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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2565 

   บริษัท พริน้ซิเพลิ แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

วันจันทร ์ที่ 25 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  

 
เร่ิมการประชุม เวลา 10.00 น. 

 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบรษัิท (“เลขานกุารบรษัิท”) ไดแ้ถลงใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ปัจจบุนั บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล 
จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  มีทุนจดทะเบียนทั้งสิน้ 3,808,570,502 บาท (สามพันแปดรอ้ยแปดลา้นหา้แสนเจ็ดหม่ืนหา้รอ้ยสองบาท)                    
โดย ณ วนัปิดสมดุทะเบียน วนัที่ 14 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนช าระแลว้ จ  านวน 3,808,570,502 บาท (สามพนัแปดรอ้ยแปด
ลา้นหา้แสนเจ็ดหม่ืนหา้รอ้ยสองบาท) ซึง่ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 3,808,570,502 หุน้ (สามพนัแปดรอ้ยแปดลา้นหา้แสนเจ็ดหม่ืนหา้รอ้ย
สองหุน้) มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีผูถื้อหุน้มารว่มประชมุดว้ยตนเองจ านวน 14 ราย และมีผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้
มาร่วมประชุมจ านวน 54 ราย รวมทั้งหมด 68 ราย นับเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 3,249,310,677 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 85.3157 ของจ านวนหุน้                     
ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด ณ วนัปิดสมดุทะเบียน ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญัติ
บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ถือไดว้า่ครบเป็นองคป์ระชมุ 

 นายจอหน์ ลี โกะชนุ ประธานคณะกรรมการบริษัท (“ประธานที่ประชมุ”) กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะทกุท่านที่ได้
เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) 
และกลา่วเปิดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบรษัิทฯ อยา่งเป็นทางการ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ  

 ล าดบัตอ่ไป ประธานที่ประชมุ ไดม้อบหมายใหน้างสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบรษัิท เป็นผูด้  าเนินการประชมุ 

 นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท กล่าวว่า เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ยงัแพรร่ะบาดอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ ไดต้ระหนักและห่วงใยตอ่สขุภาพของผูถื้อหุน้ทกุท่านที่จะเขา้รว่มประชมุ รวมถึงผูท้ี่มีส่วน
รว่มในการจดัประชมุเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ พรอ้มที่จะปฏิบตัิตามมาตรการต่างๆ ของภาครฐัอย่างเครง่ครดั เพื่อป้องกันและเพื่อลดความเสี่ ยง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส COVID-19 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี ้ในรูปแบบการประชุมผ่าน                                  
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 รวมทัง้กฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง              
ซึง่บรษัิทฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบลว่งหนา้พรอ้มหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุในเบือ้งตน้แลว้ 

 การประชมุวนันี ้จะด าเนินการประชมุอยา่งกระชบัและควบคมุเวลาการประชมุเพ่ือไมใ่หเ้ป็นการเสียเวลาแก่ทา่นผูถื้อหุน้ การตอบ
ค าถามจะกระท าใหม้ากที่สดุ ค  าถามที่ยงัไมไ่ดร้บัการตอบในวนันีจ้ะมีการตอบทกุค าถาม ผ่านบน Website ของบรษัิทโดยเรว็และจะไม่มีการ
พิจารณาระเบียบวาระอ่ืนๆ ที่ไม่ไดแ้จง้ลว่งหนา้ และขอแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระ เสนอรายชื่อ
บุคคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการและส่งค  าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุม ส  าหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
ระหว่างวนัที่ 25 ตลุาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ นัน้ ปรากฎว่า ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้  
รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการและไมมี่ผูถื้อหุน้สง่ค  าถามลว่งหนา้แตอ่ยา่งใด 

 ก่อนที่จะเริม่การประชมุตามระเบียบวาระ เลขานกุารบรษัิทกลา่วแนะน าคณะกรรมการของบรษัิทและผูท้ี่เขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้
ใหท้ี่ประชมุทราบ พรอ้มทัง้แนะน าวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระใหท้ี่ประชมุทราบ 

 คณะกรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม จ านวน 9 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด) ได้แก่  

 1. นายจอหน์ ลี โกะชนุ   ประธานคณะกรรมการบรษัิท 
 2. นางอณุากร พฤฒิธาดา  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3. ดร.สาธิต วิทยากร   กรรมการผูจ้ดัการ และประธานคณะกรรมการบรหิาร 
 4. รศ.ดร.ศิลปพร ศรจีั่นเพชร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 5. ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั           กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 6. นายสาครนิทร ์ ตงัคะวชิรานนท ์ กรรมการ 
 7. นายแพทยณ์ฐัวฒิุ ประเสรฐิสิรพิงศ ์ กรรมการ 
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 8. นายวีระ ศรชีนะชยัโชค      กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
 9. ดร.อจัฉรา รตันพนัธุศ์ร ี กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงินและบรหิารทั่วไป (CFO) 

 ผูบ้รหิารที่เขา้รว่มประชมุ  

 1. นายธานี มณีนตุร ์  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 2. นางสาวปรยีาพร  อภิวาทนว์ิทยะ ผูอ้  านวยการฝ่ายบรกิารงานบญัชีสว่นกลาง 

ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด  

1. นางสาวศนิชา อคัรกิตติลาภ 
2. นางสาวจฑุาทิพ ตระการบญุชยั 

ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร ์ออดิท จ ากัด  

นางสาวกานติมา  คงสมยตุิ  

ล าดบัถดัไป เลขานกุารบรษัิท ไดช้ีแ้จงถึงวิธีปฏิบตัิส  าหรบัการประชมุ และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระตา่งๆ ดงันี ้

การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระนัน้ ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเทา่จ  านวนหุน้ที่ตนถือ โดยถือวา่หนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสียง 

- ส  าหรบัการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 8 และวาระที่ 10 จะถือคะแนนเสียงขา้งมากของ             
ผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

- ส  าหรบัวาระที่ 2  เป็นวาระเพ่ือทราบไมมี่การลงมติ 

- ส  าหรบัวาระที่ 7 เรือ่งคา่ตอบแทนกรรมการ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงอนมุตัิไมน่อ้ยกวา่สองในสามของ จ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ 

- ส  าหรบัวาระที่ 9 จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงอนุมัติไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของ จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและ                  
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นอกจากนี ้เน่ืองดว้ยวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และ
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากัด ซึ่งมีความเก่ียวเน่ืองกนั ดงันัน้ 
ในการพิจารณาอนมุตัิวาระดงักล่าว ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาโดยถือว่าวาระที่  9 และวาระที่ 10 เป็นเรื่องที่เก่ียวเน่ืองกันและเป็นเงื่อนไข             
ซึง่กนัและกนั โดยหากวาระใดไมไ่ดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่อีกวาระหนึ่งแมไ้ดร้บัอนมุตัิแลว้เป็นอนัยกเลิกไปดว้ย 

    วิธีปฏิบตัิในการประชมุซึ่งจะเป็นไปตามเอกสารที่ไดน้  าสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านลว่งหน้าแลว้ โดยมีกติกา วิธีการลงคะแนน การนบั
คะแนน และวิธีการถามค าถามหรอืแสดงความคิดเห็น ดงันี ้ 

 1. ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุจะตอ้งยืนยนัตวัตนเพื่อขอรบัชื่อผูใ้ชง้าน และรหสัผ่าน (Username และ Password) 
ตามวิธีการที่บริษัทก าหนดซึ่งไดแ้จง้รายละเอียดไปพรอ้มหนังสือเชิญประชมุ โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดการเขา้ร่วม
ประชมุ ดว้ยรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และท าการลงทะเบียน โดยกดปุ่ ม "ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ” ซึง่ในขัน้ตอนนีจ้ะถือว่าผู้
ถือหุน้ท  าการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุเรยีบรอ้ยแลว้ และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้จะถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ 

