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ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ พร้อมเอกสารคูม่ ือการใช้งานระบบ
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันจันทร์
ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็ น การจัด ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรู ป แบบเดี ยวเท่านั้น โดยจัด ให้เป็ นไปตาม
พระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ได้จดั ขึน้ ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 โดยมีสาเนารายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 1) ซึง่ ได้จดั ทา
ขึน้ แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และนาส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
และกระทรวง พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ เผยแพร่สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2564
ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งได้จัดขึน้ ในวันจันทร์
ที่ 26 เมษายน 2564 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (“ที่ประชุ มผู้ถือหุ้น”)
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
คะแนนเสียงสาหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2564 รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (“ที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท”) ได้มีมติอนุมตั ิเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2564
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รายละเอี ย ดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่ ง สรุ ป ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และ
ความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2564
คะแนนเสียงสาหรับการรับทราบ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจาปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
ข้ อ เท็จ จริ ง และเหตุ ผล เพื่อให้เป็ น ไปตามพระราชบัญ ญัติ บริษั ท มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (ตามที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) ซึง่ กาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จประจาปี สนิ ้ สุด
ณ รอบปี บญ
ั ชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีก่อนนาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ บริษัทฯ จึง
ได้จัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษั ทฯ สาหรับปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน
รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ ส่งมาด้ว ยล าดับ ที่ 2) ซึ่งบริษั ท ฯ ได้เผยแพร่บ นเว็ บ ไซต์ข องบริษั ท ฯ
(www.principalcapital.co.th) แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สาหรับปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว
คะแนนเสียงสาหรับการอนุ มัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุ มและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 11,265,447 บาท และงดการจ่ายเงินปั น
ผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยมาตรา 115 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กาหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้
และมาตรา 116 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุ นสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบคุ คล เงิน
สารองตามกฎหมาย และเงินสารองอื่นๆ ทัง้ นี ้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขนึ ้ อยูก่ บั ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่ อง และ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ซึง่ เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาแล้วพบว่า ปี 2564
บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ เท่ากับ 225,308,943 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จึงพิจารณาจัดสรรเงินกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตาม
กฎหมาย จ านวน 11,265,447 บาท ทั้ง นี ้ แม้ว่า ในงบการเงิน รวมของบริษั ท ฯ มี ก าไรสุท ธิ จ ากผลการด าเนิ น งาน จ านวน
92,878,647 บาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงของการขยายกิจการ มีความจาเป็ นที่จะต้องสารองเงินไว้สาหรับการขยาย
กิจการ อีกทัง้ บริษัทฯ เริ่มมีกาไรเป็ นปี แรก และมีกาไรต่อหุน้ ไม่สงู นัก จึงเสนอเพื่อพิจารณางดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2564 ดังกล่าว
ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2564 และปี 2563

1.
2.
3.
4.
5.

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

ปี 2564
92,878,647
3,808,570,502
-

ปี 2563
(537,492,587)
3,462,336,820
2|9

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
เงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 11,265,447 บาท และพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปั น ผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คะแนนเสียงสาหรับการอนุ มัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต่ ้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล มาตรา 71 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการบริษัทฯ ในขณะนัน้ และ
กรรมการบริษัทฯ ที่พน้ จากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้ โดยในครัง้ นี ้ มีกรรมการบริษัทฯ จานวน
3 ท่าน ที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ดังนี ้
1) นายจอห์น ลี โกะชุน
2) ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
3) นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

