
 

หนา้ท่ี 1 จาก 14 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 

   บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

วันจันทร ์ที ่26 เมษายน 2564 

ณ ลานอเนกประสงค ์ด้านหน้าอาคาร C โรงแรมซัมเมอรเ์ซ็ท เอกมัย แบงค็อก 

เลขที ่18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร        

เร่ิมการประชุม เวลา 10.00 น. 

 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบรษัิท (“เลขานกุารบรษัิท”) ไดแ้ถลงใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ปัจจบุนั บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล 
จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”)  มีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 3,808,570,502 บาท (สามพนัแปดรอ้ยแปดลา้นหา้แสนเจ็ดหม่ืนหา้รอ้ยสองบาท) โดย ณ 
วนัปิดสมดุทะเบียน วนัที่ 12 มีนาคม 2564 บรษัิทฯ มีทนุจดทะเบียนช าระแลว้ จ  านวน 3,462,336,820 บาท (สามพนัสี่รอ้ยหกสิบสองลา้นสาม
แสนสามหม่ืนหกพนัแปดรอ้ยยี่สิบบาท) ซึง่ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 3,462,336,820 หุน้ (สามพนัสี่รอ้ยหกสิบสองลา้นสามแสนสามหม่ืน
หกพนัแปดรอ้ยยี่สิบหุน้) มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 ในการประชุมครัง้นี ้เป็นการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ า ปี 2564 มีผู้ถือหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน  7 ราย และมี                    
ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมจ านวน 66 ราย รวมทัง้หมด 73 ราย นับเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 3,244,060,422 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
93.6956 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 12 มีนาคม 2564 จ านวน 3,462,336,820 หุน้ (สามพันสี่รอ้ย                
หกสิบสองลา้นสามแสนสามหม่ืนหกพันแปดรอ้ยยี่สิบหุน้)  ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด ตามมาตรา 103                    
แหง่พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ถือไดว้า่ครบเป็นองคป์ระชมุ 

 และเน่ืองจากนายจอหน์ ลี โกะชนุ ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่สามารถเดินทางมาท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้นีไ้ด ้เน่ืองจากยงัไม่สามารถเดินทางเขา้มาในประเทศไทยไดใ้นช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่เขา้รว่มประชมุ
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยไมน่บัวา่เขา้รว่มการประชมุหรอืเป็นองคป์ระชมุ ที่ประชมุจงึไดพ้ิจารณาเลือก ดร.สาธิต วิทยากร ในฐานะผูถื้อ
หุน้ ท  าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

 ดร.สาธิต วิทยากร (“ประธานที่ประชุม”) กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านที่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้  
ประจ าปี 2564 ของบรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) และขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุทา่นที่ไดส้ละเวลามารว่มประชมุสามญัประจ าปีของ
บรษัิทฯ ทัง้ที่อยูใ่นสถานการณท์ี่ไมเ่อือ้ตอ่การเดินทาง และตอ้งขออภยัหากการจดัประชมุในครัง้นีไ้มส่ะดวกเหมือนทกุครัง้ที่ผ่านมา บรษัิทฯ ได้
จดัประชมุเพี่อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสไดร้บัทราบขอ้มูลของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และกล่าวเปิดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ของบรษัิท 
พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) อยา่งเป็นทางการ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ  

 ล าดบัตอ่ไป ประธานที่ประชมุ ไดม้อบหมายใหน้างสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบรษัิท เป็นผู้ด  าเนินการประชมุ 

 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท กล่าวว่า ตามที่ประธานที่ประชมุไดเ้รียนแจง้ขา้งตน้ว่าการจดัประชมุในปีนีมี้ความ
แตกต่างจากทกุๆ ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากเกิดการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึน้ทั่วโลก รวมทัง้ในประเทศไทย บริษัทฯ มีความกังวลถึงความ
ปลอดภยัจากการแพรร่ะบาดที่เกิดขึน้ จงึไดก้ าหนดมาตรการดา้นตา่ง ๆ  อยา่งเครง่ครดั ตามขอ้ก าหนดและประกาศของกรมควบคมุโรค รวมถึง
ขอ้ก าหนดที่ออกตามพระราชก าหนดการบรหิารราชการ ในสถานการณฉ์กุเฉิน พ.ศ. 2548 

 การประชมุวนันีจ้ะด าเนินการจะด าเนินการประชมุอย่างกระชบัและควบคมุเวลาการประชมุเพื่อไมใ่หผู้ถื้อหุน้ตอ้งอยูร่ว่มกนัในที่
ประชมุนานเกินไป การตอบค าถามจะกระท าใหม้ากที่สดุ ค  าถามที่ยงัไม่ไดร้บัการตอบในวนันีจ้ะมีการตอบทกุค าถาม ผ่านบน Website ของ 
บรษัิท โดยเรว็และจะไมมี่การพิจารณาระเบียบวาระอ่ืน ๆ ที่ไมไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ และเพ่ือแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่  ตามที่บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุน้เสนอวาระ เสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และส่งค  าถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุ  ส  าหรบัการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ระหว่างวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2563  ถึง 31 ธันวาคม 2563 บนเว็ปไซตข์องบริษัทฯ นัน้  ปรากฎว่า ไม่มีผูถื้อหุน้
เสนอวาระและรายชื่อบคุคล เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และ ไมมี่ผูถื้อหุน้สง่ค  าถามลว่งหนา้แตอ่ยา่งใด   

 ก่อนที่จะเริม่การประชมุตามระเบียบวาระ เลขานกุารบรษัิทกลา่วแนะน าคณะกรรมการของบรษัิท และผูท้ี่เขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้
ใหท้ี่ประชมุทราบ พรอ้มทัง้แนะน าวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระใหท้ี่ประชมุทราบ 

 



 
 

หนา้ท่ี 2 จาก 14 

 

 คณะกรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม จ านวน 7 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของกรรมการทัง้หมด) โดย 2 ทา่นอยู่ใน
สถานทีจ่ัดประชุม ได้แก่  

  1. ดร.สาธิต  วิทยากร        กรรมการผูจ้ดัการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร  
       และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง   
  2. นายวีระ  ศรชีนะชยัโชค       กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสี่ยง และรกัษาการ CFO 

 คณะกรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านระบบส่ืออิเลคโทรนิคส ์จ านวน 5 ทา่น ได้แก่  

  1. นายแพทยพ์งษศ์กัดิ ์ วิทยากร                ประธานกิตติมศกัดิ ์
  2. นายจอหน์ ลี  โกะชนุ          ประธานคณะกรรมการบรษัิท 
  3. นายญาณศกัดิ ์ มโนมยัพิบลูย ์    กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  4. ดร.จฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั           กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
  5. ดร.อจัฉรา  รตันพนัธุศ์ร ี  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 

 คณะกรรมการบริษัททีล่าประชุม 

 นางอรญัญา  เฉลิมพรวโรดม  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

 ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

  นางสาวปรยีาพร  อภิวาทนว์ิทยะ  ผูอ้  านวยการฝ่ายบรกิารงานบญัชีสว่นกลาง 

ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบส่ือ
อิเลคโทรนิคส ์

  1. นายชาญชยั  ชยัประสิทธ์ิ  
  2. นางสาวศนิชา  อคัรกิตติลาภ 

ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร ์ออดิท จ ากัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบส่ืออิเลคโทรนิคส ์
  นางสาวกานติมา  คงสมยตุิ  

