รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564
ณ ลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าอาคาร C โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ปั จจุบนั บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทนุ จดทะเบียนทัง้ สิน้ 3,808,570,502 บาท (สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองบาท) โดย ณ
วันปิ ดสมุดทะเบียน วันที่ 12 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ว จานวน 3,462,336,820 บาท (สามพันสี่รอ้ ยหกสิบสองล้านสาม
แสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบบาท) ซึง่ ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 3,462,336,820 หุน้ (สามพันสี่รอ้ ยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมืน่
หกพันแปดร้อยยี่สิบหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ น การประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564 มีผู้ถือหุน้ มาร่ว มประชุมด้ว ยตนเองจานวน 7 ราย และมี
ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาร่วมประชุมจานวน 66 ราย รวมทัง้ หมด 73 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 3,244,060,422 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
93.6956 ของจานวนหุน้ ที่ จาหน่ า ยได้ทั้งหมด ณ วัน ปิ ด สมุด ทะเบียนวัน ที่ 12 มีน าคม 2564 จานวน 3,462,336,820 หุน้ (สามพัน สี่รอ้ ย
หกสิบ สองล้า นสามแสนสามหมื่น หกพัน แปดร้อยยี่สิบ หุน้ ) ซึ่งเกิ น กว่า หนึ่ งในสามของจานวนหุน้ ที่ จาหน่ า ยได้ทั้งหมด ตามมาตรา 103
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ถือได้วา่ ครบเป็ นองค์ประชุม
และเนื่องจากนายจอห์น ลี โกะชุน ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่สามารถเดินทางมาทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในครัง้ นีไ้ ด้ เนื่องจากยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่เข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่นบั ว่าเข้าร่วมการประชุมหรือเป็ นองค์ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาเลือก ดร.สาธิต วิทยากร ในฐานะผูถ้ ือ
หุน้ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ดร.สาธิ ต วิทยากร (“ประธานที่ประชุม”) กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2564 ของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) และขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญประจาปี ของ
บริษัทฯ ทัง้ ที่อยูใ่ นสถานการณ์ที่ไม่เอือ้ ต่อการเดินทาง และต้องขออภัยหากการจัดประชุมในครัง้ นีไ้ ม่สะดวกเหมือนทุกครัง้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้
จัดประชุมเพี่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีโอกาสได้รบั ทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และกล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ของบริษัท
พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) อย่างเป็ นทางการ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม
ลาดับต่อไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท เป็ นผู้ดาเนินการประชุม
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท กล่าวว่า ตามที่ประธานที่ประชุมได้เรียนแจ้งข้างต้นว่าการจัดประชุมในปี นีม้ ีความ
แตกต่างจากทุกๆ ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึน้ ทั่วโลก รวมทัง้ ในประเทศไทย บริษัทฯ มีความกังวลถึงความ
ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดที่เกิดขึน้ จึงได้กาหนดมาตรการด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ตามข้อกาหนดและประกาศของกรมควบคุมโรค รวมถึง
ข้อกาหนดที่ออกตามพระราชกาหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548
การประชุมวันนีจ้ ะดาเนินการจะดาเนินการประชุมอย่างกระชับและควบคุมเวลาการประชุมเพื่อไม่ให้ผถู้ ือหุน้ ต้องอยูร่ ว่ มกันในที่
ประชุมนานเกินไป การตอบคาถามจะกระทาให้มากที่สดุ คาถามที่ยงั ไม่ได้รบั การตอบในวันนีจ้ ะมีการตอบทุกคาถาม ผ่านบน Website ของ
บริษัท โดยเร็วและจะไม่มีการพิจารณาระเบียบวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า และเพื่อแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุน้ เสนอวาระ เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุม สาหรับการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ นัน้ ปรากฎว่า ไม่มีผถู้ ือหุน้
เสนอวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ส่งคาถามล่วงหน้าแต่อย่างใด
ก่อนที่จะเริม่ การประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนาคณะกรรมการของบริษัท และผูท้ ี่เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี ้
ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทัง้ แนะนาวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ
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คณะกรรมการบริษัททีเ่ ข้าร่วมประชุม จานวน 7 ท่าน (คิดเป็ นร้อยละ 87.50 ของกรรมการทัง้ หมด) โดย 2 ท่านอยู่ใน
สถานทีจ่ ัดประชุม ได้แก่
1. ดร.สาธิต วิทยากร
2. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

กรรมการผูจ้ ดั การ ประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการ CFO

คณะกรรมการบริษัททีเ่ ข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเลคโทรนิคส์ จานวน 5 ท่าน ได้แก่
1. นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร
2. นายจอห์น ลี โกะชุน
3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
4. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
5. ดร.อัจฉรา รัตนพันธุศ์ รี

ประธานกิตติมศักดิ์
ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัททีล่ าประชุม
นางอรัญญา เฉลิมพรวโรดม

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม
นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริการงานบัญชีสว่ นกลาง

ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่อ
อิเลคโทรนิคส์
1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ
ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จากัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเลคโทรนิคส์
นางสาวกานติมา คงสมยุติ
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่อ
อิเลคโทรนิคส์
1. นางสาวณิชยา วณีสอน
2. นางสาวภัทริยา สินธวาชีวะ
เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนา นางสาววิลาวัณย์ วงษ์กมลเศรษฐ์ อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคม
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทยซึง่ เข้าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ เพื่อให้การนับคะแนนเสียงของที่ประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใส และยุติธรรม ขอเรียนเชิญให้ผถู้ ือหุน้ จานวน 1 ราย เพื่อทา
หน้าที่เป็ นอาสาสมัครและสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่ งมี นางสาวสุนี ลีวิวิธนนท์ ผูร้ บั มอบฉันทะ จากนางกัญญา แสงศศิธร รับอาสา
เป็ นตัวแทนดังกล่าว
ลาดับถัดไป เลขานุการบริษัท ได้ชแี ้ จงถึงวิธีปฏิบตั ิสาหรับการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี ้
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสียง
- สาหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 10 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- สาหรับวาระที่ 2 เป็ นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง
- สาหรับการลงมติในวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รบั คะแนนเสียงอนุมตั ิไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของ จานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
- การลงมติในวาระที่ 8 วาระที่ 9 จะต้องได้รบั คะแนนเสียงอนุมตั ิไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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นอกจากนี ้ เนื่องด้วยวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็ นเรือ่ งที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่ องกัน
ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็ นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ น
เงื่อนไขซึง่ กันและกัน โดยหากวาระใดไม่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าอีกวาระหนึ่ง แม้ได้รบั อนุมตั ิแล้วเป็ นอันยกเลิกไปด้วย
- ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน ให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนใน
วาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึน้ เพื่อที่เจ้าหน้าที่ จะเดินเข้าไปเก็บบัต รลงคะแนนของท่าน กรณีที่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ยกมือ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ มีมติเห็น
ด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะทาการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ทราบในแต่ละวาระ
- หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใด ประสงค์ที่จะซักถาม หรือมีขอ้ คิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมในวาระใดๆ ก็ดี ขอให้กรุณา
แจ้งชื่อ -นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็ นผู้ถือหุน้ ที่ มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็ น ผู้รับมอบฉัน ทะมาจากผูถ้ ื อหุน้ รายใด
เพื่อบริษัทฯ จะได้ทาการชีแ้ จงในประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็ นข้อมูลสาหรับการประชุมในครัง้ นีไ้ ด้อย่างถูกต้อง
- กรณี ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ โดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตัง้ แต่ขนั้ ตอนการลงทะเบียน บริษัทจะ
นับคะแนนเสียงตามที่ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะมาทุกประการ และสาหรับผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รบั มอบฉันทะตรวจสอบคาสั่งของผู้
มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถกู ต้องตรงตามที่ผมู้ อบฉันทะกาหนดไว้
- ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่
ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนัน้ ให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียง เห็นด้วย
- จานวนผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะและจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั
มอบฉันทะเข้ามาเพิ่มเติม
- ในแต่ละวาระกรณีการนับคะแนนยังไม่เรียบร้อย บริษัทฯ จะขอดาเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เมื่อการรวบรวมคะแนน
เรียบร้อย จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ทราบต่อไป
ต่อจากนัน้ เลขานุการบริษัท ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2563

เลขานุการบริษั ท ได้ข อให้ที่ ป ระชุมพิจารณารับ รองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่ อ วัน ที่
10 สิงหาคม 2563 โดยมีสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผถู้ ือ
หุน้ ได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว นอกจากนี ้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทาขึน้ แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และนาส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด พร้อมทัง้ เผยแพร่สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตัง้ แต่วันที่ 24 สิงหาคม
2563
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือ แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถาม หรือ ขอแก้ไขใดๆ
ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจานวนผูถ้ ือหุน้ ทีล่ งทะเบียนเข้าประชุมในวาระนีเ้ พิ่มเติม จานวน 101 หุน้
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,244,060,523
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสียง
0
-