กรรมการ
กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ

ในการนี ้ บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้าใน
ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสีย ) ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ นายจอห์น ลี โกะชุน ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั และนายวีระ ศรีชนะชัยโชค เพื่อให้กลับเข้าดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคล
ข้างต้นทัง้ สามท่านแล้วพบว่า เป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กาหนด
ไว้ อีกทัง้ ยังเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทางานและความรอบรูใ้ นแขนงวิชาต่างๆ ทัง้ การ
บริหารจัดการด้านการสาธารณสุข การเงิน และการบัญชี อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริษัทฯ ซึง่ เมื่อได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมทัง้ วัยวุฒิและคุณวุฒิ ของกรรมการทัง้ สามท่านแล้ว จึงเชื่อได้ว่ากรรมการทัง้ สามท่านที่เสนอนีจ้ ะช่วยให้องค์กร
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการทัง้ สามท่านข้างต้นในประวัติกรรมการที่พน้ จาก
ตาแหน่งตามวาระ และได้รบั การเสนอชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3)
คะแนนเสียงสาหรับการอนุ มัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจานวนกรรมการ และแต่งตัง้ กรรมการใหม่
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงของการขยายกิจการ ทาให้มีเรื่องที่คณะกรรมการต้องพิจารณาอนุมตั ิเพิ่ม
มากขึน้ ซึ่งต้องอาศัยความรูค้ วามสามารถจากคณะกรรมการในหลากหลายด้าน รวมทัง้ ควรมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาในเรือ่ งต่างๆ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เช่น คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ พิจารณาอนุมัติเพิ่ม
จานวนกรรมการบริษัทจากเดิมจานวน 9 ท่าน เป็ นจานวน 11 ท่าน และแต่งตัง้ กรรมการใหม่ โดยบุคคลที่ถกู เสนอรายชื่อเพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการใหม่ ได้แก่
1) ดร.อนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ
2) นายธานี มณีนตุ ร์

เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระ
เป็ นกรรมการ
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โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลข้างต้นทัง้ สองท่านแล้วพบว่า เป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและ
ไม่มีลักษณะต้องห้า มตามที่ กฎหมายและข้อบังคับบริษัท ฯ กาหนดไว้ อีกทัง้ ยังเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในการทางานและความรอบรู ใ้ นแขนงวิชาต่างๆ ทัง้ การบริหารจัดการและกฎหมาย อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ซึง่ เมื่อได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ วัยวุฒิและคุณวุฒิของบุคคลข้างต้นทัง้ สองท่านแล้วจึงเชื่อได้วา่ ทัง้
สองท่า นนี จ้ ะช่วยให้องค์กรเจริญ เติ บโตอย่า งยั่งยืน ทั้งนี ้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บุคคลที่ถูกเสนอรายชื่อเพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการใหม่ (สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3)
คะแนนเสียงสาหรับการอนุ มัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่มาตรา 90 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กาหนดไว้วา่ บาเหน็จกรรมการ
และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกาหนด กรรมการมีสิทธิ ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรู ปของเงินรางวัล
เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึง่ อาจ
กาหนดเป็ นจานวนแน่น อนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ น คราวๆ ไป หรือจะให้มีผ ลตลอดไปจนกว่า จะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่า งๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ได้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2565 อย่างรอบคอบโดยคานึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี ที่ผ่านมา
ประกอบกับ การเปรีย บเที ย บอ้า งอิ ง ภาวะเศรษฐกิ จ และอุต สาหกรรมในประเภทเดี ย วกับ บริษั ท ฯ และผลของการส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงได้พิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2565 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ ประชุม
(เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย)
(หน่วย : บาท)
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2565
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการชุดย่อย
(ทุกคณะ)
กรรมการ

ค่าตอบแทน
รายเดือน

ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
(ต่อครั้ง)

ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อย (ต่อครั้ง)

