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  วนัที่ 25 มีนาคม 2565 
 

เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

เรยีน ผูถื้อหุน้ บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่สง่มาดว้ย  ในรูปแบบคิวอารโ์คด้ (QR Code) 
  1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  
  2. รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
  3. ขอ้มลูผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ และขอ้มลูผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อ

เพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม ่
  4. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4) 
  5. นิยามกรรมการอิสระ 
  6. วิธีการลงทะเบียนและขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และขอ้มลูกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็น

ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ พรอ้มเอกสารคูมื่อการใชง้านระบบ 
  7. หนงัสือมอบฉันทะ 
  8. ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ เฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
  9. แบบแจง้เก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Privacy Notice) ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
 
   บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมี้มติก าหนดวนัประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวันจนัทร ์              
ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจัดใหเ้ป็นไปตาม                 
พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 กฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ไดจ้ดัขึน้ในวนัจนัทรท์ี่ 26 เมษายน 2564 โดยมีส  าเนารายงาน
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ตามที่ไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้(สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 1) ซึง่ไดจ้ดัท  า
ขึน้แลว้เสรจ็ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และน าสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 
และกระทรวง พาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพรส่  าเนารายงานการประชมุดงักล่าวบนเว็บไซตข์อง
บรษัิทฯ (www.principalcapital.co.th) ตัง้แตว่นัที่ 10 พฤษภาคม 2564 

  ความเห็นคณะกรรมการ  บริษัทฯ ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชมุสามัญผูถื้อหุน้  ประจ าปี 2564 ซึ่งไดจ้ัดขึน้ในวนัจนัทร ์               
ที่ 26 เมษายน 2564 ไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) 
รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

  คะแนนเสียงส าหรับการรับรอง เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและความกา้วหนา้ของกิจการในรอบปี 2564 รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 2)  

  ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2565 (“ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท”) ไดมี้มติอนมุตัิเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2564 
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รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
ความกา้วหนา้ของกิจการในรอบปี 2564 

  คะแนนเสียงส าหรับการรับทราบ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือรบัทราบจงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (ตามที่ไดมี้การแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทฯ ตอ้งจดัท  างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุแบบเบ็ดเสรจ็ประจ าปีสิน้สดุ 
ณ รอบปีบญัชีของบรษัิทฯ และจดัใหมี้การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีก่อนน าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ บรษัิทฯ จงึ
ไดจ้ัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส  าหรบัปี 2564 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 2) ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ 
(www.principalcapital.co.th) แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ไดมี้มติเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส  าหรบัปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตของบรษัิทฯ และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิท ไดเ้ห็นชอบแลว้ 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 11,265,447 บาท และงดการจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล เน่ืองดว้ยมาตรา 115 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน  ก าหนดใหบ้รษัิทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเทา่นัน้ 
และมาตรา 116 ของพ.ร.บ. บรษัิทมหาชนไดก้ าหนดใหบ้รษัิทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส  ารองไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส  ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 
ของทนุจดทะเบียน โดยบรษัิทฯ มีนโยบายจา่ยเงินปันผลในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล เงิน
ส  ารองตามกฎหมาย และเงินส  ารองอ่ืนๆ ทัง้นี ้อาจเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยูก่บัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และ
ความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต  

  ซึง่เม่ือพิจารณาจากผลประกอบการของบรษัิทฯ ส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาแลว้พบวา่ ปี 2564 
บรษัิทฯ มีก าไรสทุธิ เทา่กบั 225,308,943 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จงึพิจารณาจดัสรรเงินก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส  ารองตาม
กฎหมาย จ านวน 11,265,447 บาท  ทั้งนี ้ แม้ว่าในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน จ านวน 
92,878,647 บาท แต่เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัอยู่ในช่วงของการขยายกิจการ มีความจ าเป็นที่จะตอ้งส  ารองเงินไวส้  าหรบัการขยาย
กิจการ อีกทัง้ บริษัทฯ เริ่มมีก าไรเป็นปีแรก และมีก าไรต่อหุน้ไม่สงูนัก จึงเสนอเพื่อพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2564 ดงักลา่ว 

