมจ่  านวน 3,808,570,502 บาท เพื่อรองรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของ
บรษัิทฯ ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั พรอ้มทัง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ
เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ 

                            (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   เห็นดว้ย....................เสียง      ไมเ่ห็นดว้ย.........................เสียง      งดออกเสียง .................เสียง 

วาระที่     10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป  (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
346,233,682 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

                            (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   เห็นดว้ย....................เสียง      ไมเ่ห็นดว้ย.........................เสียง      งดออกเสียง .................เสียง 

  วาระที่     11    พิจารณาเรือ่งอ่ืน (ถา้มี)      
                            (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   เห็นดว้ย....................เสียง      ไมเ่ห็นดว้ย.........................เสียง      งดออกเสียง .................เสียง 
 

(5)   การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6)   ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
ลงช่ือ                        ผูม้อบฉันทะ 

                                                                                                         (                                                     ) 
 

ลงช่ือ                                              ผูร้บัมอบฉันทะ 
                                                                                                        (                                        ) 
 

ลงช่ือ                                               ผูร้บัมอบฉันทะ 
                                                                                                        (                                       ) 
 

ลงช่ือ                                                 ผูร้บัมอบฉันทะ 
                                                                                                        (                                         ) 
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หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน    
      (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
2    หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
      (1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
      (2)  หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3.   ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก   
      จ  านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4.   วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5.   ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ า 
       ตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท     พริน้ซิเพิล แคปิตอล     จ  ากัด (มหาชน) 

 
ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวันจันทรท์ี่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม Auditorium ชัน้ 5 โรงแรม

ซมัเมอรเ์ซ็ท เอกมยั แบงค็อก ซอยเอกมยั 2 ถนนสขุมุวิท 63 (ถนนเอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 หรอื ที่จะพงึเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานที่อื่นดว้ย                                                                        - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
วาระที่                เรือ่ง          
     (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

        เห็นดว้ย .....................เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
 

วาระที่                 เรื่อง            
                 (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

       เห็นดว้ย .....................เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
 

วาระที่                 เรื่อง         
                 (ก)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

        เห็นดว้ย .....................เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
 

วาระที่                เรือ่ง         
                 (ก)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

       เห็นดว้ย .....................เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
 

วาระที่                เรือ่ง         
                 (ก)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)      ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                                                 เห็นดว้ย .....................เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย.............................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
 
วาระที่                เรือ่ง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

ชื่อกรรมการ         
                                                        เห็นดว้ย .....................เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 

 
ชื่อกรรมการ         

                                               เห็นดว้ย .....................เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
 
ชื่อกรรมการ         

      เห็นดว้ย .....................เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
 
ชื่อกรรมการ         

      เห็นดว้ย .....................เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
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สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 8  
ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)  
วันจันทรท์ี ่26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 

ณ หอ้งประชุม Auditorium ชัน้ 5 โรงแรมซัมเมอรเ์ซ็ท เอกมัย แบงค็อก ซอยเอกมัย 2 
 ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  

ผู้ถือหุน้ 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

 
 

มาด้วยตัวเอง 
  

ผู้รับมอบฉันทะ 
 

 
โต๊ะลงทะเบียนด้วยตัวเอง (เร่ิม 08.00 น.) 

  
โต๊ะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ (เร่ิม 08.00 น.) 

 
 

แสดงบัตรประจ าตัว 
  

แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว
ผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

 
 

ลงนามในใบลงทะเบียน 
 

 
รับบัตรลงคะแนน 

 
 

เข้าหอ้งประชุม 
 

 
ประธานเปิดการประชุม (เวลา 10.00 น.) 