(เสนออนุมัติเพิ่มเติมในครัง้ นี)้

คงเดิมเท่ากับปี 2564

คงเดิมเท่ากับปี 2564

60,000
50,000

15,000
15,000

7,500

45,000

10,000

5,000

1.2 ค่าบาเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการปี 2564 โดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายปี 2565 จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน
3,000,000 บาท (สูงกว่าค่าบาเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการของปี 2563 ซึ่งเป็ นเงินรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน
1,500,000 บาท เกิดจากการปรับลดบาเหน็จกรรมการของปี ดงั กล่าว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด -19 โดยค่า
บาเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการปี 2564 จะเทียบเท่ากับปี 2562 ก่อนสถานการณ์โควิด-19)
(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน
2.1 ค่าเบีย้ ประกันภัย D&O สาหรับปี 2565 ทุนประกัน 500,000,000 บาท เป็ นเงินจานวน 580,000 บาท เพิ่มขึน้ จาก
ปี 2564 จานวน 55,000 บาท ซึง่ เป็ นการปรับค่าเบีย้ ประกันตามปกติของบริษัทประกันภัย
2.2 สวัส ดิ การค่า ใช้จ่า ยในการรักษาพยาบาล และค่า ใช้จ่า ยในการตรวจสุ ข ภาพประจาปี ข องกรรมการบริษั ท และ
กรรมการบริษั ท ย่อยที่ PRINC ถื อหุน้ 100% วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยเข้า รับ การรักษาพยาบาลที่
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2564
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2.3 ให้ส่วนลด 50% สาหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัทและกรรมการ
บริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุน้ 100% โดยเข้ารับการรักษา พยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี
2564
2.4 ให้ส่วนลด 30% สาหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตร และบุพการีของกรรมการบริษัท
และกรรมการบริษั ท ย่อ ยที่ PRINC ถื อหุน้ 100% ตลอดวาระการด ารงต าแหน่ งกรรมการบริษั ท โดยเข้า รับ การ
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2564
ในปี 2564 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการทัง้ หมด 10 ครัง้ ได้จา่ ยค่าเบีย้ ประชุมให้กบั กรรมการบริษัทฯ จานวน 1,057,500
บาท มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้ นี ้ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความ
เสี่ยงทุกคนสละสิทธิ์ไม่ขอรับค่าเบีย้ ประชุม และได้มีการจ่ายเงินค่าบาเหน็จให้กรรมการ เป็ นจานวนเงิน 1,404,918.03 บาท
นอกจากนี ้ ยังมีสวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจานวน 103,271.45 บาท รวมค่าตอบแทนทัง้ สิน้ 2,565,689.48 บาท
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง
(หน่วย : บาท)
รายชื่อกรรมการ
ค่าเบีย้ ประชุม
ค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการ รวมทัง้ สิน้
กรรมการบริษัท และ
กรรมการ
รักษาพยาบาล
กรรมการตรวจสอบ
1. นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร

105,000

150,000

-

255,000

2. นายจอห์น ลี โกะชุน

150,000

225,000

-

375,000

90,000

225,000

-

315,000

4. นางอุณากร พฤฒิธาดา

122,500

-

-

122,500

5. ดร.สาธิต วิทยากร

100,000

150,000

14,955.00

264,955

30,000

150,000

-

180,000

125,000

150,000

-

275,000

85,000

-

-

85,000

9. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

100,000

150,000

73,740.45

323,740

10. ดร.อัจฉรา รัตนพันธุศ์ รี

100,000

20,901.64

14,576.00

135,480

11. นายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์

40,000

-

-

40,000

12. นายแพทย์ณฐั วุฒิ ประเสริฐสิรพิ งศ์

10,000

-

-

10,000

13. นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา1/

-

54,918.03

-

54,918.03

14. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร2/

-

129,098.36

-

129,098.36

1,057,500.00

1,404,918.03

3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

6. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
7. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
8. รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจ่นั เพชร

รวมค่าตอบแทนกรรมการ

103,271.45 2,565,689.48

หมายเหตุ : 1/ นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา ลาออกจากการเป็ นกรรมการ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2563
2/ นางสาวธนธรณ์ วิทยากร ลาออกจากการเป็ นกรรมการ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2563
โดยค่าบาเหน็จกรรมการบริษัทฯ มาจากผลประกอบการ ปี 2563 ซึง่ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายปี 2564 และจ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลาการดารง
ตาแหน่งกรรมการในปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทน
สาหรับกรรมการประจาปี 2565 ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึง่ มาประชุม
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วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุ ผล เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ
ซึ่งกาหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี
ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผูด้ ารง
ตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 ของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยโดยคานึงถึงบทบัญญัติของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 ที่ผ่านมา เหมาะสมที่จะเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจานวน 15 แห่ง ประจาปี 2565 ต่อไป เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ มีความเป็ นอิสระ ซึ่งจะทาให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของ
บริษัทฯ นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน
แล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติ เห็ น ชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจานวน 15 แห่ง ประจาปี 2565 พร้อมทัง้ พิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังต่อไปนีเ้ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาปี 2565 (โดย
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจานวน 15 แห่ง)
(1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ
(2) นายไพบูล ตันกูล
(3) นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 8470 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4298 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5266

ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็ นผูส้ อบบัญชีที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยให้ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส
เอบีเอเอส จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
2) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
2,802,000 บาท (เทียบเท่ากับปี 2564)
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
เฉพาะของบริษัทฯ

รอบปี บญ
ั ชี 2565
(ปี ที่เสนอ)
2,802,000

รอบปี บญ
ั ชี 2564
2,802,000

เปลี่ยนแปลง
(คิดเป็ นร้อยละ)
คงเดิมเท่ากับปี 2564

หมายเหตุ: 1. ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่ อ อกหลักทรัพ ย์ ได้กาหนดให้บริษัทที่ ออกหลักทรัพย์ซึ่ง มีหุ้นเป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีรายใดปฏิบตั ิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปี บญ
ั ชีไม่วา่ จะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายนัน้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อ
พ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน
2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ เคยได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 16 แห่ง ในปี 2564
3. นายไพบูล ตันกูล เคยได้รับแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอี ก 16 แห่ง ในปี 2564 ทั้งนี ้ ไม่เคยเป็ นผูล้ ง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
4. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 15 แห่ง เป็ นปี แรก
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ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษั ทฯ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
คะแนนเสียงสาหรับการอนุ มัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวน 380,857,050
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,808,570,502 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 4,189,427,552 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงาน
การเพิ่มทุน (F53-4)) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด พร้อมทั้งการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้เพิ่ม
ทุน จดทะเบี ย นบริษั ท ฯ แบบมอบอ านาจทั่ว ไป (General Mandate) เพื่ อ ความคล่อ งตัว ในการท า M&A เพื่ อ มาเสริม สร้า ง
Synergies ให้กับ บริษั ท ฯ ในอนาคต โดยการเพิ่มทุน แบบมอบอานาจทั่ว ไป (General Mandate) ในครัง้ นี จ้ ะเป็ น ประโยชน์
ต่อบริษัทฯ เนื่องจากจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มแหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่งและพร้อมสาหรับการดาเนินการตามแผนการลงทุน
และขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทัง้ เป็ นการรองรับการสรรหาพันธมิตรมาร่วมลงทุนในบริษั ท ฯ
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกาไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่
ผู้ถื อ หุ้น ในระยะยาว และสามารถรัก ษาระดับ อัต ราส่ว นหนี ้สิ น ต่อ ทุน (Debt-to-Equity) และหนี ้สิ น ต่อ EBITDA (Debt-toEBITDA) ของบริษัทฯ ให้อยูใ่ นระดับที่ต่าอีกด้วย
โดยบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) โดยให้เสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 380,857,050 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,808,570,502 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จานวน 4,189,427,552 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 380,857,050 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) รายละเอียดเพิ่มเติ มปรากฏตามแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 4)
พร้อมทัง้ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็ นดังนี ้
"ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

4,189,427,552 บาท

แบ่งออกเป็ น

4,189,427,552 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น

1 บาท

หุน้ สามัญ

4,189,427,552 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

ไม่มี”

(สี่พนั หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้า
สิบสองบาท)
(สี่พนั หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทสีแ่ สนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้า
สิบสองหุน้ )
(หนึ่งบาทถ้วน)
(สี่พนั หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทสีแ่ สนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้า
สิบสองหุน้ )

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate) จะเป็ น ประโยชน์ต่อบริษั ท ฯ และผู้ถือหุน้ จึงมีมติ เห็ น สมควรเสนอให้ที่ ป ระชุมผู้ถือหุน้ พิจารณาอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทัง้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้น