บัตรเสีย
0
0.0000

หน้าที่ 3 จาก 14

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2563

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ ดั การ นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2563 และข้อมูลที่สาคัญให้ผถู้ ือหุน้
รับทราบ ดังนี ้
ปั จบุ นั บริษัทฯ ได้มงุ่ เน้นดาเนินธุรกิจทางด้านเฮลท์แคร์อย่างเต็มที่ โดยมีปณิธานขององค์กรที่วา่ “ องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของ
ผูใ้ ห้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม ” ซึง่ ไม่เพียงแต่เน้นการให้บริการรักษาพยาบาล แต่จะขยายการช่วยเหลือไปยังชุมชนโดยรอบให้เติบโต
ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งในปั จจุบนั บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือข่าย จานวน 11 แห่ง ใน 10 จังหวัด ได้แก่ (1) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ปากนา้ โพ 1 (2)
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ปากนา้ โพ 2 (3) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ (4) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทยั ธานี (5) โรงพยาบาลพิษณุเวช (6) โรงพยาบาล
ศิรเิ วช ลาพูน (7) โรงพยาบาลวิรชั ศิลป์ (8) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร (9) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ (10) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ศรีสะเกษ
(11) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุบลราชธานี ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายโรงพยาบาลในเครือข่ายให้ได้ 20 แห่ง ภายในปี 2566
สาหรับปี 2563 ที่ผ่านมา ทุกธุรกิจทั่วโลกต่างได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้รบั
ผลกระทบดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่ท่ามกลางความวิกฤตนีไ้ ด้มีโอกาสที่ทาให้บริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กบั ผูร้ บั บริการที่มาใช้ บริการ
โดยเฉพาะธุรกิจโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีความปลอดภัย โดยทาการบริหารจัดการพืน้ ที่ (Safe Zone) สาหรับผูร้ บั บริการที่ไม่ได้มี
อาการเจ็บป่ วยแต่ประสงค์มารับบริการ เช่น กลุ่มเด็กที่มารับวัคซีน รวมถึงผูร้ บั บริการที่มีความกังวลต่อความเสี่ยงติดเชือ้ โควิด-19 ให้มีความ
มั่นใจ ทาการแยกพืน้ ที่เสี่ยงออกจากพืน้ ที่ปกติ อย่า งชัดเจน นอกจากนี ้ จากการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มผูร้ บั บริการที่ อาจลดลง บริษัทฯ ได้
เตรียมพร้อมรับมือโดยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น เริ่มจากการบริหารจัดการตารางเวรให้เหมาะสม พนักงานและผูบ้ ริหารทุกระดับสมัครใจลด
เงินเดือน เพื่อให้องค์กรสามารถอยูไ่ ด้ทา่ มกลางสภาวะวิกฤต ทัง้ นี ้ ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ได้รว่ มกันค้นหาแนวทางการบริการใหม่ ๆ ที่จะ
ช่ว ยตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการให้มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น จึงได้มีการพัฒนานาเทคโนโลยีสุข ภาพ Telehealth Service and
Delivery Model มาใช้ เช่น บริการส่งยาถึงบ้าน ฉี ดวัคซีนถึงบ้าน เจาะเลือด/ตรวจสุขภาพถึงบ้าน รับคาปรึกษาจากแพทย์ผ่าน VDO Call
เป็ นต้น ทาให้โรงพยาบาลยังคงสามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่ รวมถึงผูป้ ่ วยที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถรับบริการของโรงพยาบาลได้เช่นกัน
นอกจากนี ้ การดูแลช่วยเหลือชุมชนก็เป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทให้ความสาคัญ ในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของ Covid-19 ผูค้ นในชุมชนมีความ
วิตกกังวล โรงพยาบาลในเครือข่ายได้มีการไปให้ความรูเ้ รื่องการดูแลตนเอง อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ความรู ้
เกี่ยวกับโควิด-19 แก่ชมุ ชน เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพที่ถกู ต้องและเหมาะสม ส่วนกิจกรรมจากกลุม่ ธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ได้มีการ
บริจาคปฏิทินตัง้ โต๊ะให้แก่มลู นิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินปู ถัมภ์ จัดกิจกรรม “Wish Upon A Star” การบริจาควัสดุ
อะลูมิเนียมเพื่อใช้ในการทาขาเทียม GIFT OF LIFE : GIVE BLOOD TO SAVE LIVES การบริจาคหมอนให้แก่มลู นิธิวดั สวนแก้ว การบริจาค
ผ้าลินินเพื่อจัดทาหน้ากากผ้า โครงการเหลือ- ขอ รวมถึงโครงการแบ่งปั น เพื่อการเปลี่ยนแปลง (มูลนิธิกระจกเงา)
การขยายธุรกิจในปี 2563 ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย ทัง้ การก่อสร้างขยายโรงพยาบาลเพิ่มอีก 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
พริน้ ซ์ ลาพูน การขยายธุรกิจโรงพยาบาลไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปิ ดการให้บริการโรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุบลราช ธานี และรับโอน
กิจการโรงพยาบาลเอกชนทางภาคใต้ ชื่อโรงพยาบาลวิรชั ศิลป์ จังหวัดชุมพร นอกจากนี ้ ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง และความยากลาบาก
ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของคนในชุมชนที่อยูห่ า่ งไกล บริษัทฯ จึงได้เปิ ดบริษัท ใกล้บา้ น ใกล้ใจ จากัด เพื่อดาเนินการคลินิ กเวชกรรม
ใกล้บา้ นใกล้ใจ สาหรับให้บริการผูร้ บั บริการสิทธิบตั รทอง (UC) ซึ่งได้เปิ ดให้บริการเมื่อเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา จานวน 13 แห่งในเขต
กรุ งเทพมหานคร คาดการณ์ว่าภายใน 3 ปี จะขยายได้ 100 แห่ง ทั่วประเทศไทย นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้มีการทาธุรกิ จร่ว มกับ พัน ธมิ ต ร
(Partnership) อย่า งต่อเนื่ อง เช่น การร่ว มมือกับ บริษั ท นิ ฮอน เคเอ (ไทยแลนด์) จากัด ด าเนิ น การเปิ ดบริษัท พริน้ ซิเพิล เอ็น เคจี จากัด
(“PNKG”) เพื่อดาเนินการธุรกิจดูแลผูส้ งู อายุ โดยการดูแลของผูเ้ ชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ ในปี ที่ผ่านมา มีผปู้ ่ วย Stoke ได้รบั การดูแลและ
ฟื ้ นฟูศกั ยภาพในโครงการ PNKG ปั จจุบนั สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจาวันได้ดว้ ยตัวเอง และหากสถานการณ์ของโควิด-19 คลี่คลายลง จะ
เปิ ดให้บริการโครงการนีอ้ ย่างเป็ นทางการอีกครัง้ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยัง มีพาร์ทเนอร์ เช่น บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International
Finance Corporation: IFC) ที่เข้ามาร่วมลงทุน ตั้งแต่ปี ที่ผ่านมา ซึ่งไม่เพียงแต่เป็ น พาร์ท เนอร์ที่ร่วมลงทุนเท่านั้น แต่ยังมีการร่วมผลักดัน
แผนงาน ให้ความรูใ้ นด้านสาคัญของบริษัทฯ ทาให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่ดีอีกด้วย
สาหรับผลประกอบการของปี 2563 ของกลุ่มโรงพยาบาล พบว่า มีรายได้รวมเทียบเท่ากับปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งหากเปรียบเทียบ
กับกลุม่ โรงพยาบาลที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่จะมีรายได้ลดลงประมาณ 15-30% ส่วนกลุม่ อสังหาริมทรัพย์ มีรายได้
รวมลดลงประมาณ 38% มาจากผลกระทบของโควิด-19 แต่ดว้ ยลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็ นลูกค้า Long Stay ส่งผลให้รายได้ลดลงน้อย
กว่ากลุม่ ธุรกิจเดียวกัน ซึง่ บางแห่งมีรายได้ลดลงถึง 80% ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผ่านวิกฤตไปได้ และจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาลในเครือ
ทาให้มีสินทรัพย์รวม 15,415 ล้านบาท มีหนีส้ ินรวม 6,090 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของ 9,324 ล้านบาท
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นอกจากนี ้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยงั คงความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้รว่ มกันค้นหาแนวทางที่จะผลักดันให้ธุรกิจ
ของบริษัทฯ ก้าวข้ามวิกฤตตัง้ แต่กลางปี 2563 ที่ผ่านมา เพื่อรองรับต่อวิกฤตการณ์ดงั กล่าว จึงได้ผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะกลุม่
โรงพยาบาลเน้นการทา Digital Health และพัฒนา Shared Service on Cloud เพื่อช่วยในการลดต้นทุนให้มากขึน้ เน้นการทา Health Tech
รวมถึงพัฒนา Healthcare Service ร่วมกับพาร์ทเนอร์อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ คาดการณ์ภายในปี 2566 จะเน้นการพัฒนา Health Tech และ
ขยายโรงพยาบาลเครือข่ายให้ได้ 20 แห่ง เพิ่มคลินิกสาขาให้ได้ 100 แห่ง และมี 6 Elderly Cares
ด้านการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน เป็ นอีกหนึ่งส่วนสาคัญที่บริษัท ฯ ให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการทาโครงการ
ต่างๆ เพื่อชุมชน เช่น ร่วมโครงการ Care The Whale โดยความร่วมมือของผูค้ นในชุมชนบางนา-ตราด เพื่อช่วยกันลดขยะ โครงการกิจกรรม
ออกกาลังกายของกลุม่ ผูส้ งู อายุในจังหวัดชุมพร ทัง้ นี ้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้ผ่านการรับรอง Certified B Corp ที่เป็ นมาตรฐาน
สูงสุดของการตรวจสอบผลการดาเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความโปร่งใสเปิ ดเผยได้ และมีความรับผิดชอบทางกฎหมายเพื่อสร้าง
ความสมดุลระหว่างผลกาไรและเป้าประสงค์ขององค์กร อีกทัง้ บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง Anti Corruption จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้า นการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่ อวัน ที่ 7 มิถุน ายน
2561 ที่ผ่า นมา ซึ่ง การรับ รองดังกล่าวครบกาหนดในปี นี ้ และบริษัทฯ ได้เข้า กระบวนการ Re-Certificate แล้ว ปั จจุบัน อยู่ระหว่างรอการ
พิจารณาและประกาศผลจาก CAC
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
คะแนนเสียงสาหรับการรับทราบ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามในวาระนีเ้ พิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ในปี ที่ผ่านมา และรายงานประจาปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้นาเสนอ และเนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ
จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2563 และรายงานประจาปี 2563 ของคณะกรรมการ
บริษัท
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจาปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2563

นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จดั ทางบแสดง
ฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี สนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในรายงานประจาปี
2563 ซึง่ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ ซึง่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม
ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,650.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ประมาณ 8% โดยรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากธุรกิจ
โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม (โรงพยาบาลที่เปิ ดให้บริการเต็มปี 2562 และปี 2563) มีรายได้ลดลง 13% เนื่องจากได้รบั ผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไตรมาสแรกของปี และเริม่ ดีขนึ ้ ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี ส่วนธุรกิจพัฒนาและให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ลดลง 37% เป็ นผลมาจากการได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นเดียวกับธุรกิจ
โรงพยาบาล ซึง่ ได้รบั ผลกระทบอย่างมากในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ส่วนธุรกิจโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่บริษัทเปิ ดให้บริการไม่เต็มปี 2562 ได้แก่
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ลาพูน โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทยั ธานี รวมกับโรงพยาบาลที่บริษัท ได้มาในปี 2563 ซึ่ง
ได้แก่ โรงพยาบาลวิรชั ศิลป์ และโรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุบลราชธานี มีรายได้รวมเติบโตขึน้ ถึง 170%
กาไรขัน้ ต้น อยู่ที่ 318.5 ล้านบาท ลดลงจากปี ที่ผ่านมา 50% สาหรับธุรกิจโรงพยาบาลได้มีการลดต้นทุนที่ไม่จาเป็ นต่างๆ เช่น
การลดจานวนเวร/จานวนกะ ของพนักงานและบุคลาการทางการแพทย์ ลดเงินเดือนพนักงานและผูบ้ ริหารทุกระดับ แต่เนื่องจากรายได้ที่ลดลง
มีมากกว่า จึงส่งผลให้ Gross Margin ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน ส่วนธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ แม้วา่ จะมีผเู้ ช่าระยะยาวประมาณ
30% ตลอดทัง้ ปี แต่การที่ไม่มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา และการเดินทางประหว่างประเทศถูกล็อกดาวน์ ทาให้ไม่สามารถมีลกู ค้าเพิ่มเติมได้
ส่งผลให้ตน้ ทุนที่ควบคุมยังคงสูงกว่ารายได้ที่ลดลง ส่วนธุรกิจโรงพยาบาลที่เปิ ดใหม่ มี Gross Margin เป็ นบวก เนื่องจากเป็ นการ Acquire
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โรงพยาบาลที่มีการดาเนินการอยู่แล้ว เช่น โรงพยาบาลวิรชั ศิลป์ ซึ่ง เป็ นแนวโน้มที่ดี เนื่องจากโดยทั่วไปการเปิ ดให้บริการโรงพยาบาลใหม่
ภายใน 1-2 ปี แรก จะมี Gross Margin ติดลบ เนื่องจากจะมีตน้ ทุนคงที่อยูจ่ านวนหนึ่ง
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร อยูท่ ี่ 786.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ถึง 15% ในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล แม้วา่ จะควบคุม
รายจ่า ยอย่า งเต็ มที่ แต่จะมี โรงพยาบาลบางแห่งที่ อาจมีค่า ใช้จ่า ยสูงกว่า รายได้ เนื่ องจากยังไม่ถึงจุด Economies of scale อีกทั้งยัง มี
ค่าใช้จา่ ยด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึน้ สาหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สามารถลดค่าใช้จา่ ยไปได้ 26% จากผลกระทบของการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ EBITDA ของปี 2563 ลดลงจากปี ที่ผ่านมา 55% ในส่วนของต้นทุนทางการเงิน ลดลงจากปี ที่ผ่านมาเนื่องจากมี
การจ่ายคืนเงินกูย้ ืมและมีการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินได้ดีขึน้ ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาที่สูงขึน้ กว่า ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากมีสินทรัพย์
เพิ่มขึน้ จากการขยายธุรกิจโรงพยาบาลและลงทุนเพิ่มในโรงพยาบาลที่เปิ ดดาเนินการแล้ว ส่งผลให้ภาพรวมบริษัทฯ ขาดทุนสุทธิสาหรับปี ติด
ลบ 537.5 ล้านบาท (EBITDA ไม่รวมรายกาไรที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว อยูท่ ี่ 163.3 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิสาหรับปี ไม่รวมรายกาไรที่เกิดขึน้
เพียงครัง้ เดียว ติดลบ 489.7 ล้านบาท) สาเหตุหลักมาจากการที่รายได้ลดลงในขณะที่คา่ เสื่อมราคาเพิ่มสูงขึน้
ทัง้ นี ้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จะมีกาไรจากการจาหน่ายส่วนงาน 705 ล้านบาท เกิดขึน้ จากการเข้าซือ้ และโอนกิจการบางส่วน
ของโรงแรมแมริออท ที่ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ที่ผ่านมา โดยการโอนกิจการมีมลู ค่ายุติธรรมอยู่ที่ 1,966
ล้านบาท จึงส่งผลให้มีกาไรเกิดขึน้ แต่กาไรดังกล่าวนีจ้ ะไม่แสดงในงบการเงินรวมเนื่องจากเป็ นรายการระหว่างกัน
2. งบแสดงฐานะการเงิน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 95% เนื่องจากปี ที่ผ่านมามีการจัดประเภทเงินกูย้ ืมและเงินลงทุนระยะสัน้
ของบริษัทฯ ได้นามาใช้ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึน้ 14% เนื่องจากการจัดประเภทเงินกูย้ ืม ในขณะที่มี
รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง จากการโอนกิจการบางส่วนไปยังบริษัทในเครือ ส่งผลให้ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีสินทรัพย์รวมอยู่
ที่ 12,693 ล้านบาท ส่วนของหนีส้ ินหมุนเวียนลดลง จากการจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้ และตั๋วสัญญาใช้เงิน ส่วนหนีส้ ินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้
57% จากการกูย้ ืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมหนีส้ ินประมาณ 3,675 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึน้ เนื่องจากในงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ ในปี ที่ผ่านมามีกาไร
ในงบการเงินรวม มีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 50% เนื่องจากเงินลงทุนระยะสัน้ ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึน้ 11% จากการ
มีรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการลงทุนในโรงพยาบาลแห่งใหม่ ส่งผลให้ในงบการเงินรวมมีสินทรัพย์รวมอยูท่ ี่ 15,415 ล้านบาท ส่วน
ของหนีส้ ินหมุนเวียนลดลง 4% และมีหนีส้ ินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 42% เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจจึงทาให้เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน และหนีส้ ินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึน้ รวมหนีส้ ินประมาณ 6,090 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของลดลงเนื่องจากผลประกอบการระหว่างปี
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศว่ามี ผูถ้ ือหุน้ ที่ลงทะเบียนเข้าประชุมในวาระนีเ้ พิ่มเติม จานวน 3,420,000 หุน้
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจาปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ
วาระที่ 4