  ขอ้มลูการเปรยีบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2564 และปี 2563 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 ปี 2563 
1. ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 92,878,647   (537,492,587) 
2. จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ 3,808,570,502  3,462,336,820 
3. เงินปันผลจา่ยอตัราตอ่หุน้ - - 
4. รวมจ านวนเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ - - 
5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ - - 
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  ความเหน็คณะกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ไดมี้มติเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรร
เงินก าไรเพื่อเป็นทุนส  ารองตามกฎหมายจ านวน 11,265,447 บาท และพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

  คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

 วาระที ่5 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต่้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล มาตรา 71 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดว่า ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการบริษัทฯ ออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการบริษัทฯ ในขณะนัน้ และ
กรรมการบริษัทฯ ที่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลับเขา้มารบัต  าแหน่งอีกได้ โดยในครัง้นี ้มีกรรมการบริษัทฯ จ านวน                   
3 ทา่น ที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ดงันี ้

1) นายจอหน์ ลี โกะชนุ    กรรมการ  
2) ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั   กรรมการ และกรรมการอิสระ 
3) นายวีระ ศรชีนะชยัโชค   กรรมการ  

  ในการนี ้บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษัิทฯ เป็นการลว่งหนา้ใน
ระหว่างวนัที่ 25 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายชื่อ
บคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษัิทแตอ่ยา่งใด 

  ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ไดมี้มติเห็นสมควรเสนอใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้นายจอหน์ ลี โกะชนุ ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั และนายวีระ ศรีชนะชยัโชค เพื่อใหก้ลบัเขา้ด  ารง
ต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณากลั่นกรองคณุสมบตัิของบคุคล
ขา้งตน้ทัง้สามท่านแลว้พบวา่ เป็นผูมี้คณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายและขอ้บงัคบับริษัทฯ ก าหนด
ไว ้อีกทัง้ยังเป็นผู้ทรงคุณวฒิุ มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการท างานและความรอบรูใ้นแขนงวิชาต่างๆ ทัง้การ
บรหิารจดัการดา้นการสาธารณสขุ การเงิน และการบญัชี อนัจะเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบรษัิทฯ ซึง่เม่ือไดพ้ิจารณาถึง
ความเหมาะสมทัง้วยัวฒิุและคณุวฒิุของกรรมการทัง้สามท่านแลว้   จึงเชื่อไดว้่ากรรมการทัง้สามท่านที่เสนอนีจ้ะช่วยใหอ้งคก์ร
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทัง้นี ้โปรดพิจารณาขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับกรรมการทัง้สามท่านขา้งตน้ในประวัติกรรมการที่พน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 3) 

  คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจ านวนกรรมการ และแต่งตัง้กรรมการใหม่  

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล เน่ืองจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงของการขยายกิจการ ท าใหมี้เรื่องที่คณะกรรมการตอ้งพิจารณาอนมุตัิเพิ่ม
มากขึน้ ซึ่งตอ้งอาศยัความรูค้วามสามารถจากคณะกรรมการในหลากหลายดา้น รวมทัง้ควรมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย
เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาในเรือ่งตา่งๆ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เชน่ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

  ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ไดมี้มติเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่ม
จ านวนกรรมการบริษัทจากเดิมจ านวน 9 ท่าน เป็นจ านวน 11 ท่าน และแต่งตัง้กรรมการใหม่ โดยบุคคลที่ถกูเสนอรายชื่อเพื่อ
พิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม ่ไดแ้ก่ 

1) ดร.อนพุนัธ ์ กิจนิจชีวะ    เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ  
2) นายธานี มณีนตุร ์    เป็นกรรมการ 
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  โดยคณะกรรมการบรษัิท ไดพ้ิจารณากลั่นกรองคณุสมบตัิของบคุคลขา้งตน้ทัง้สองทา่นแลว้พบวา่ เป็นผูมี้คณุสมบตัิครบถว้นและ
ไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนดไว ้อีกทัง้ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู ้ความสามารถ มี
ประสบการณใ์นการท างานและความรอบรูใ้นแขนงวิชาต่างๆ ทัง้การบริหารจัดการและกฎหมาย อันจะเป็นประโยชนต์่อการ
ด าเนินงานของบรษัิทฯ ซึง่เม่ือไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้วยัวฒิุและคณุวฒิุของบคุคลขา้งตน้ทัง้สองทา่นแลว้จงึเชื่อไดว้า่ทัง้
สองท่านนีจ้ะช่วยใหอ้งคก์รเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี ้โปรดพิจารณาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบุคคลที่ถูกเสนอรายชื่อเพื่อ
พิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม่ (สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 3) 

  คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่มาตรา 90 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ไดก้ าหนดไวว้า่ บ  าเหน็จกรรมการ 
และค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนด กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล               
เบีย้ประชมุ บ  าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรอืตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึง่อาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัท ได้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  ประจ าปี 2565 อย่างรอบคอบโดยค านึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา 
ประกอบกับการเปรียบเทียบอ้างอิงภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทฯ และผลของการส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงไดพ้ิจารณาก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ ประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

1.1 คา่ตอบแทนรายเดือนและคา่เบีย้ประชมุ  
(เฉพาะกรรมการที่ไมใ่ชผู่บ้รหิารและพนกังานของบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ย) 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565  

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(เสนออนุมัติเพ่ิมเติมในครัง้นี)้ 

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ 
(ต่อคร้ัง)  

คงเดิมเท่ากับปี 2564 

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ 
ชุดย่อย (ต่อคร้ัง)  
คงเดิมเท่ากับปี 2564 

ประธานกรรมการ 60,000 15,000  

ประธานกรรมการชดุยอ่ย 
(ทกุคณะ) 

50,000 15,000 7,500 

กรรมการ 45,000 10,000 5,000 

1.2  ค่าบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการปี 2564 โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายปี 2565 จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
3,000,000 บาท (สูงกว่าค่าบ  าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการของปี 2563 ซึ่งเป็นเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
1,500,000 บาท เกิดจากการปรบัลดบ าเหน็จกรรมการของปีดงักล่าว ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณโ์ควิด-19 โดยค่า
บ าเหน็จกรรมการบรษัิทฯ จากผลประกอบการปี 2564 จะเทียบเทา่กบัปี 2562 ก่อนสถานการณโ์ควิด-19)  

(2) คา่ตอบแทนที่ไมเ่ป็นตวัเงิน  

2.1 ค่าเบีย้ประกันภัย D&O ส าหรบัปี 2565 ทุนประกัน 500,000,000 บาท เป็นเงินจ านวน 580,000 บาท เพิ่มขึน้จาก                  
ปี 2564 จ านวน 55,000 บาท ซึง่เป็นการปรบัคา่เบีย้ประกนัตามปกติของบรษัิทประกนัภยั 

2.2  สวัสดิการค่าใชจ้่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใชจ้่ายในการตรวจสุขภาพประจ าปีของกรรมการบริษัท และ 
 กรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุน้ 100% วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่
 โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู คงเดิมเทา่กบัปี 2564 

(หนว่ย : บาท) 
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(หนว่ย : บาท) 

2.3  ใหส้่วนลด 50% ส าหรบัค่าใชจ้่ายค่ารกัษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัทและกรรมการ
 บริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุน้ 100% โดยเขา้รบัการรกัษา พยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ซ ์สุวรรณภูมิ  คงเดิมเท่ากับปี 
 2564  

2.4  ใหส้่วนลด 30% ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลทกุรายการของคู่สมรส บุตร  และบุพการีของกรรมการบรษัิท 
 และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุน้ 100% ตลอดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ารับการ
 รกัษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู คงเดิมเทา่กบัปี 2564 

ในปี 2564 บรษัิทฯ มีการประชมุคณะกรรมการทัง้หมด 10 ครัง้  ไดจ้า่ยคา่เบีย้ประชมุใหก้บักรรมการบรษัิทฯ จ านวน 1,057,500 
บาท มีการประชมุคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้นี ้ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความ
เสี่ยงทุกคนสละสิทธ์ิไม่ขอรบัค่าเบีย้ประชุม และไดมี้การจ่ายเงินค่าบ าเหน็จใหก้รรมการ เป็นจ านวนเงิน 1,404,918.03 บาท 
นอกจากนี ้ยงัมีสวสัดิการค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลจ านวน 103,271.45 บาท รวมค่าตอบแทนทัง้สิน้ 2,565,689.48 บาท 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดา้นลา่ง 
 