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบส่ือ
อิเลคโทรนิคส ์

  1. นางสาวณิชยา  วณีสอน  
  2. นางสาวภทัรยิา  สินธวาชีวะ 

เลขานกุารบรษัิท ไดก้ลา่วแนะน า  นางสาววิลาวณัย ์วงษก์มลเศรษฐ์ อาสาพิทกัษส์ิทธิผูถื้อหุน้ ซึง่เป็นผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคม
สง่เสรมิผูล้งทนุไทยซึง่เขา้รว่มการประชมุในครัง้นี ้ 

นอกจากนี ้เพื่อใหก้ารนบัคะแนนเสียงของที่ประชมุเป็นไปอยา่งโปรง่ใส และยตุิธรรม ขอเรยีนเชิญใหผู้ถื้อหุน้ จ  านวน 1 ราย เพ่ือท า
หนา้ที่เป็นอาสาสมคัรและสกัขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมี นางสาวสนีุ ลีวิวิธนนท ์ผูร้บัมอบฉันทะ จากนางกัญญา แสงศศิธร รบัอาสา
เป็นตวัแทนดงักลา่ว 

ล าดบัถดัไป เลขานกุารบรษัิท ไดช้ีแ้จงถึงวิธีปฏิบตัิส  าหรบัการประชมุ และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระตา่งๆ ดงันี ้ 

  - การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระนัน้ ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเทา่จ  านวนหุน้ที่ตนถือ โดยถือวา่หนึ่งหุน้มีหนึ่งเสียง 

  - ส าหรบัการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4  วาระที่ 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 10 จะถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

  - ส าหรบัวาระที่ 2 เป็นวาระเพ่ือทราบไมมี่การลงคะแนนเสียง 

  - ส าหรบัการลงมติในวาระที่ 6 คา่ตอบแทนกรรมการ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงอนมุตัิไมน่อ้ยกวา่สองในสามของ จ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ 

  - การลงมติในวาระที่ 8 วาระที่ 9 จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงอนมุตัิไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



 
 

หนา้ท่ี 3 จาก 14 

 

  นอกจากนี ้เน่ืองดว้ยวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งมีความเก่ียวเน่ืองกัน 
ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุตัิวาระดงักล่าว ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นเรื่องที่เก่ียวเน่ืองกันและเป็น
เง่ือนไขซึง่กนัและกนั โดยหากวาระใดไมไ่ดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่อีกวาระหนึ่ง แมไ้ดร้บัอนมุตัิแลว้เป็นอนัยกเลิกไปดว้ย 

  - ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแตล่ะวาระเม่ือไดล้งมติในใบลงคะแนนใน
วาระดงักล่าวแลว้ ใหย้กมือขึน้ เพื่อที่เจา้หนา้ที่ จะเดินเขา้ไปเก็บบตัรลงคะแนนของท่าน กรณีที่ไม่มีผูถื้อหุน้ยกมือ จะถือว่าผูถื้อหุน้มีมติเห็น
ดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ โดยบรษัิทจะท าการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบในแตล่ะวาระ 

  - หากผูถื้อหุน้ท่านใด ประสงคท์ี่จะซกัถาม หรือมีขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชมุในวาระใดๆ ก็ดี  ขอใหก้รุณา
แจง้ชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผูถื้อหุน้รายใด                     
เพ่ือบรษัิทฯ จะไดท้  าการชีแ้จงในประเด็นตา่งๆ ที่สอบถาม และบนัทกึไวเ้ป็นขอ้มลูส  าหรบัการประชมุในครัง้นีไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง   

  - กรณี ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ โดยระบุความเห็นหรือใชส้ิทธิลงคะแนนมาเรยีบรอ้ยแลว้ตัง้แตข่ัน้ตอนการลงทะเบียน บริษัทจะ
นบัคะแนนเสียงตามที่ผูถื้อหุน้มอบฉันทะมาทกุประการ และส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้รว่มประชมุ ขอใหผู้้รบัมอบฉันทะตรวจสอบค าสั่งของผู้
มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงใหถ้กูตอ้งตรงตามที่ผูม้อบฉันทะก าหนดไว ้

  - ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมิไดค้ืนบตัรลงคะแนนที่ระบคุวามเห็น ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสียงแก่เจา้หนา้ที่ ก่อนที่
ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชมุนัน้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะออกเสียง เห็นดว้ย 

  - จ านวนผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะและจ านวนคะแนนเสียงในแตล่ะวาระอาจจะไม่เทา่กัน เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุน้หรือผูร้บั
มอบฉันทะเขา้มาเพิ่มเติม 

  - ในแต่ละวาระกรณีการนบัคะแนนยงัไม่เรียบรอ้ย บริษัทฯ จะขอด าเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เม่ือการรวบรวมคะแนน
เรยีบรอ้ย จะแจง้ผลการลงคะแนนใหท้ราบตอ่ไป 

  ตอ่จากนัน้ เลขานกุารบรษัิท  ไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 

 เลขานุการบริษัท ไดข้อใหท้ี่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่                         
10 สิงหาคม 2563 โดยมีส  าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ ไดแ้นบไปพรอ้มหนังสือเชิญประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้ไดศ้ึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแลว้ นอกจากนี ้รายงานการประชุมดังกล่าวไดจ้ัดท าขึน้แลว้เสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และน าสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพร่ส  าเนารายงานการประชุมดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตัง้แต่วันที่ 24 สิงหาคม 
2563 

 ประธานที่ประชมุ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม หรอื แกไ้ขรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถาม หรอื ขอแกไ้ขใดๆ 

 ประธานที่ประชมุ จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 คะแนนเสียงส  าหรบัการรบัรอง เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานกุารบรษัิท ประกาศจ านวนผูถื้อหุน้ทีล่งทะเบยีนเขา้ประชมุในวาระนีเ้พ่ิมเติม จ  านวน 101 หุน้ 

 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันทร์บัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,244,060,523 0 0 0 
รอ้ยละ 100.0000 0.0000 - 0.0000 

 

 

 



 
 

หนา้ท่ี 4 จาก 14 

 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ดัการ น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2563 และขอ้มลูที่ส  าคญัใหผู้ถื้อหุน้
รบัทราบ ดงันี ้