เห็นด้วย
3,025,231,223
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสียง
222,249,300
-

บัตรเสีย
0
0.0000

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรเงิน กาไรเพื่ อเป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมาย จ านวน 17,536,084 บาท และงดการจ่ าย
เงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยมาตรา 115 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กาหนดให้
บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ น
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หนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรหลังหักภาษี เงินได้นิติ
บุคคล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองอื่นๆ ทัง้ นี ้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขนึ ้ อยู่กบั ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาแล้วพบว่า ปี
2563 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ เท่ากับ 416,732,051 บาท จึงพิจารณาจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
จานวน 17,536,084 บาท ทัง้ นี ้ ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุน จานวน 537,492,587 บาท จึงพิจารณางดการ
จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2563 และปี 2562
1.
2.
3.
4.
5.

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

ปี 2563
(537,492,587)
3,462,336,820
-

ปี 2562
(186,942,759)
3,462,336,820
-

จึงขอเสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 17,536,084 บาท และงดการ
จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้า งมากของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 17,536,084 บาท
และงดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ
วาระที่ 5

เห็นด้วย
3,025,231,223
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสียง
222,249,300
-

บัตรเสีย
0
0.0000

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต่ ้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระ

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัท
ที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทกุ
ครัง้ กรรมการบริษัท คิดเป็ นจานวนหนึ่งในสาม หรือจานวนใกล้ที่สดุ กับหนึ่งในสามจะต้องออกจากตาแหน่งในครัง้ นี ้ กรรมการบริษัทที่ครบ
กาหนดออกตามวาระ 3 ท่าน มีดงั ต่อไปนี ้
1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
กรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดร.สาธิต
วิทยากร
กรรมการ
3. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการ และกรรมการอิสระ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
1. พิจารณาเลือกตัง้ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ และดร.สาธิ ต วิทยากร เพื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ
พิจารณาเลือกตัง้ นางอุณากร พฤฒิธาดา ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระแทน นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
2. พิจารณาเลือกตัง้ รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจ่นั เพชร เป็ นกรรมการ และกรรมการอิสระเพิ่มเติม
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โดยประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทางานของทัง้ 4 ท่านตามที่ปรากฎบนสไลด์ ได้ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติแล้วว่าบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวข้าง ต้นทัง้ 4 ท่าน เป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้า ม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง
ประเทศไทย และข้อบังคับบริษัทฯ อีกทัง้ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
บริษัท รวมทัง้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ตลอดจนประสบการณ์ในการทางานและความรอบรู ใ้ นแขนงวิชาต่างๆ ทัง้ การบริหารจัดการ
การเงินการบัญชี และด้าน healthcare จึงเชื่อได้วา่ กรรมการทัง้ สี่ทา่ นที่เสนอนีจ้ ะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงขอเสนอให้เลือกตั้ง
ทัง้ สี่ทา่ น ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป
โดยวาระนี ้ จะลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ในวาระที่ 5 จะแบ่งเป็ นวาระย่อย 5.1 – 5.4 และให้ลงคะแนนเลือกตัง้ เป็ นรายบุคคลทีละวาระ
คะแนนเสียงส าหรับ การอนุมัติ วาระนี ต้ อ้ งได้รับ การอนุมัติ ด ว้ ยคะแนนเสียงข้า งมากของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
วาระที่ 5.1 การลงคะแนนเลือกตัง้ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสียงข้างมากอนุมตั ิเลือกตัง้ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กลับเข้าเป็ นกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,025,231,023
99.9999

ไม่เห็นด้วย
200
0.0000

งดออกเสียง
222,249,300
-

บัตรเสีย
0
0.0000

วาระที่ 5.2 การลงคะแนนเลือกตัง้ ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการ
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสียงข้างมากอนุมตั ิเลือกตัง้ ดร.สาธิต วิทยากร กลับเข้าเป็ นกรรมการบริษัทอีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,025,188,123
99.9985

ไม่เห็นด้วย
43,100
0.0014

งดออกเสียง
222,249,300
-

บัตรเสีย
0
0.0000

วาระที่ 5.3 การลงคะแนนเลือกตัง้ นางอุณากร พฤฒิธาดา ให้ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสียงข้างมากอนุมตั ิเลือกตัง้ นางอุณากร พฤฒิธาดา ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,025,231,223
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.000

งดออกเสียง
222,249,300
-

บัตรเสีย
0
0.0000

วาระที่ 5.4 การลงคะแนนเลือกตัง้ รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจ่นั เพชร ให้ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถาม

หน้าที่ 8 จาก 14

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสียงข้างมากอนุมตั ิเลือกตัง้ รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจ่นั เพชร ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)
3,025,231,223
0
222,249,300
0
ร้อยละ
100.0000
0.000
0.0000
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2564

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564 ดังต่อไปนี ้
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1.1 วงเงินค่าบาเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการ ปี 2563 โดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายปี 2564 จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่
เกิน 1,500,000 บาท ซึง่ ลดลงจากปี 2563 จานวน 1,500,000 บาท หรือร้อยละ 50
1.2 ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และการชดใช้คืนให้กบั บริษัท ฯ (Directors and Officers Liability
and Company Reimbursement Policy, D&O) สาหรับปี 2564 ค่าเบีย้ ประกันภัย 525,000 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้
จากปี 2563 จานวน 21,000 บาท จากการเพิ่มทุนแบบ Private Placement ในเดือนพฤศจิกายน 2562
1.3 สวัสดิการค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จา่ ยในการตรวจสุขภาพประจาปี ของกรรมการบริษัท และกรรมการ
บริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุน้ 100% วงเงิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ ซึง่ เทียบเท่ากับปี
2563
1.4 ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ สาหรับปี 2564 ดังนี ้
ตาแหน่ง

ประธาน
ประธาน
กิตติมศักดิ์
คณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
15,000
15,000
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร

กรรมการ
10,000

ประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย
15,000
7,500

(หน่วย : บาท)

กรรมการชุดย่อย

5,000

ทัง้ นี ้ ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ สาหรับปี 2564 เพิ่มขึน้ จากปี 2563 สาหรับตาแหน่งประธานกรรมการชุดย่อยที่เพิ่มจาก 5,000
บาท เป็ น 7,500 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของตาแหน่งประธานกรรมการชุดย่อยในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน
2.1 ให้สว่ นลด 50% สาหรับค่าใช้จา่ ยค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท
ย่อยที่ PRINC ถือหุน้ 100% โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
2.2 ให้สว่ นลด 30% สาหรับค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคูส่ มรส บุตรและบุพการีของกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุน้ 100% ตลอดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล พริน้ ซ์
สุวรรณภูมิ
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถาม
ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทัง้ หมดอนุมัติให้กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจาปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ
วาระที่ 7