รายช่ือกรรมการ ค่าเบีย้ประชุม 
กรรมการบริษัท และ
กรรมการตรวจสอบ 

ค่าบ าเหน็จ
กรรมการ 

ค่าใช้จ่ายในการ 
รักษาพยาบาล 

รวมทัง้สิน้ 

1. นายแพทยพ์งษศ์กัดิ ์วิทยากร 105,000 150,000 - 255,000 

2. นายจอหน์ ลี โกะชนุ  150,000 225,000 - 375,000 

3. นายญาณศกัดิ ์มโนมยัพิบลูย ์ 90,000 225,000 - 315,000 

4. นางอณุากร พฤฒิธาดา 122,500 - - 122,500 

5. ดร.สาธิต วิทยากร 100,000 150,000 14,955.00 264,955 

6. นางสาวอรญัญา เฉลิมพรวโรดม 30,000 150,000 - 180,000 

7. ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 125,000 150,000 - 275,000 

8. รศ.ดร.ศิลปพร ศรจีั่นเพชร 85,000 - - 85,000 

9. นายวีระ ศรชีนะชยัโชค 100,000 150,000 73,740.45 323,740 

10. ดร.อจัฉรา รตันพนัธุศ์ร ี 100,000 20,901.64 14,576.00 135,480 

11. นายสาครนิทร ์ตงัคะวชิรานนท ์ 40,000 - - 40,000 

12. นายแพทยณ์ฐัวฒิุ ประเสรฐิสิรพิงศ ์ 10,000 - - 10,000 

13.  นายแพทยส์นุทร ศรทีา1/ - 54,918.03 - 54,918.03 

14.  นางสาวธนธรณ ์วิทยากร2/  - 129,098.36 - 129,098.36 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ 1,057,500.00 1,404,918.03 103,271.45 2,565,689.48 
  หมายเหต ุ: 1/ นายแพทยส์นุทร ศรีทา ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 
    2/ นางสาวธนธรณ ์วิทยากร ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 

 โดยค่าบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ มาจากผลประกอบการ ปี 2563 ซึง่บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายปี 2564 และจ่ายตามสดัสว่นของระยะเวลาการด ารง
 ต าแหน่งกรรมการในปี 2563 

ความเหน็คณะกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ไดมี้มติเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทน
ส าหรบักรรมการประจ าปี 2565 ตามขอ้เท็จจรงิและเหตผุลขา้งตน้ 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุ 
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วาระที ่8 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2565 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและขอ้บังคับของบริษัทฯ        
ซึ่งก าหนดไวว้่า ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี               
ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลกูจา้งหรือผูด้  ารง
ต าแหน่งหนา้ที่ใดๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ และบรษัิท
ยอ่ยโดยค านึงถึงบทบญัญัติของพ.ร.บ. บรษัิทมหาชนและกฎเกณฑต์า่งๆ ที่เก่ียวขอ้งแลว้ มีความเห็นวา่ บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์
คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ที่ผ่านมา เหมาะสมที่จะเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจ านวน 15 แห่ง ประจ าปี 2565 ต่อไป เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะท าใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรบัต่อการขยายงานของ
บริษัทฯ นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกัน
แลว้เห็นวา่ คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั อยูใ่นระดบัที่เหมาะสม 

  ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมี้มติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  และ
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส 
จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจ านวน 15 แห่ง ประจ าปี 2565 พรอ้มทัง้พิจารณาก าหนด
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 (โดย
ปัจจบุนั บรษัิทฯ มีบรษัิทยอ่ยจ านวน 15 แหง่) 

(1) นางสาวศนิชา อคัรกิตติลาภ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 8470  หรอื 
(2) นายไพบลู ตนักลู                     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 4298  หรอื 
(3) นางสาวนภนชุ  อภิชาตเสถียร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 5266 

ซึ่งบุคคลดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีที่มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกับกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์โดยใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนใดคนหนึ่งขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ 
และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบตัิงานได ้ใหบ้ริษัท  ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 
เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั แทนได ้ 

2) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 (เฉพาะของบรษัิทฯ ไมร่วมบรษัิทยอ่ย) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
2,802,000 บาท (เทียบเทา่กบัปี 2564)  

ตารางเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
      (หนว่ย : บาท) 

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี รอบปีบญัชี 2565  
(ปีที่เสนอ) 

รอบปีบญัชี 2564 เปลี่ยนแปลง  
(คิดเป็นรอ้ยละ) 