 ปัจบุนั บรษัิทฯ ไดมุ้ง่เนน้ด  าเนินธุรกิจทางดา้นเฮลทแ์ครอ์ยา่งเต็มที่ โดยมีปณิธานขององคก์รที่วา่ “ องคก์รที่สรา้งคนที่มีจิตใจของ
ผูใ้ห ้เพ่ือชว่ยเหลือคน ชมุชน และสงัคม ” ซึง่ไมเ่พียงแตเ่นน้การใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล แตจ่ะขยายการชว่ยเหลือไปยงัชมุชนโดยรอบใหเ้ติบโต
ไปพรอ้มๆ กัน ซึ่งในปัจจบุนั บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือข่าย จ านวน 11 แห่ง ใน 10 จงัหวดั ไดแ้ก่ (1) โรงพยาบาลพริน้ซ ์ปากน า้โพ 1 (2) 
โรงพยาบาลพริน้ซ ์ปากน า้โพ 2 (3) โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู (4) โรงพยาบาลพริน้ซ ์อทุยัธานี (5) โรงพยาบาลพิษณุเวช (6) โรงพยาบาล 
ศิรเิวช ล  าพนู (7) โรงพยาบาลวิรชัศิลป์ (8) โรงพยาบาลพิษณเุวช พิจิตร (9) โรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ ์(10) โรงพยาบาลพริน้ซ ์ศรสีะเกษ 
(11) โรงพยาบาลพริน้ซ ์อบุลราชธานี ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายโรงพยาบาลในเครอืข่ายใหไ้ด ้20 แหง่ ภายในปี 2566  

 ส าหรบัปี 2563 ที่ผ่านมา ทุกธุรกิจทั่วโลกต่างไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งบริษัทฯ ก็ไดร้บั
ผลกระทบดงักล่าวเช่นเดียวกัน แต่ท่ามกลางความวิกฤตนีไ้ดมี้โอกาสที่ท  าใหบ้ริษัทสามารถสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัผูร้บับริการที่มาใช้บรกิาร 
โดยเฉพาะธุรกิจโรงพยาบาลเพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจวา่มีความปลอดภยั โดยท าการบรหิารจดัการพืน้ที่ (Safe Zone) ส าหรบัผูร้บับรกิารที่ไมไ่ดมี้
อาการเจ็บป่วยแต่ประสงคม์ารบับริการ เช่น กลุ่มเด็กที่มารบัวคัซีน รวมถึงผูร้บับริการที่มีความกังวลตอ่ความเสี่ยงติดเชือ้ โควิด-19 ใหมี้ความ
มั่นใจ ท าการแยกพืน้ที่เสี่ยงออกจากพืน้ที่ปกติอย่างชัดเจน นอกจากนี ้จากการวิเคราะหถ์ึงแนวโน้มผูร้บับริการที่อาจลดลง บริษัทฯ ได้
เตรียมพรอ้มรบัมือโดยลดค่าใชจ้่ายที่ไม่จ  าเป็น เริ่มจากการบริหารจดัการตารางเวรใหเ้หมาะสม พนักงานและผูบ้ริหารทกุระดบัสมคัรใจลด
เงินเดือน เพ่ือใหอ้งคก์รสามารถอยูไ่ดท้า่มกลางสภาวะวิกฤต ทัง้นี ้ในชว่งเวลาดงักลา่ว บรษัิทฯ ไดร้ว่มกนัคน้หาแนวทางการบรกิารใหม่ๆ ที่จะ
ช่วยตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับริการใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ ้น จึงไดมี้การพัฒนาน าเทคโนโลยีสุขภาพ Telehealth Service and 
Delivery Model มาใช ้เช่น บริการส่งยาถึงบา้น ฉีดวัคซีนถึงบา้น เจาะเลือด/ตรวจสุขภาพถึงบา้น รบัค  าปรึกษาจากแพทยผ์่าน VDO Call               
เป็นตน้ ท าใหโ้รงพยาบาลยงัคงสามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงผูป่้วยที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถรบับริการของโรงพยาบาลไดเ้ชน่กนั 
นอกจากนี ้การดแูลชว่ยเหลือชมุชนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บรษัิทใหค้วามส าคญั ในชว่งแรกของการแพรร่ะบาดของ Covid-19 ผูค้นในชมุชนมีความ
วิตกกังวล โรงพยาบาลในเครือข่ายไดมี้การไปใหค้วามรูเ้รื่องการดูแลตนเอง อปุกรณใ์นการป้องกันตนเอง และมอบสื่อประชาสมัพนัธค์วามรู ้
เก่ียวกบัโควิด-19 แก่ชมุชน เพ่ือใหเ้กิดการดแูลสขุภาพที่ถกูตอ้งและเหมาะสม สว่นกิจกรรมจากกลุม่ธุรกิจโรงแรมและอสงัหารมิทรพัย ์ไดมี้การ
บริจาคปฏิทินตัง้โต๊ะใหแ้ก่มลูนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินปูถัมภ ์จัดกิจกรรม “Wish Upon A Star” การบริจาควสัดุ
อะลมิูเนียมเพื่อใชใ้นการท าขาเทียม GIFT OF LIFE : GIVE BLOOD TO SAVE LIVES การบริจาคหมอนใหแ้ก่มลูนิธิวดัสวนแกว้ การบริจาค
ผา้ลินินเพ่ือจดัท  าหนา้กากผา้ โครงการเหลือ- ขอ รวมถึงโครงการแบง่ปัน เพ่ือการเปลี่ยนแปลง (มลูนิธิกระจกเงา) 

 การขยายธุรกิจในปี 2563 ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ทัง้การก่อสรา้งขยายโรงพยาบาลเพิ่มอีก 1 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาล 
พริน้ซ ์ล  าพนู การขยายธุรกิจโรงพยาบาลไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเปิดการใหบ้ริการโรงพยาบาลพริน้ซ ์อบุลราชธานี และรบัโอน
กิจการโรงพยาบาลเอกชนทางภาคใต ้ชื่อโรงพยาบาลวิรชัศิลป์ จงัหวดัชมุพร นอกจากนี ้ดว้ยสภาพเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง และความยากล าบาก
ในการเขา้ถึงบรกิารทางการแพทยข์องคนในชมุชนที่อยูห่า่งไกล บรษัิทฯ จงึไดเ้ปิดบรษัิท ใกลบ้า้น ใกลใ้จ จ ากดั เพ่ือด าเนินการคลินิกเวชกรรม
ใกลบ้า้นใกลใ้จ ส  าหรบัใหบ้ริการผูร้บับริการสิทธิบตัรทอง (UC) ซึ่งไดเ้ปิดใหบ้ริการเม่ือเดือนตลุาคม 2563 ที่ผ่านมา จ านวน 13 แห่งในเขต
กรุงเทพมหานคร คาดการณว์่าภายใน 3 ปี จะขยายได ้100 แห่ง ทั่วประเทศไทย  นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดมี้การท าธุรกิจร่วมกับพันธมิตร 
(Partnership) อย่างต่อเน่ือง เช่น การร่วมมือกับ บริษัท นิฮอน เคเอ (ไทยแลนด)์ จ  ากัด ด  าเนินการเปิดบริษัท พริน้ซิเพิล เอ็นเคจี จ  ากัด 
(“PNKG”) เพ่ือด าเนินการธุรกิจดแูลผูส้งูอาย ุโดยการดแูลของผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่ในปีที่ผ่านมา มีผูป่้วย Stoke ไดร้บัการดแูลและ
ฟ้ืนฟศูกัยภาพในโครงการ PNKG ปัจจบุนัสามารถกลบัไปใชช้ีวิตประจ าวนัไดด้ว้ยตวัเอง และหากสถานการณข์องโควิด-19 คลี่คลายลง จะ
เปิดใหบ้ริการโครงการนีอ้ย่างเป็นทางการอีกครัง้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยัง มีพารท์เนอร ์ เช่น บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ ( International 
Finance Corporation: IFC) ที่เขา้มาร่วมลงทุนตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นพารท์เนอรท์ี่ร่วมลงทุนเท่านั้น แต่ยังมีการร่วมผลักดัน
แผนงาน ใหค้วามรูใ้นดา้นส าคญัของบรษัิทฯ ท าใหบ้รษัิทฯ มีการเติบโตที่ดีอีกดว้ย 