เห็นด้วย
3,025,231,223
93.1562

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสียง
222,249,300
6.8437

บัตรเสีย
0
0.0000

พิจารณาแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2564

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ได้เสนอให้ที่ป ระชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกสานักงานสอบบัญชี
ประจาปี 2564 และมีความเห็นให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ซึ่งได้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นสานักงานสอบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยอีก 15 แห่ง ประจาปี 2564 เนื่องจากมี
มาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็ นอิสระ ซึง่ จะทาให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถ
รองรับต่อการขยายงานของบริษัทฯ นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นใน
ระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด มีคา่ ตอบแทนผูส้ อบบัญชีอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
ดังนัน้ จึงนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 แต่งตัง้ ให้
1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 8470 หรือ

2. นายไพบูล ตันกูล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4298 หรือ

3. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4599
ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็ นผูส้ อบบัญชีที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยให้ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
สาหรับค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564 ได้เสนอค่าตอบแทน (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
2,802,000 บาท (ทัง้ นี ้ ในปี 2563 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ คิดเป็ นเงินจานวน 3,350,000 บาท และของบริษัทย่อยอีก 19 แห่งคิด
เป็ นเงินจานวน 11,240,000 บาท) ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างโดยโอนธุรกิจโรงแรมที่อยู่ภายใต้
บริษัทฯ ออกไปอยูก่ บั บริษัทย่อยของบริษัท ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัทจึงลดลง ตามรายละเอียดที่ปรากฎบนสไลด์
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี เป็ นดังนี ้
(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ

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

รอบปี บญ
ั ชี 2563
3,350,000

เปลี่ยนแปลง (คิดเป็ นร้อยละ)
ลดลงจากปี 2563
ร้อยละ 16.35

นอกจากนี ้ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ.75/2561 เรือ่ งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ ได้กาหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหนุ้ เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มี การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ใน
กรณีที่ผูส้ อบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปี บัญชีไม่ว่าจะ
ติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายนัน้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน โดย
นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 15 แห่ง เป็ นปี แรก นาย
ไพบูล ตันกูล เคยได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2563 ทัง้ นี ้ ไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 15 แห่ง เป็ นปี แรก
ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี
2564 ตามเสนอ
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ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้แต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ประจาปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

ผลการลงคะแนน (เสียง)

3,025,231,223

0

222,249,300

0

ร้อยละ

100.0000

0.0000

-

0.0000

วาระที่ 8

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 346,233,682 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
3,808,570,502 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่ จานวน 3,462,336,820 บาท โดยการตั ด หุ้น สามัญ ที่ไ ด้ จ ดทะเบี ย น
ไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจาหน่ายของบริษัทฯ จานวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้ การแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการและรักษาการ CFO ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียน
แบบมอบอานาจทั่ว ไป (General Mandate) โดยการออกหุน้ สามัญ เพิ่ม ทุน ของบริษั ท ฯ เพื่อเสนอขายให้แ ก่บุค คลในวงจากัด (Private
Placement) ตามที่จะได้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไปในวาระที่ 10 นัน้ เนื่องด้วยมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน
ได้กาหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้โดยการออกหุน้ ใหม่เพิ่มทุนได้ตอ่ เมื่อหุน้ ทัง้ หมดได้ออกจาหน่ายและได้รบั ชาระเงินค่า
หุน้ ครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหนุ้ ยังจาหน่ายไม่ครบ หุน้ ที่เหลือต้องเป็ นหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้
โดยปั จจุบนั บริษัทฯ มีหนุ้ สามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงั มิได้จดั สรรและออกจาหน่าย จานวน 346,233,682 หุน้ ซึง่ เป็ นหุน้ ที่
ออกเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate จากมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 บริษัทฯ จึงจาเป็ นต้องลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จานวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,808,570,502 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 3,462,336,820 บาท
โดยการตัดหุน้ สามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงั มิได้ออกจาหน่ายของบริษัทฯ จานวน 346,233,682 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท พร้อมทัง้
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็ นดังนี ้
"ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

3,462,336,820 บาท

(สามพันสี่รอ้ ยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สบิ บาท)

แบ่งออกเป็ น

3,462,336,820 หุน้

(สามพันสี่รอ้ ยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สบิ หุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

1 บาท

(หนึ่งบาทถ้วน)

หุน้ สามัญ

3,462,336,820 หุน้

(สามพันสี่รอ้ ยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สบิ หุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

ไม่มี”

โดยแบ่งออกเป็ น

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถาม
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หน้าที่ 11 จาก 14

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมทัง้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)
3,247,480,523
0
0
0
ร้อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้ชแี ้ จงที่ประชุมเพิ่มเติม ว่าเนื่องด้วยวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ตามที่จะได้เสนอให้ผู้
ถือหุน้ ได้พิจารณาต่อไปเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบ
มอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจ ารณาอนุมัติว าระ
ดังกล่าว ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็ นเรือ่ งที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกัน โดยหากวาระที่
9 นีไ้ ม่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 10 ต่อไป
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวน 346,233,682
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็ นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่
ระบุในวาระที่ 8 ข้างต้น) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด พร้ อมทั้งการแก้ไ ขเพิ่ มเติ มหนั งสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้สอดคล้ องกั บ การเพิ่ มทุ นจด
ทะเบียนของบริษัทฯ