 
 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ  
 

 
กรณีทีมี่ผู้ต้องการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ  

ใหย้กมือและกรอกบัตรลงคะแนน 
(ส าหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง) 

 
 

เจ้าหน้าทีเ่ก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ 
ผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน  

 
 

เม่ือทราบผลลงคะแนนประธานกล่าวสรุปต่อทีป่ระชุม 
 
                        *กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคนืต่อเจา้หนา้ทีบ่รษิัท พริน้ซิเพลิ แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) เมือ่เสรจ็การประชมุ* 
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คุณสมบัติกรรมการอิสระ  
 
สรรหาผูท้ี่มีความรู ้ ความสามารถ  และ ที่มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อ้ก าหนดขัน้ต  ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์ละขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงันี ้
 

.1   ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้มีอ  านาจควบคมุ
ของบรษัิท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ  ดว้ย 

2 .  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือ ผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ  
บรษัิทยอ่ย บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื ผูท้ี่มีอ  านาจควบคมุของบรษัิท   

3 .  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา  พี่นอ้ง คู่สมรส และ บุตรของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เก่ียวขอ้งหรือบุคคลที่จะเสนอใหไ้ดเ้ป็นผูบ้รหิาร 
หรอื ผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษัิท  บรษัิทยอ่ย หรอื บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง 

4 .  ไมมี่หรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทที่เก่ียวขอ้งผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่มีอ  านาจควบคมุของบรษัิทในลกัษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวาง การใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ไม่เคยเป็นหรือเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัยรวมถึงผูมี้อ  านาจควบคมุผูท้ี่มีความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทที่เก่ียวขอ้งผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื ผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษัิท   

5.   ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชบีรษัิท บรษัิทยอ่ย หรอื บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื ผูท้ี่มีอ  านาจควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ที่
มีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรอื หุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทยอ่ย  หรอืบรษัิทที่เก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื  
ผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่  

6.   ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษาทางกฎหมาย หรอืที่ปรกึษาทางการเงิน ที่ไดร้บับริการเกินกวา่ 2  
ลา้นบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท และ ไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูมี้
อ  านาจควบคมุ  หรอื หุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย 

7.   ไมเ่ป็นกรรมการที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบรษัิท  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
8 .  ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักบักิจการของบรษัิท บรษัิทยอ่ย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นที่มีนยัของหา้งหุน้ส่วน  

หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือ ถือหุน้เกินรอ้ยละ1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของบรษัิทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนั และ มีการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษัิท หรอื บรษัิทยอ่ย 

9.   ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 
 
ภายหลงัไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1. ถึงขอ้ 9   แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการ
ตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 

1.  ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย  

อายุ   45  ปี 

ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ     

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 29 เมษายน 2557 ( 6 ปี ) 

ประวัติการศึกษา  - ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจ Pine Manor Colledge, USA 
   -  ปรญิญาโท Financial Economics  Boston University, USA 
   - ปริญญาเอก บรหิารธุรกิจ   มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

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

ประวัติการท างาน 
2557-ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

ม.ค.2554 - ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ บรษัิท จีเอฟพีที จ  ากดั (มหาชน)  
                                                 (ผูถื้อหุน้รอ้ยละ 0.40) 
ต.ค.2551 - ปัจจบุนั เลขานกุารบรษัิท (ผูถื้อหุน้รอ้ยละ 0.40)  บรษัิท จีเอฟพีที จ  ากดั (มหาชน) 

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
ธ.ค.2558 - ปัจจบุนั กรรมการ (ผูถื้อหุน้รอ้ยละ 10.00)  บรษัิท มินิแม็กส ์เวนเจอร ์จ  ากดั 
                                                                                                                         
หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไมร่วมกรรมการผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียไดพ้ิจารณา 

                                                                      เป็นผูท้รงคณุวฒิุ มีความรู ้ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 
                                                                                  กบัต าแหน่งครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท             ไมมี่  
ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไมมี่ 
ใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบัติต้องหา้ม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท า 
                                                                                         โดยทจุรติ 
      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั 
      บรษัิทในรอบปีที่ผ่านมา 
การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระทีเ่สนอ ไมมี่ 
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แผนทีแ่สดงทีต่ัง้สถานทีจ่ัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้  

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)   

วันจันทร ์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 

ณ หอ้งประชุม Auditorium ชัน้ 5 โรงแรมซัมเมอรเ์ซ็ท เอกมัย แบงค็อก ซอยเอกมัย 2  

 ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110  

 
      
 
          

 
 

 
 
 
 
 
 

     
 

 
 