 ส าหรบัผลประกอบการของปี 2563 ของกลุ่มโรงพยาบาล พบว่า มีรายไดร้วมเทียบเทา่กบัปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งหากเปรียบเทียบ
กบักลุม่โรงพยาบาลที่อยูใ่นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สว่นใหญ่จะมีรายไดล้ดลงประมาณ 15-30% สว่นกลุม่อสงัหารมิทรพัย ์มีรายได้
รวมลดลงประมาณ 38% มาจากผลกระทบของโควิด-19 แต่ดว้ยลกูคา้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลกูคา้ Long Stay ส่งผลใหร้ายไดล้ดลงนอ้ย
กวา่กลุม่ธุรกิจเดียวกนั ซึง่บางแหง่มีรายไดล้ดลงถึง 80% สง่ผลใหบ้รษัิทฯ สามารถผ่านวิกฤตไปได ้และจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาลในเครอื 
ท  าใหมี้สินทรพัยร์วม 15,415 ลา้นบาท มีหนีส้ินรวม 6,090 ลา้นบาท สว่นของเจา้ของ 9,324 ลา้นบาท 
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 นอกจากนี ้การแพรร่ะบาดของโควิด-19 ที่ยงัคงความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ ไดร้ว่มกันคน้หาแนวทางที่จะผลกัดนัใหธุ้รกิจ
ของบริษัทฯ กา้วขา้มวิกฤตตัง้แตก่ลางปี 2563 ที่ผ่านมา เพื่อรองรบัต่อวิกฤตการณด์งักลา่ว จึงได้ผลกัดนัใหธุ้รกิจของบรษัิทฯ โดยเฉพาะกลุม่
โรงพยาบาลเนน้การท า Digital Health และพฒันา Shared Service on Cloud เพื่อช่วยในการลดตน้ทนุใหม้ากขึน้ เนน้การท า Health Tech 
รวมถึงพัฒนา Healthcare Service ร่วมกับพารท์เนอรอ์ย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้คาดการณภ์ายในปี 2566 จะเนน้การพัฒนา Health Tech และ
ขยายโรงพยาบาลเครอืข่ายใหไ้ด ้20 แหง่ เพ่ิมคลินิกสาขาใหไ้ด ้100 แหง่ และมี 6 Elderly Cares    

 ดา้นการพฒันาองคก์รใหเ้กิดความยั่งยืน เป็นอีกหนึ่งส่วนส าคญัที่บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัอย่างต่อเน่ือง ซึ่งไดมี้การท าโครงการ
ต่างๆ เพื่อชมุชน เช่น รว่มโครงการ  Care The Whale โดยความรว่มมือของผูค้นในชมุชนบางนา-ตราด เพื่อช่วยกันลดขยะ โครงการกิจกรรม
ออกก าลงักายของกลุม่ผูส้งูอายใุนจงัหวดัชมุพร ทัง้นี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพฒันาเพื่อใหผ้่านการรบัรอง Certified B Corp ที่เป็นมาตรฐาน
สงูสดุของการตรวจสอบผลการด าเนินงานดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม มีความโปรง่ใสเปิดเผยได ้และมีความรบัผิดชอบทางกฎหมายเพ่ือสรา้ง
ความสมดลุระหว่างผลก าไรและเป้าประสงคข์ององคก์ร อีกทัง้บริษัทฯ ไดผ้่านการรบัรอง Anti Corruption จากโครงการแนวรว่มปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 
2561 ที่ผ่านมา ซึ่งการรับรองดังกล่าวครบก าหนดในปีนี ้และบริษัทฯ ไดเ้ข้ากระบวนการ Re-Certificate แลว้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการ
พิจารณาและประกาศผลจาก CAC 

 ประธานที่ประชมุ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถาม 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 คะแนนเสียงส าหรบัการรบัทราบ  เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือรบัทราบจงึไมมี่การลงคะแนนเสียง  

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามในวาระนีเ้พิ่มเติมอีก เลขานกุารบริษัท ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงาน
ของบรษัิทฯ ในปีที่ผ่านมา และรายงานประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการบรษัิท ตามที่ไดน้  าเสนอ และเน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ 
จงึไมต่อ้งมีการลงมติ  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 และรายงานประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการ
บรษัิท 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 สิน้สุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2563 

 นางสาวปรียาพร อภิวาทนว์ิทยะ ผูอ้  านวยการฝ่ายบริการงานบญัชีส่วนกลาง ไดแ้ถลงต่อที่ประชมุว่าบริษัทฯ ไดจ้ดัท  างบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ประจ าปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 แลว้เสรจ็โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในรายงานประจ าปี 
2563 ซึง่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษัิทฯ ซึง่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข และการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบแลว้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 1. งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

 งบการเงินรวม  

 ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายไดร้วม 2,650.70 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 ประมาณ 8% โดยรายไดห้ลกัของบริษัทฯ มาจากธุรกิจ
โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม (โรงพยาบาลที่เปิดใหบ้ริการเต็มปี 2562 และปี 2563) มีรายไดล้ดลง 13% เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบ
จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 ในไตรมาสแรกของปี และเริม่ดีขึน้ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี สว่นธุรกิจพฒันาและให้
เช่าอสงัหาริมทรพัย ์มีรายไดล้ดลง 37% เป็นผลมาจากการไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นเดียวกับธุรกิจ
โรงพยาบาล ซึง่ไดร้บัผลกระทบอยา่งมากในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 สว่นธุรกิจโรงพยาบาลแหง่ใหมท่ี่บรษัิทเปิดใหบ้รกิารไมเ่ต็มปี 2562 ไดแ้ก่ 
โรงพยาบาลพริน้ซ ์ล  าพนู โรงพยาบาลพิษณุเวช อตุรดิตถ ์และโรงพยาบาลพริน้ซ ์อทุยัธานี รวมกับโรงพยาบาลที่บริษัท ไดม้าในปี 2563 ซึ่ง
ไดแ้ก่ โรงพยาบาลวิรชัศิลป์ และโรงพยาบาลพริน้ซ ์อบุลราชธานี มีรายไดร้วมเติบโตขึน้ถึง 170%  