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการและ รักษาการ CFO ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและขยาย
กิ จการในอนาคตอย่า งต่อเนื่ อ ง จึงมีค วามประสงค์ที่ จะระดมทุน โดยการเพิ่ มทุน จดทะเบียนบริษั ท ฯ แบบมอบอานาจทั่ว ไป ( General
Mandate) เพื่อเป็ น แหล่งเงิน ทุน ส าหรับ รองรับ แผนการลงทุน และขยายกิ จการในอนาคตได้อย่า งทัน กาล และความคล่องตัว ในการหา
Strategic Partners เพื่อมาเสริมสร้าง Synergies ให้กบั บริษัทฯ ในอนาคต โดยการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ในครัง้
นีจ้ ะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ และพร้อมสาหรับการดาเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัท
ฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล และยังช่วยให้สามารถสรรหานักลงทุนที่เป็ นพันธมิตรมาร่วมลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการ
สร้างรายได้และกาไรให้แก่บริษัทฯ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาว อีกทัง้ ยังเป็ นการรักษาระดับ
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน (Debt-to-Equity) ของบริษัทฯ ให้อยูใ่ นระดับที่ต่าอีกด้วย
โดยบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) โดยการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,462,336,820 บาท (ซึง่ เป็ นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน
จดทะเบียนตามที่ ระบุใ นวาระที่ 8 ข้า งต้น ) เป็ น ทุน จดทะเบียนใหม่จานวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุน้ สามัญ เพิ่มทุน จานวน
346,233,682 หุน้ มูล ค่า ที่ ต ราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับ การเสนอขายหุน้ สามัญ เพิ่มทุน ของบริษั ท ฯ ให้แ ก่บุค คลในวงจากัด ( Private
Placement) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) ที่ได้ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมทัง้
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ
4 เป็ นดังนี ้
"ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

3,808,570,502 บาท

(สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองบาท)

แบ่งออกเป็ น

3,808,570,502 หุน้

(สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

1 บาท

(หนึ่งบาทถ้วน)

หุน้ สามัญ

3,808,570,502 หุน้

(สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองหุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

ไม่มี”

โดยแบ่งออกเป็ น

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

หน้าที่ 12 จาก 14

ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทัง้ หมดอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บคุ คลในวงจากัด และอนุมตั ิ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,247,480,323
99.9999

ไม่เห็นด้วย
200
0.0000

งดออกเสียง
0
0.0000

บัตรเสีย
0
0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน
346,233,682 หุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ และรักษาการ CFO ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทฯ ประสงค์ที่จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบ
มอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 346,233,682 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ซึง่ คิดเป็ นจานวนไม่เกินร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในวาระนี ้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
พร้อมทัง้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณาดาเนินการ หรือก่อให้เกิดการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็ นการเสนอขายทัง้ จานวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกัน
หรือหลายคราวก็ได้
2. กาหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้รบั การเสนอขาย วิธีการจองซือ้ และชาระเงิน
ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. เจรจา ตกลง เข้าทา และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกั บการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตัง้ ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการอื่นใด (หากมีหรือจาเป็ น)
4. ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฯ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ไม่วา่ ในประเทศหรือต่างประเทศ) และ
5. ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสาเร็จ รวมถึงมอบหมายให้
บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทาการตามข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แ ก่บุคคลในวงจากัด โดย (ก) เสนอขายให้แก่ผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุน
เฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผูล้ งทุนจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2561 เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรือ่ ง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ (ข) ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบ
มอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจากัดดังกล่าวจะต้องเป็ นราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ ต่อผู้
ลงทุนและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ซึง่ ราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีสว่ นลดได้แต่ตอ้ งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคา
ตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
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วงจากัด ซึ่งคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่
เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกาหนดราคาเสนอขายหุน้
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ ทัง้ นี ้ เนื่องด้วยวาระที่ 9 ข้างต้นและวาระที่ 10 นีเ้ ป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบ
มอบอานาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แ ก่
บุคคลในวงจากัด ซึง่ มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 9 และวาระ
ที่ 10 เป็ นเรือ่ งที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระที่ 10 นีไ้ ม่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะถือว่าวาระที่ 9 ที่ได้รบั
อนุมตั ิแล้วเป็ นอันยกเลิกไปด้วย
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 346,233,682 หุน้ เพื่อ
เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด ตามที่เสนอข้างต้น ข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
3,025,231,023
99.9999

ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ

ไม่เห็นด้วย
200
0.0000

งดออกเสียง
222,249,300
-

บัตรเสีย
0
0.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องอื่นซึ่งนอกเหนือจากวาระที่กาหนด รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ไม่มีผใู้ ดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนีว้ าระต่างๆ ได้รบั
การพิจารณาจากที่ป ระชุมผู้ถือหุน้ เสร็จสิน้ แล้วเพื่อเป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และระเบียบ บริษัท ฯ บริษั ท ฯ จะ
ดาเนินการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ภายหลังเสร็จสิน้ การประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทาการ
ถัดไปและบริษัทฯ จะจัดทารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ.2535 รวมทัง้ นาส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทที่ www.principalcapital.co.th อันจะทา
ให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
ประธานฯ ได้ก ล่า วในนามของคณะกรรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งานของบริษั ท พริน้ ซิ เ พิ ล แคปิ ต อล จ ากัด (มหาชน)
ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ตัวแทนผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน ตลอดจนผูม้ ีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้ ขณะนีก้ าร ประชุมได้
ดาเนินการครบถ้วนทุกวาระแล้ว จึงขอปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

- สาธิต วิทยากร (ดร.สาธิต วิทยากร)

ผูถ้ ือหุน้ กรรมการผูจ้ ดั การ และ ประธานทีป่ ระชุม

ลงชื่อ

- ฤติมา จิระสุรเดช (นางสาวฤติมา จิระสุรเดช)

เลขานุการบริษัท และ ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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