คา่สอบบญัชี 
เฉพาะของบรษัิทฯ 

2,802,000 2,802,000 คงเดิมเทา่กบัปี 2564 

หมายเหต:ุ  1. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุท่ี ทจ.75/2561 เรื่องหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ์ ได้ก าหนดให้บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรายใดปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทมาแลว้เจ็ดรอบปีบญัชีไมว่า่จะติดต่อกนัหรือไม ่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทได้ เมื่อ
พน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ยหา้รอบปีบญัชีติดต่อกนั   

  2. นางสาวศนิชา อคัรกิตติลาภ เคยไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอีก 16 แห่ง ในปี 2564  
  3.  นายไพบูล ตันกูล เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 16 แห่ง ในปี 2564 ทั้งนี ้ไม่เคยเป็นผูล้ง

ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
  4.  นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอีก 15 แห่ง เป็นปีแรก 
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ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้ไม่มีความสมัพันธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 380,857,050 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,808,570,502 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 4,189,427,552 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงาน
การเพิ่มทุน (F53-4)) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด พร้อมทั้งการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อใหส้อดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เน่ืองดว้ยบริษัทฯ มีแผนการลงทนุและขยายกิจการในอนาคตอย่างตอ่เน่ือง จึงเห็นสมควรเสนอใหเ้พิ่ม
ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อความคล่องตัวในการท า M&A เพื่อมาเสริมสรา้ง 
Synergies ใหก้ับบริษัทฯ ในอนาคต โดยการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์                
ต่อบริษัทฯ เน่ืองจากจะช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถเพิ่มแหล่งเงินทนุที่แข็งแกรง่และพรอ้มส าหรบัการด าเนินการตามแผนการลงทนุ
และขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตไดอ้ย่างรวดเร็ว พรอ้มทัง้เป็นการรองรบัการสรรหาพันธมิตรมาร่วมลงทุนในบริษัทฯ              
ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถสรา้งผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่             
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน  (Debt-to-Equity) และหนี้สินต่อ EBITDA (Debt-to-
EBITDA) ของบรษัิทฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัที่ต  ่าอีกดว้ย 

โดยบริษัทฯ ประสงคจ์ะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยใหเ้สนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 380,857,050 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,808,570,502 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ  านวน 4,189,427,552 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ านวน 380,857,050 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการ
เสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบ
รายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4) (สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 4)  

พรอ้มทัง้แกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแกไ้ข
หนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 เป็นดงันี ้ 

"ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 4,189,427,552 บาท (สี่พนัหนึ่งรอ้ยแปดสิบเกา้บาทสี่แสนสองหม่ืนเจ็ดพนัหา้รอ้ยหา้
สิบสองบาท) 

 แบง่ออกเป็น 4,189,427,552 หุน้   (สี่พนัหนึ่งรอ้ยแปดสบิเกา้บาทสีแ่สนสองหม่ืนเจ็ดพนัหา้รอ้ยหา้
สิบสองหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาทถว้น) 
 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุน้สามญั 4,189,427,552 หุน้   (สี่พนัหนึ่งรอ้ยแปดสบิเกา้บาทสีแ่สนสองหม่ืนเจ็ดพนัหา้รอ้ยหา้
สิบสองหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ ไมมี่”  

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุน้ จึงมีมติเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติ                   
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พรอ้มทัง้การแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทนุ                      
จดทะเบียนของบรษัิทฯ ตามรายละเอียดที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ 



 

8 | 9 

 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ                
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทัง้นี ้เน่ืองดว้ยวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ตามที่จะไดเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้ได้
พิจารณาต่อไปเป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่มีความเก่ียวเน่ืองกนั ดังนัน้ ในการพิจารณา
อนุมัติวาระดังกล่าว ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นเรื่องที่เก่ียวเน่ืองกันและเป็นเงื่อนไข                
ซึง่กนัและกนั โดยหากวาระที่ 9 นีไ้มไ่ดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ จะไมมี่การพิจารณาวาระที่ 10 อีกตอ่ไป 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
380,857,050 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเน่ืองจากการพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ตามที่ระบุในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทฯ ประสงคท์ี่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 380,857,050 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 10 ของ               
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิในวาระนี ้เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด  
พรอ้มทัง้ มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูมี้อ  านาจในการพิจารณาด าเนินการ หรือก่อใหเ้กิดการด าเนินการต่างๆ                   
ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วของบริษัทฯ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่  ากดัเพียงการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยอาจเป็นการเสนอขายทัง้จ  านวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกัน
หรอืหลายคราวก็ได ้