 ก าไรขัน้ตน้ อยู่ที่ 318.5 ลา้นบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 50% ส  าหรบัธุรกิจโรงพยาบาลไดมี้การลดตน้ทนุที่ไม่จ  าเป็นต่างๆ เช่น 
การลดจ านวนเวร/จ านวนกะ ของพนกังานและบคุลาการทางการแพทย ์ลดเงินเดือนพนกังานและผูบ้รหิารทกุระดบั แตเ่น่ืองจากรายไดท้ี่ลดลง
มีมากกวา่ จงึสง่ผลให ้Gross Margin ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน สว่นธุรกิจพฒันาและใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์แมว้า่จะมีผูเ้ชา่ระยะยาวประมาณ 
30% ตลอดทัง้ปี แตก่ารที่ไมมี่นกัทอ่งเที่ยวเดินทางเขา้มา และการเดินทางประหวา่งประเทศถกูล็อกดาวน ์ ท  าใหไ้มส่ามารถมีลกูคา้เพิ่มเติมได ้
ส่งผลใหต้น้ทนุที่ควบคมุยงัคงสงูกว่ารายไดท้ี่ลดลง ส่วนธุรกิจโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ มี Gross Margin เป็นบวก เน่ืองจากเป็นการ Acquire 
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โรงพยาบาลที่มีการด าเนินการอยู่แลว้ เช่น โรงพยาบาลวิรชัศิลป์ ซึ่งเป็นแนวโนม้ที่ดี  เน่ืองจากโดยทั่วไปการเปิดใหบ้ริการโรงพยาบาลใหม่ 
ภายใน 1-2 ปีแรก จะมี Gross Margin ติดลบ เน่ืองจากจะมีตน้ทนุคงที่อยูจ่  านวนหนึ่ง 

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร อยูท่ี่ 786.6 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 ถึง 15% ในสว่นของธุรกิจโรงพยาบาล แมว้า่จะควบคมุ
รายจ่ายอย่างเต็มที่ แต่จะมีโรงพยาบาลบางแห่งที่อาจมีค่าใชจ้่ายสูงกว่ารายได ้เน่ืองจากยังไม่ถึงจุด Economies of scale อีกทั้งยังมี
คา่ใชจ้า่ยดา้นการตลาดและประชาสมัพนัธท์ี่เพ่ิมขึน้ ส  าหรบัธุรกิจอสงัหารมิทรพัยส์ามารถลดคา่ใชจ้า่ยไปได ้26% จากผลกระทบของการแพร่
ระบาดของโควิด-19 สง่ผลให ้EBITDA ของปี 2563 ลดลงจากปีที่ผ่านมา 55% ในสว่นของตน้ทนุทางการเงิน ลดลงจากปีที่ผ่านมาเน่ืองจากมี
การจ่ายคืนเงินกูย้ืมและมีการบริหารจัดการตน้ทุนทางการเงินไดด้ีขึน้ ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาที่สูงขึน้กว่า ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากมีสินทรพัย์
เพ่ิมขึน้ จากการขยายธุรกิจโรงพยาบาลและลงทนุเพ่ิมในโรงพยาบาลที่เปิดด  าเนินการแลว้ สง่ผลใหภ้าพรวมบรษัิทฯ ขาดทนุสทุธิส  าหรบัปี ติด
ลบ 537.5 ลา้นบาท (EBITDA ไมร่วมรายก าไรที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว อยูท่ี่ 163.3 ลา้นบาท และขาดทนุสทุธิส  าหรบัปี ไมร่วมรายก าไรที่เกิดขึน้
เพียงครัง้เดียว ติดลบ 489.7 ลา้นบาท) สาเหตหุลกัมาจากการที่รายไดล้ดลงในขณะที่คา่เสื่อมราคาเพิ่มสงูขึน้ 

 ทัง้นี ้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จะมีก าไรจากการจ าหน่ายสว่นงาน 705 ลา้นบาท เกิดขึน้จากการเขา้ซือ้และโอนกิจการบางสว่น
ของโรงแรมแมริออท ที่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ที่ผ่านมา โดยการโอนกิจการมีมลูค่ายตุิธรรมอยู่ที่ 1,966 
ลา้นบาท จงึสง่ผลใหมี้ก าไรเกิดขึน้ แตก่ าไรดงักลา่วนีจ้ะไมแ่สดงในงบการเงินรวมเน่ืองจากเป็นรายการระหวา่งกนั  

 2. งบแสดงฐานะการเงิน 

 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีสินทรพัยห์มนุเวียนลดลง 95% เน่ืองจากปีที่ผ่านมามีการจดัประเภทเงินกูย้ืมและเงินลงทนุระยะสัน้
ของบรษัิทฯ ไดน้ ามาใชล้งทนุในธุรกิจโรงพยาบาล ในขณะที่สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน เพ่ิมขึน้ 14% เน่ืองจากการจดัประเภทเงินกูย้ืม ในขณะที่มี
รายการที่ดิน อาคาร และอปุกรณล์ดลง จากการโอนกิจการบางสว่นไปยงับรษัิทในเครอื สง่ผลใหใ้นงบการเงินเฉพาะกิจการมีสินทรพัยร์วมอยู่
ที่ 12,693 ลา้นบาท ส่วนของหนีส้ินหมนุเวียนลดลง จากการจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้ และตั๋วสญัญาใชเ้งิน ส่วนหนีส้ินไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 
57% จากการกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน รวมหนีส้ินประมาณ 3,675 ลา้นบาท สว่นของเจา้ของเพ่ิมขึน้เน่ืองจากในงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบรษัิทฯ ในปีที่ผ่านมามีก าไร 

 ในงบการเงินรวม มีสินทรพัยห์มนุเวียนลดลง 50% เน่ืองจากเงินลงทนุระยะสัน้ สว่นสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน เพ่ิมขึน้ 11% จากการ
มีรายการที่ดิน อาคาร และอปุกรณจ์ากการลงทนุในโรงพยาบาลแหง่ใหม ่สง่ผลใหใ้นงบการเงินรวมมีสินทรพัยร์วมอยูท่ี่ 15,415 ลา้นบาท สว่น
ของหนีส้ินหมนุเวียนลดลง 4% และมีหนีส้ินไมห่มนุเวียนเพ่ิมขึน้ 42% เน่ืองจากบรษัิทฯ มีการขยายธุรกิจจงึท าใหเ้งินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน และหนีส้ินตามสญัญาเชา่เพิ่มขึน้ รวมหนีส้ินประมาณ 6,090 ลา้นบาท สว่นของเจา้ของลดลงเน่ืองจากผลประกอบการระหวา่งปี 

 ประธานที่ประชมุ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 ประธานที่ประชมุ จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 คะแนนเสียงส  าหรบัการอนุมัติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานกุารบรษัิท ประกาศวา่มี ผูถื้อหุน้ที่ลงทะเบียนเขา้ประชมุในวาระนีเ้พ่ิมเติม จ  านวน 3,420,000 หุน้ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 สิน้สุด ณ วนัที่                      
31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษัิทฯ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,025,231,223 0 222,249,300 0 
รอ้ยละ 100.0000 0.0000 - 0.0000 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 17,536,084 บาท และงดการจ่าย                   
 เงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท ไดแ้ถลงต่อที่ประชมุวา่ เน่ืองดว้ยมาตรา 115 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน  ก าหนดให้
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเทา่นัน้ และมาตรา 116 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนไดก้ าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่น
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หนึ่งไวเ้ป็นทนุส  ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส  ารองจะมีจ านวนไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล เงินส  ารองตามกฎหมาย และเงินส  ารองอ่ืนๆ ทัง้นี ้อาจเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยู่กบัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และ
ความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต  