 2. การประชมุจะพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระที่ระบไุวใ้นหนังสือเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแตล่ะวาระ และ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อนการลงมติ และจะแจง้ผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ เม่ือมีการนบัคะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ เสรจ็สิน้ตามล าดบั 

 3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ทกุรายมีคะแนนเสียง 1 หุน้ต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใด
เป็นพิเศษ จะไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน จะตอ้งลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect โดยผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วม
ประชุมผ่านอุปกรณโ์ทรศัพทเ์คลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต สามารถเขา้สู่ระบบลงคะแนนไดต้ามลิงคท์ี่แจง้ในช่องทาง Chat ส่วนผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่ม
ประชมุผ่านอปุกรณค์อมพิวเตอร ์สามารถกดปุ่ ม Continue ดา้นขวา ในฟังกช์ั่น Multimedia Viewer จากนัน้น า Email และ Password ที่ไดร้บั 
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จาก Email อนมุตัิของท่าน เพื่อ Sign-in ในการเขา้สู่ระบบการลงคะแนน และกดปุ่ ม ลงทะเบียน จากนัน้เลือกวาระที่ท่านตอ้งการลงคะแนน
เสียง ระบบจะแสดงปุ่ มส  าหรบัการออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นดว้ย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้)                 
4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสดุ (สีฟ้า) หากท าการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสดุ" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัท ฯ จะถือว่า
ท่านเห็นดว้ยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการ เปลี่ยนแปลงได ้จนกว่าจะมีการแจง้ปิดการลงคะแนน โดยบริษัท                 
ใหเ้วลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแตล่ะวาระเป็นเวลา 1 นาที 

4. ในการนบัคะแนนเสียง บรษัิทจะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสว่นที่เหลือจะถือวา่เป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นดว้ย” 

5. ผูถื้อหุน้ที่ท  าหนังสือมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุ และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้แลว้
นัน้ บรษัิทไดน้ าคะแนนเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง ตามความประสงคข์องทา่นผูถื้อหุน้ บนัทกึรวมไวใ้นการลงทะเบียนเพื่อการลงมติ
ตามวาระไวแ้ลว้ 

6. จ านวนผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ และจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุน้หรือ                 
ผูร้บัมอบฉันทะเขา้มาเพิ่มเติม 

7. กรณีผูร้บัมอบฉันทะ รบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้หลายราย ใหก้ดเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดที่ปุ่ ม “สลบับญัชี” เพ่ือเขา้ใช้
งานในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอ่ืน ๆ ผูถื้อหุน้จะตอ้งอยูใ่นวาระการประชมุจนจบวาระ และจะตอ้งลงมติในแตล่ะวาระก่อนจะปิดใหล้งมติ ในวาระ
นัน้ๆ กรณีที่ผูถื้อหุน้ออกจากหอ้งประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้จะไม่ถกูนบัเป็น 
องคป์ระชมุในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถกูน ามานับคะแนนในวาระนัน้ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชมุ หรือ log out ใน
วาระใดวาระหนึ่งจะไมเ่ป็นการตดัสิทธิของผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉันทะในการกลบัเขา้รว่มประชมุ และลงคะแนนเสียงในวาระตอ่ไปในระบบ 

8.  วิธีการถามค าถามหรอืแสดงความคิดเห็น 

ก่อนลงมติแตล่ะวาระประธานในที่ประชมุจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง
กบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได ้2 ชอ่งทาง ดงันี ้

  1) กรณีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งการสอบถามผ่านขอ้ความ กรุณาเลือกเมนกูารถามค าถาม จากนัน้เลือกวาระที่ตอ้งการถาม
ค าถาม และท าการพิมพข์อ้ซกัถาม หรอื ความคิดเห็นของทา่น แลว้กดสง่ค าถาม โดยบรษัิทจะตอบค าถามในหอ้งประชมุในวาระที่เก่ียวขอ้งกับ
ค าถามนัน้ๆ อยา่งไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามที่ถกูสง่เขา้มาจ านวนมาก บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลอืกค าถามตามความเหมาะสม
  2)  กรณีผู้เขา้ร่วมประชุมตอ้งการสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ในระบบ Inventech Connect กรุณา
เลือกวาระที่ตอ้งการถามค าถาม จากนั้นกดปุ่ ม จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง ขอใหท้่านท าการเปิดกลอ้งและไมโครโฟนไว ้เม่ือไดร้บั
สญัญาณใหถ้ามค าถาม ขอใหท้า่นแจง้ช่ือและนามสกลุ และสถานะเป็นผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะก่อนถามค าถามทกุครัง้ เพ่ือบรษัิทสามารถ
น ามาบนัทกึลงในรายงานการประชมุไดอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้น  

  ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตดัภาพและเสียงของผูถื้อหุน้ที่ถามค าถามหรอืแสดงความคิดเห็นไม่สภุาพ หรือหม่ินประมาท
ผูอ่ื้น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบคุคลอ่ืน หรือเป็นการรบกวนการประชมุ หรือก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นต่อผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุรายอื่น 

 9.  ในกรณีมีผูถื้อหุน้ตอ้งการถามค าถามดว้ยภาพและเสียงในระบบ Inventech Connect เป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นการรกัษา
ระยะเวลาการประชมุ รบกวนใหผู้ถื้อหุน้ท  าการสอบถามค าถามผ่านขอ้ความ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ด  าเนินการตอบค าถาม หรือน าค  าถามของทา่น
ไปตอบตอนทา้ยประชมุ หรอืน าไปตอบไวห้นา้เว็ปไซดข์องบรษัิท 

 10. กรณีผูถื้อหุน้ประสบปัญหาการเขา้ระบบประชมุ หรอืระบบการลงคะแนน กรุณาศกึษาและปฏิบตัิตาม ค าแนะน าที่ไดแ้จง้ไป
พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ หรอืติดตอ่ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศพัท ์02-931-9136 

 11. หากเกิดกรณีระบบขัดขอ้งระหว่างการประชุม ผู้ถือหุน้จะไดร้บัอีเมล ์เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบส ารองต่อไป
 จากนัน้ เลขานกุารบรษัิท ไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 

 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท ไดข้อใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
ไดจ้ัดขึน้ในวนัจนัทรท์ี่ 26 เมษายน 2564 โดยบริษัทไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมไปพรอ้มหนังสือเชิญประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดศ้ึกษา
รายละเอียดของรายงานการประชมุแลว้ นอกจากนี ้รายงานการประชมุดงักล่าวไดจ้ดัท าขึน้แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชมุสามญั              
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ผูถื้อหุน้ และน าสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้ม
ทัง้เผยแพรส่  าเนารายงานการประชมุดงักลา่วบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ (www.principalcapital.co.th) ตัง้แตว่นัที่ 10 พฤษภาคม 2564 

 เลขานกุารบรษัิทเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม หรอื แกไ้ขรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถาม หรอื ขอแกไ้ขใดๆ 

 เลขานกุารบรษัิทจงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและลงมติในวาระดงักลา่ว 

 คะแนนเสียงส  าหรบัการรบัรอง เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรบัรองรายงานการประชมุสามัญ            

ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,254,341,677 0 0 
รอ้ยละ 100.0000 0.0000 - 

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

 นายธานี มณีนตุร ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร รายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2564 และขอ้มลูที่ส  าคญัของบรษัิทใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ ดงันี ้

 บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีปณิธานที่จะเป็นองคก์รที่สรา้งคนที่มีจิตใจของผูใ้ห ้เพื่อช่วยเหลือ             
คน ชุมชนและสังคม ดังนั้น ในการด าเนินธุรกิจและการวางแผนธุรกิจ จะน าปณิธานขององคก์รมาเป็นองคป์ระกอบในการตัดสินใจและ
ขบัเคลื่อนองคก์รอยูเ่สมอ โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บรษัิทฯ มีการพฒันาที่ส  าคญั ดงันี ้

 - ในเดือนมีนาคม 2564 ไดเ้ปิดด าเนินการโรงพยาบาลพริน้ซ ์ล  าพนู จงัหวดัล  าพนู อยา่งเป็นทางการ 