2. ก าหนดวัตถุประสงค ์ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะไดร้บัการเสนอขาย วิธีการจองซือ้และช าระเงิน 
ตลอดจนเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

3. เจรจา ตกลง เขา้ท า และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุ
ดงักล่าว รวมถึงการแกไ้ขสญัญาและเอกสารดงักล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนพิจารณา
แตง่ตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน ที่ปรกึษากฎหมาย ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอื ผู้ใหบ้รกิารอ่ืนใด (หากมีหรอืจ าเป็น) 

4. ลงนามในแบบค าขออนญุาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ดงักล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เก่ียวขอ้งต่อกระทรวงพาณิชย ์และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ์ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง                
(ไมว่า่ในประเทศหรอืตา่งประเทศ) และ 

5. ด าเนินการใดๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ รวมถึงมอบหมายใหบ้คุคล
ใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระท าการตามขอ้ 3 และขอ้ 4 ขา้งตน้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด โดย  (ก) เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุน
เฉพาะเจาะจงซึง่มีจ  านวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผูล้งทนุจะตอ้งไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั และ (ข) ราคา
เสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวจะตอ้งเป็น
ราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ต่อผูล้งทนุและเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ ซึ่งราคา
เสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่             
ทจ. 72/2558 เรือ่งการอนญุาตใหบ้รษัิทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหมต่่อบคุคลในวงจ ากดั ซึง่ค  านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วง
น า้หนักของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกัน
ก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษัิทมีมติก าหนดราคาเสนอขายหุน้ ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทนุ 
(แบบ 53-4) (สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 4) 

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมี้มติเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการ    
จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 380,857,050 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด                
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ตามรายละเอียดที่ระบไุวข้า้งตน้ และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูมี้อ  านาจในการพิจารณาด าเนินการ หรอืก่อใหเ้กิด
การด าเนินการตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วของบรษัิทฯ ตามรายละเอียดที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ทัง้นี ้เน่ืองดว้ยวาระที่ 9 ขา้งตน้และวาระที่ 10 นีเ้ป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) และการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด              
ซึ่งมีความเก่ียวเน่ืองกัน ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุตัิวาระดงักล่าว ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 9 และวาระที่ 
10 เป็นเรือ่งที่เก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั โดยหากวาระที่ 10 นีไ้มไ่ดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ จะถือวา่วาระที่ 
9 ที่ไดร้บัอนมุตัิแลว้เป็นอนัยกเลิกไปดว้ย 

วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

 จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัจนัทรท์ี่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นการ                    
จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจัดให้เป็นไปตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน                               
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 กฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนการเขา้รว่ม
ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(สิ่งที่สง่มาดว้ย 6) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่สง่มาดว้ย 7) 

นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหแ้ก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผูร้บัมอบ
ฉันทะ ดงัมีรายชื่อและขอ้มลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหุน้  (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 6) โดยการกรอกขอ้มลูในแบบแจง้การ
ประชมุ และหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. พรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงนามรบัรองตามรายละเอียดที่ระบใุนการมอบฉันทะ (สิ่งที่สง่
มาดว้ย 7) และจัดส่งเอกสารฉบับจริงทัง้หมดมายังบริษัทฯ  ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 และบริษัทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้ร่วม
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ไดล้ว่งหนา้ทาง https://app.inventech.co.th/PRINC081230R ตัง้แตว่นัที่ 11 เมษายน 
2565 เป็นตน้ไป  

 

  

 
 

 
 
                                                                                                                         
 

          ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

  
       (นายจอหน์ ลี โกะชนุ) 

                                                                                                                                ประธานคณะกรรมการบรษัิท 

 

 
 
 
หมายเหตุ : บริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอรม์
ลงทะเบียนท่ีมี QR Code) หากผูถื้อหุน้ทา่นใดมีความประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเลม่ สามารถแจง้ความ
ประสงคไ์ดท้างอีเมล secretarywhistle@principalcapital.co.th 

เว็บลิงก ์(Weblink) : https://www.principalcapital.co.th/investor        
ส าหรบัดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการประชมุเพ่ิมเติม  
หรอืสแกน QR Code เพ่ือเขา้สูเ่ว็บไซต ์



 