 ซึ่งเม่ือพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ส  าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาแลว้พบว่า ปี 
2563 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ เท่ากับ 416,732,051 บาท จึงพิจารณาจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส  ารองตามกฎหมาย 
จ านวน 17,536,084 บาท  ทัง้นี ้ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน จ านวน 537,492,587 บาท จึงพิจารณางดการ
จา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

 ขอ้มลูการเปรยีบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2563 และปี 2562 

 

 จึงขอเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส  ารองตามกฎหมาย จ านวน 17,536,084 บาท และงดการ
จา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  ตามที่เสนอ 

 ประธานที่ประชมุ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 คะแนนเสียงส  าหรบัการอนุมัติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส  ารองตามกฎหมาย จ านวน 17,536,084 บาท 
และงดการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,025,231,223 0 222,249,300 0 
รอ้ยละ 100.0000 0.0000 - 0.0000 

วาระที ่5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต่้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบรษัิท ไดเ้สนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบรษัิทแทนกรรมการบริษัท
ที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่ในการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุ
ครัง้ กรรมการบริษัท คิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกลท้ี่สดุกับหนึ่งในสามจะตอ้งออกจากต าแหน่งในครัง้นี ้กรรมการบริษัทที่ครบ
ก าหนดออกตามวาระ 3 ทา่น มีดงัตอ่ไปนี ้

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

เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อ 

  1. พิจารณาเลือกตัง้นายญาณศักดิ์ มโนมยัพิบูลย ์และดร.สาธิต วิทยากร เพ่ือใหก้ลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ
พิจารณาเลือกตัง้ นางอณุากร พฤฒิธาดา ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระแทน นางสาวอรญัญา เฉลิมพรวโรดม  

  2. พิจารณาเลือกตัง้ รศ.ดร.ศิลปพร ศรจีั่นเพชร เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระเพ่ิมเติม 

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 - - 
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โดยประวตัิการศึกษาและประสบการณท์ างานของทัง้ 4 ท่านตามที่ปรากฎบนสไลด ์ไดส้่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนไดส้่วนเสียไดพ้ิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติแลว้ว่าบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวขา้ง ตน้ทัง้ 4 ท่าน เป็นผูมี้
คุณสมบัติครบถว้นและไม่มีลักษณะตอ้งหา้ม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และขอ้บงัคบับริษัทฯ อีกทัง้เป็นผูท้รงคณุวฒิุ มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณอ์นัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของ
บริษัท รวมทัง้ ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม ตลอดจนประสบการณใ์นการท างานและความรอบรูใ้นแขนงวิชาต่างๆ ทัง้การบริหารจดัการ 
การเงินการบญัชี และดา้น healthcare จงึเชื่อไดว้า่กรรมการทัง้สี่ทา่นที่เสนอนีจ้ะชว่ยใหอ้งคก์รเจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืน   จงึขอเสนอใหเ้ลือกตั้ง
ทัง้สี่ทา่น ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทตอ่ไป 

โดยวาระนี ้จะลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

ในวาระที่ 5 จะแบง่เป็นวาระยอ่ย 5.1 – 5.4 และใหล้งคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบคุคลทีละวาระ  

คะแนนเสียงส  าหรับการอนุมัติ  วาระนีต้อ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ประธานที่ประชมุ จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

วาระที่ 5.1 การลงคะแนนเลือกตัง้ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย ์   กรรมการและกรรมการอิสระ 

   ประธานที่ประชมุ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

   ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถาม 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนมุตัิเลือกตัง้ นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบูลย ์กลบัเขา้เป็นกรรมการ
บรษัิทอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,025,231,023 200 222,249,300 0 
รอ้ยละ 99.9999 0.0000 - 0.0000 

 วาระที ่5.2 การลงคะแนนเลือกตัง้ ดร.สาธิต วิทยากร  กรรมการ 

   ประธานที่ประชมุ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

   ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถาม 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนมุตัิเลือกตัง้ ดร.สาธิต วิทยากร กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษัทอีก
วาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,025,188,123 43,100 222,249,300 0 
รอ้ยละ 99.9985 0.0014 - 0.0000 

 วาระที ่5.3  การลงคะแนนเลือกตัง้ นางอุณากร พฤฒิธาดา ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ  

   ประธานที่ประชมุ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

   ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถาม 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนมุตัิเลือกตัง้ นางอณุากร พฤฒิธาดา ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการ
และกรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,025,231,223 0 222,249,300 0 
รอ้ยละ 100.0000 0.000 - 0.0000 

 วาระที ่5.4  การลงคะแนนเลือกตัง้ รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร  ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ  

   ประธานที่ประชมุ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

   ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถาม 
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(หนว่ย : บาท) 

   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนมุตัิเลือกตัง้ รศ.ดร.ศิลปพร ศรจีั่นเพชร  ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการ
และกรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,025,231,223 0 222,249,300 0 
รอ้ยละ 100.0000 0.000 - 0.0000 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2564 

 นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุ                    
ผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิก  าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ดงัตอ่ไปนี ้

 1.  คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

  1.1 วงเงินค่าบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการ ปี 2563 โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายปี 2564 จ  านวนรวมทัง้สิน้ไม่
เกิน 1,500,000 บาท  ซึง่ลดลงจากปี 2563 จ านวน 1,500,000 บาท หรอืรอ้ยละ 50 

  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 ซึ่งเพิ่มขึน้
จากปี 2563 จ  านวน 21,000 บาท จากการเพิ่มทนุแบบ Private Placement ในเดือนพฤศจิกายน 2562 

  1.3 สวสัดิการคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาล และคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสขุภาพประจ าปี ของกรรมการบรษัิท และกรรมการ
บรษัิทยอ่ยที่ PRINC ถือหุน้ 100% วงเงิน 1,000,000 บาทตอ่ปี โดยเขา้รบัการรกัษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู ซึง่เทียบเทา่กบัปี 
2563 

  1.4 คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ  ส าหรบัปี 2564 ดงันี ้

ต าแหน่ง ประธาน 
กิตติมศกัดิ ์

ประธาน
คณะกรรมการ 

กรรมการ ประธาน 
คณะกรรมการชดุยอ่ย 

กรรมการชดุยอ่ย 

ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 15,000 15,000 10,000 15,000  

  ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย เฉพาะกรรมการจากภายนอกองคก์ร 7,500 5,000 

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

 2.  คา่ตอบแทนที่ไมเ่ป็นตวัเงิน 

  2.1 ใหส้ว่นลด 50% ส  าหรบัคา่ใชจ้า่ยคา่รกัษาพยาบาลสว่นที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบรษัิท และกรรมการบริษัท
ยอ่ยที่ PRINC ถือหุน้ 100% โดยเขา้รบัการรกัษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู  

  2.2 ใหส้ว่นลด 30% ส  าหรบัคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลทกุรายการของคูส่มรส บตุรและบพุการขีองกรรมการบรษัิท และ
กรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุน้ 100% ตลอดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยเขา้รบัการรกัษาพยาบาลที่โรงพยาบาล พริน้ซ ์
สวุรรณภมิู  

 ประธานที่ประชมุ  เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถาม 

 ประธานที่ประชมุ จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 คะแนนเสียงส  าหรบัการอนุมัติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ             
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมทัง้หมดอนุมัติใหก้ าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 



 
 