 - ในเดือนเมษายน 2564 ได้เปิดด าเนินการโรงพยาบาลพริน้ซ์ ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ อย่างเป็นทางการ ท่ามกลาง
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (โควิด-19) ซึ่งโรงพยาบาลพริน้ซ ์ศรีสะเกษ ไดร้ว่มใหบ้ริการตรวจ
คดักรอง รวมถึงใหก้ารรกัษาแก่ผูป่้วยโควิด-19 ในพืน้ที่จงัหวดัและจงัหวดัใกลเ้คียง ส่งผลใหมี้ผูม้าใชบ้ริการที่โรงพยาบาลแห่งนีเ้ป็นจ านวน
มากและสง่ผลใหโ้รงพยาบาลมีผลประกอบการที่ดีในปีที่ผ่านมา 

 - ในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัท ราช กรุ๊ป จ  ากัด (มหาชน) (“RATCH”) ไดเ้ขา้ลงทนุในบริษัทฯ เป็นหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 
346.23 ลา้นหุน้ สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มีพารท์เนอรใ์นการด าเนินธุรกิจที่ดี  

 - ในเดือนธันวาคม 2564 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ไดมี้การขยายโรงพยาบาลเครือข่ายไปยัง
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยการจดัตัง้โรงพยาบาลเอกชนในจังหวดัสกลนคร ขนาด 59 เตียง ภายใตบ้ริษัทย่อยที่ชื่อว่า บริษัท พริน้ซิเพิล 
เฮลทแ์คร ์- สกลนคร จ ากดั ซึง่ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง ซึง่คาดวา่จะพรอ้มเปิดใหบ้รกิารไดใ้นไตรมาสแรกของปี 2566 โดย RATCH ได้
รว่มลงทนุในโครงการดงักลา่วดว้ย 

 - ในเดือนกมุภาพนัธ ์2565 บรษัิทฯ ไดร้ว่มมือกบัโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์โดยบรษัิท บ ารุงราษฎร ์เฮลท ์เน็ตเวิรก์ จ  ากดั เปิดศนูย์
มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน ณ โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก โดยเล็งเห็นโอกาสและศกัยภาพในการขยายการรักษาโรคมะเร็งแบบ              
องคร์วมในพืน้ที่ภาคเหนือตอนลา่งใหก้บัประชาชนในจงัหวดัพิษณโุลกและจงัหวดัใกลเ้คียง 

 - ในเดือนมีนาคม 2565 บรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากดั ไดมี้การเขา้ซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ผิวดีคลินิก เอสเธติคส ์จ  ากดั ซึง่มี
ผลท าใหบ้ริษัท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์จ  ากัด มีสัดส่วนการถือหุน้คิดเป็น 55% เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจสู่ธุรกิจคลินิกเสริมความงามและ 
wellness ในอนาคต  

 อีกทัง้ จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 ในปี 2564 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลในเครือพริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์ไดร้ว่มเป็น
ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ คน ชมุชนและสงัคม ทัง้การสรา้งโรงพยาบาลสนามขนาด 450 เตียง ณ จงัหวดัสมทุรปราการ โดยความรว่มมือกบั
บรษัิทแมกโนเลีย ควอลิตี ้ดีเวล็อปเมน้ต ์คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (MQDC) และพารท์เนอรอ่ื์นๆ อีก 30 กวา่ราย ซึง่แมว้า่ ปัจจบุนั โรงพยาบาลสนาม
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ดงักล่าวจะปิดท าการไป แต่โรงพยาบาลในเครือพริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์ยงัคงใหก้ารดแูลรกัษาผูป่้วยกลุม่ดงักลา่วอย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้ ไดมี้การ
จดัตัง้หอผูป่้วยโควิด-19 (Cohort Ward) สรา้งหอ้ง ICU ที่เพียบพรอ้มดว้ยเครือ่งมือทางการแพทยเ์พ่ือการดแูลผูป่้วยโควิด-19 โดยเฉพาะ และ
รว่มมือกับโรงแรมต่างๆ เพื่อจดัตัง้หอผูป่้วยเฉพาะกิจโควิด-19 หรือ Hospitel ขึน้มากว่า 10 แห่ง ทัง้ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั โดย
ผูป่้วยสามารถใชส้ิทธิประกันสขุภาพหรือสิทธิ UCEP แลว้แต่กรณี เพื่อเป็นทางเลือกใหแ้ก่ผูป่้วยอีกดว้ย นอกจากนี ้ไดร้ว่มมือกับทางภาครฐั
และเอกชน ในการเปิดใหบ้ริการตรวจคดักรองโควิด-19 แบบ Drive Thru โดยพบว่า มีผูม้ารบับริการมากกว่า 168,000 ราย และใหบ้ริการ             
ฉีดวคัซีนโควิด-19 ไปแลว้กวา่ 275,000 ราย จงึสง่ผลใหโ้รงพยาบาลในเครอืพริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์มีจ  านวนคนไขใ้หม ่(New HN) เพ่ิมมากขึน้ถึง 
419,000 ราย โดยสดัสว่นคนไขท้ี่มาใชบ้รกิารซ า้คิดเป็น 47%  