7|9

คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ เนื่องด้วยวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ตามที่จะได้เสนอให้ผูถ้ ือ หุน้ ได้
พิจารณาต่อไปเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด ซึง่ มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้ ในการพิจารณา
อนุมัติวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็ นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไข
ซึง่ กันและกัน โดยหากวาระที่ 9 นีไ้ ม่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 10 อีกต่อไป
วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน
380,857,050 หุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) ตามที่ ร ะบุใ นวาระที่ 9 ข้า งต้น บริษั ท ฯ ประสงค์ที่ จ ะจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน แบบมอบอ านาจทั่ว ไป ( General
Mandate) ของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 380,857,050 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็ นจานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิในวาระนี ้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
พร้อมทัง้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิ จารณาดาเนินการ หรือก่อให้เกิดการดาเนินการต่า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็ นการเสนอขายทัง้ จานวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกัน
หรือหลายคราวก็ได้
2. กาหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้รบั การเสนอขาย วิธีการจองซือ้ และชาระเงิน
ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. เจรจา ตกลง เข้าทา และลงนามในสั ญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณา
แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจาเป็ น)
4. ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนติ ด ต่อ ประสานงาน และยื่น เอกสารต่อหน่ ว ยงานราชการหรือหน่ ว ยงานอื่น ใดที่ เกี่ ยวข้อง
(ไม่วา่ ในประเทศหรือต่างประเทศ) และ
5. ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสาเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บคุ คล
ใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทาการตามข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แ ก่บุคคลในวงจากัด โดย (ก) เสนอขายให้แก่ผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุน
เฉพาะเจาะจงซึง่ มีจานวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผูล้ งทุนจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และ (ข) ราคา
เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจากัดดังกล่าวจะต้องเป็ น
ราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ ต่อผูล้ งทุนและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด ของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ซึ่งราคา
เสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ตอ้ งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 72/2558 เรือ่ งการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ซึง่ คานวณจากราคาถัวเฉลี่ ยถ่วง
นา้ หนักของหุน้ ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน
(แบบ 53-4) (สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 4)
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติ การ
จัด สรรหุน้ สามัญ เพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 380,857,050 หุน้ มูล ค่า ที่ ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แ ก่บุค คลในวงจากัด
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ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ขา้ งต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณาดาเนินการ หรือก่อให้เกิด
การดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้น
คะแนนเสียงสาหรับการอนุ มัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ทัง้ นี ้ เนื่องด้วยวาระที่ 9 ข้างต้นและวาระที่ 10 นีเ้ ป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 9 และวาระที่
10 เป็ นเรือ่ งที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกัน โดยหากวาระที่ 10 นีไ้ ม่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะถือว่าวาระที่
9 ที่ได้รบั อนุมตั ิแล้วเป็ นอันยกเลิกไปด้วย
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็ นการ
จัด ประชุม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) เพี ย งรู ป แบบเดี ย วเท่า นั้น โดยจัด ให้เ ป็ น ไปตามพระราชก าหนดว่า ด้ว ยการประชุ ม ผ่ า น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนการเข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่สง่ มาด้วย 6) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่สง่ มาด้วย 7)
นอกจากนี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็ นผูร้ บั มอบ
ฉันทะ ดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยการกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการ
ประชุม และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงนามรับรองตามรายละเอียดที่ระบุในการมอบฉันทะ (สิ่งที่สง่
มาด้วย 7) และจัดส่งเอกสารฉบับจริงทัง้ หมดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 และบริษัทฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ว ม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ลว่ งหน้าทาง https://app.inventech.co.th/PRINC081230R ตัง้ แต่วนั ที่ 11 เมษายน
2565 เป็ นต้นไป

เว็บลิงก์ (Weblink) : https://www.principalcapital.co.th/investor
สาหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม
หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสูเ่ ว็บไซต์

ขอแสดงความนับถือ

(นายจอห์น ลี โกะชุน)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้จัดทารายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งผูถ้ ื อหุน้ สามารถดาวน์โหลดได้จากหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์ม
ลงทะเบียนที่มี QR Code) หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรู ปเล่ม สามารถแจ้งความ
ประสงค์ได้ทางอีเมล secretarywhistle@principalcapital.co.th
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