หนา้ท่ี 10 จาก 14 

 

(หนว่ย : บาท) 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,025,231,223 0 222,249,300 0 
รอ้ยละ 93.1562 0.0000 6.8437 0.0000 

วาระที ่7 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2564 

 นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาคัดเลือกส านักงานสอบบัญชี
ประจ าปี 2564 และมีความเห็นใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์ คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งไดร้บัการ
แต่งตัง้เป็นส านักงานสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยอีก 15 แห่ง ประจ าปี 2564 เน่ืองจากมี
มาตรฐานการท างานที่ดี  มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึง่จะท าใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้ป็นอยา่งดี มีประสิทธิภาพ สามารถ
รองรบัต่อการขยายงานของบริษัทฯ นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนใน
ระดบัเดียวกนัแลว้เห็นวา่บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั มีคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีอยูใ่นระดบัที่เหมาะสม 

 ดงันัน้ จงึน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่อเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 แตง่ตัง้ให ้

 1. นางสาวศนิชา อคัรกิตติลาภ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 8470  หรอื 

 2. นายไพบลู ตนักลู                    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 4298  หรอื 

 3. นางสาวอมรรตัน ์เพิ่มพนูวฒันาสขุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 4599 

 ซึ่งบุคคลดงักลา่วเป็นผูส้อบบญัชีที่มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกับกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์โดยใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนใดคนหนึ่งขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ และบรษัิท
ยอ่ย และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฎิบตัิงานได ้ใหบ้รษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส  จ  ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั แทนได  ้

 ส าหรบัคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 ไดเ้สนอคา่ตอบแทน (เฉพาะของบรษัิทฯ ไมร่วมบรษัิทยอ่ย) เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน  
2,802,000 บาท (ทัง้นี ้ในปี 2563 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ คิดเป็นเงินจ านวน 3,350,000 บาท และของบริษัทย่อยอีก 19 แห่งคิด
เป็นเงินจ านวน 11,240,000 บาท) ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีดังกล่าว เน่ืองจากบริษัทฯ ไดป้รบัโครงสรา้งโดยโอนธุรกิจโรงแรมที่อยู่ภายใต้              
บรษัิทฯ ออกไปอยูก่บับรษัิทยอ่ยของบรษัิท คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิทจงึลดลง ตามรายละเอียดที่ปรากฎบนสไลด ์

 ตารางเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี เป็นดงันี ้

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี รอบปีบญัชี 2564 (ปีที่เสนอ) รอบปีบญัชี 2563 เปลี่ยนแปลง (คิดเป็นรอ้ยละ) 
คา่สอบบญัชีเฉพาะของบรษัิทฯ 2,802,000 3,350,000 ลดลงจากปี 2563 

รอ้ยละ 16.35 

 นอกจากนี ้นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท ไดเ้รียนใหท้ี่ประชมุทราบเพิ่มเติมว่า ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุที่ ทจ.75/2561 เรือ่งหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษัิทที่ออก
หลกัทรพัย ์ไดก้ าหนดใหบ้ริษัทที่ออกหลกัทรพัยซ์ึ่งมีหุน้เป็นหลกัทรพัย ์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัใหมี้การหมนุเวียนผูส้อบบญัชี ใน
กรณีที่ผูส้อบบัญชีรายใดปฏิบัติหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้เจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะ
ติดตอ่กนัหรอืไม ่โดยบรษัิทจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทได ้เม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ยหา้รอบปีบญัชีติดต่อกนั โดย
นางสาวศนิชา อคัรกิตติลาภ ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 15 แห่ง เป็นปีแรก นาย
ไพบูล ตนักูล เคยไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษัิทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2563 ทัง้นี ้ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และนางสาวอมรรตัน ์เพิ่มพนูวฒันาสขุ ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของ
บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยอีก 15 แหง่ เป็นปีแรก 

 ทัง้นี ้ผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ                    
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2564 ตามเสนอ 
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 ประธานที่ประชมุ  เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 คะแนนเสียงส  าหรบัการอนุมัติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนมุตัิใหแ้ต่งตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,025,231,223 0 222,249,300 0 

รอ้ยละ 100.0000 0.0000 - 0.0000 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

 3,808,570,502 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียน                    

 ไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้การแก้ไข

 เพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อใหส้อดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการและรกัษาการ CFO ไดแ้ถลงใหท้ี่ประชมุทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทนุจดทะเบียน
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ตามที่จะไดเ้สนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไปในวาระที่ 10 นัน้ เน่ืองดว้ยมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
ไดก้ าหนดวา่ บรษัิทจะเพ่ิมทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไวโ้ดยการออกหุน้ใหมเ่พ่ิมทนุไดต้อ่เม่ือหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช  าระเงินค่า
หุน้ครบถว้นแลว้ หรอืในกรณีหุน้ยงัจ าหน่ายไมค่รบ หุน้ที่เหลือตอ้งเป็นหุน้ที่ออกเพ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ 

 โดยปัจจบุนั บรษัิทฯ มีหุน้สามญัที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้แตย่งัมิไดจ้ดัสรรและออกจ าหน่าย จ านวน 346,233,682 หุน้ ซึง่เป็นหุน้ที่
ออกเพื่อรองรบัการเพิ่มทุนแบบ General Mandate จากมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 บริษัทฯ จึงจ  าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนของ  
บรษัิทฯ จ านวน 346,233,682 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,808,570,502 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ  านวน 3,462,336,820 บาท 
โดยการตดัหุน้สามญัที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้แตย่งัมิไดอ้อกจ าหน่ายของบรษัิทฯ จ านวน 346,233,682 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท พรอ้มทัง้
พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ไข
หนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 เป็นดงันี ้

"ขอ้ 4. 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 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถาม 

 ประธานฯ จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 คะแนนเสียงส าหรบัการอนมุตัิ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท พรอ้มทัง้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4 เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,247,480,523 0 0 0 
รอ้ยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบรษัิท ไดช้ีแ้จงที่ประชมุเพ่ิมเติม วา่เน่ืองดว้ยวาระที่ 9 และวาระที่ 10  ตามที่จะไดเ้สนอใหผู้้
ถือหุน้ไดพ้ิจารณาต่อไปเป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งมีความเก่ียวเน่ืองกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระ
ดงักลา่ว ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นเรือ่งที่เก่ียวเน่ืองกันและเป็นเงื่อนไขซึง่กนัและกัน โดยหากวาระที่ 
9 นีไ้มไ่ดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ จะไมมี่การพิจารณาวาระที่ 10 ตอ่ไป 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 346,233,682 
 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่
 ระบุในวาระที่ 8 ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใน
 วงจ ากัด พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
 ทะเบียนของบริษัทฯ    

 นายวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมการและ รกัษาการ CFO ไดแ้ถลงใหท้ี่ประชมุทราบวา่ เน่ืองจากบริษัทฯ มีแผนการลงทนุและขยาย
กิจการในอนาคตอย่างต่อเน่ือง จึงมีความประสงคท์ี่จะระดมทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส  าหรับรองรับแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตไดอ้ย่างทันกาล และความคล่องตัวในการหา 
Strategic Partners เพ่ือมาเสรมิสรา้ง Synergies ใหก้บับรษัิทฯ ในอนาคต โดยการเพ่ิมทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในครัง้
นีจ้ะชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถระดมทนุไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้และพรอ้มส าหรบัการด าเนินการตามแผนการลงทนุและขยายกิจการของบรษัิท
ฯ ในอนาคตไดอ้ย่างทนักาล และยงัช่วยใหส้ามารถสรรหานักลงทนุที่เป็นพนัธมิตรมารว่มลงทนุในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งโอกาสในการ
สรา้งรายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บรษัิทฯ อนัจะสง่ผลใหบ้รษัิทฯ สามารถสรา้งผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว อีกทัง้ยงัเป็นการรกัษาระดบั
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ (Debt-to-Equity) ของบรษัิทฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัที่ต  ่าอีกดว้ย 

 โดยบริษัทฯ ประสงคจ์ะเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการเสนอขายหุน้สามญั
เพ่ิมทนุของบรษัิทฯ จ านวน 346,233,682 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,462,336,820 บาท (ซึง่เป็นทนุจดทะเบียนภายหลงัการลดทนุ
จดทะเบียนตามที่ระบุในวาระที่ 8 ข้างตน้) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 
346,233,682 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4) ที่ไดส้่งใหท้่านผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชมุ พรอ้มทัง้
แกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ โดยแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ 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 
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 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 คะแนนเสียงส าหรบัการอนมุตัิ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุทัง้หมดอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บรษัิทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือรองรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั และอนมุตัิ
การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,247,480,323 200  0  0 
รอ้ยละ 99.9999 0.0000 0.0000 0.0000 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน
 346,233,682 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด 

 นายวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมการ และรกัษาการ CFO ไดแ้ถลงใหท้ี่ประชมุทราบว่า สืบเน่ืองจากการพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 10 ขา้งตน้ บริษัทฯ ประสงคท์ี่จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของบรษัิทฯ จ านวนไมเ่กิน 346,233,682 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึง่คิดเป็นจ านวนไมเ่กินรอ้ย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในวาระนี ้เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด 
พรอ้มทัง้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูมี้อ  านาจในการพิจารณาด าเนินการ หรือก่อใหเ้กิดการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วของบรษัิทฯ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่  ากดัเพียง การด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

  1. พิจารณาเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ โดยอาจเป็นการเสนอขายทัง้จ  านวนหรอืแตบ่างสว่น และในคราวเดียวกนั
หรอืหลายคราวก็ได ้

  2. ก าหนดวตัถปุระสงค ์ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะไดร้บัการเสนอขาย วิธีการจองซือ้และช าระเงิน 
ตลอดจนเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

  3. เจรจา ตกลง เขา้ท า และลงนามในสญัญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ดงักล่าว รวมถึงการแกไ้ขสญัญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนพิจารณาแต่งตัง้ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ที่ปรกึษากฎหมาย ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารอ่ืนใด (หากมีหรอืจ าเป็น) 

  4. ลงนามในแบบค าขออนญุาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุดงักลา่ว รวมถึงการจดทะเบียนที่เก่ียวขอ้งตอ่กระทรวงพาณิชย ์และการน าหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
ฯ ตลอดจนติดตอ่ ประสานงาน และยื่นเอกสารตอ่หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง (ไมว่า่ในประเทศหรอืตา่งประเทศ) และ 

  5. ด าเนินการใดๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวประสบผลส าเร็จ รวมถึงมอบหมายให้
บคุคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระท าการตามขอ้ 3 และขอ้ 4 ขา้งตน้ 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด โดย (ก) เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบัน และ/หรือ  ผูล้งทุน
เฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ  านวนไมเ่กิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผูล้งทนุจะตอ้งไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.21/2561 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรือ่ง การเปิดเผย
ขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และ (ข) ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิทฯ แบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจ ากัดดงักล่าวจะตอ้งเป็นราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ต่อผู้
ลงทนุและเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ ซึง่ราคาเสนอขายดงักลา่วอาจมีสว่นลดไดแ้ตต่อ้งไมเ่กินกวา่รอ้ยละ 10 ของราคา
ตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
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วงจ ากัด ซึ่งค  านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกัน แต่ไม่
เกิน 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษัิทมีมติก าหนดราคาเสนอขายหุน้ 

 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 คะแนนเสียงส าหรบัการอนมุตัิ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้ทัง้นี ้เน่ืองดว้ยวาระที่ 9 ขา้งตน้และวาระที่ 10 นีเ้ป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับการเพิ่มทนุแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั ซึง่มีความเก่ียวเน่ืองกนั ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุตัิวาระดงักลา่ว ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาโดยถือวา่วาระที่  9 และวาระ
ที่ 10 เป็นเรือ่งที่เก่ียวเน่ืองกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกนั โดยหากวาระที่ 10 นีไ้มไ่ดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ จะถือวา่วาระที่ 9 ที่ไดร้บั
อนมุตัิแลว้เป็นอนัยกเลิกไปดว้ย 

 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดว้ยเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 346,233,682 หุน้ เพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ตามที่เสนอขา้งตน้ ขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,025,231,023 200 222,249,300 0 
รอ้ยละ 99.9999 0.0000 - 0.0000 

วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องอ่ืนซึ่งนอกเหนือจากวาระที่ก  าหนด  รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ สอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 ไมมี่ผูใ้ดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานกุารบริษัทไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุว่าขณะนีว้าระตา่งๆ ไดร้บั
การพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุน้เสร็จสิน้แลว้เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และระเบียบ บริษัทฯ บริษัทฯ จะ
ด าเนินการแจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ภายหลงัเสรจ็สิน้การประชมุ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในวนัท าการ
ถัดไปและบริษัทฯ จะจดัท ารายงานการประชมุใหแ้ลว้เสร็จภายใน 14 วนันับแต่วนัประชมุตามมาตรา 96 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ.2535 รวมทัง้น าสง่ตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเผยแพรใ่นเว็บไซดข์องบรษัิทที่  www.principalcapital.co.th อนัจะท า
ใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบผลการประชมุและสามารถตรวจสอบความถกูตอ้งได ้ 

 ประธานฯ ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
ขอขอบพระคณุท่านผูถื้อหุน้ ตวัแทนผูถื้อหุน้ทกุท่าน ตลอดจนผูมี้ส่วนที่เก่ียวขอ้งทกุท่าน ที่เขา้รว่มการประชมุในครัง้นี ้ขณะนีก้ารประชมุได้
ด  าเนินการครบถว้นทกุวาระแลว้ จงึขอปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

 ปิดประชมุเวลา 11.30 น. 

  
 
 ลงช่ือ           - สาธิต วทิยากร -                      ผูถื้อหุน้ กรรมการผูจ้ดัการ และ ประธานทีป่ระชมุ 

                  (ดร.สาธิต วิทยากร) 
 
 
 

 
 ลงช่ือ           - ฤตมิา จิระสรุเดช -                    เลขานกุารบรษัิท และ ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

              (นางสาวฤติมา จิระสรุเดช) 

http://www.principalcapital.co.th/