 ส าหรบัผลประกอบการของปี 2564 พบวา่ มีการเติบโตทางรายไดม้ากถึง 5,058.8 ลา้นบาท (คิดเป็น 90.8%), Gross Profit อยูท่ี่ 
1,414.6 ลา้นบาท (คิดเป็น 344.1%), EBITDA อยู่ที่ 940 ลา้นบาท (คิดเป็น 345.4%) และ NPAT อยู่ที่ 92.9 ลา้นบาท (คิดเป็น 117.3%)               
โดยรายไดห้ลกัมาจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจดัการโรงพยาบาลเอกชน 94% และมาจากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์6% หาก
พิจารณาผลประกอบการของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน เปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ผ่านมา พบว่า                         
มี EBITDA อยู่ที่ 950 ลา้นบาท เติบโตขึน้ถึง 619% ส่วนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัย ์เป็นธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโควิด-19 เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีการปิดประเทศและจ านวนผูเ้ขา้พกัซึง่เป็นชาวตา่งชาติลดลง สง่ผลใหร้ายไดร้วมติดลบที่ 12.3% 
และ EBITDA ติดลบที่ 112.7%  

 อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ยงัคงมีความมุง่มั่นที่จะขยายบรกิารทางสขุภาพใหม่ๆ  ไปพรอ้มกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั เพ่ือเป็นการ
สรา้งโอกาสในการเขา้ถึงบริการสขุภาพแก่ประชาชน ทัง้การจดัตัง้ศนูยม์ะเร็งที่เป็นความรว่มมือกบัโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์สรา้งโอกาสและ
ศักยภาพในการขยายการรกัษาโรคมะเร็งแบบองคร์วมในพืน้ที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีแผนจะขยายไปยังโรงพยาบาลในเครือพริน้ซิเพิล                
เฮลทแ์ครใ์นอนาคตต่อไป การขยายศกัยภาพการใหบ้ริการรกัษาพยาบาลแก่ผูป่้วยที่มีความซบัซอ้นของโรค ที่ปัจจบุนั โรงพยาบาลพิษณเุวช 
ไดใ้หบ้ริการหอ้งปฏิบตัิการสวนหลอดเลือดหวัใจและรกัษาเสน้เลือดหวัใจดว้ยบอลลนู ซึ่งถือเป็นตน้แบบของโรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภูมิ              
ที่เตรียมขยายบริการในสว่น Cath Lab ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ต่อไป และดว้ยพฤติกรรมสขุภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากผลกระทบของ
โควิด-19 โรงพยาบาลในเครอืพริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์ไดจ้ดัท  าบรกิาร Home Delivery Services เพ่ือตอบโจทยก์ารดแูลผูป่้วยในยคุ New Normal 
และจดัใหมี้คลินิกที่ดแูลและใหบ้รกิารกบัผูป่้วยเป็น Long Covid Treatment เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ขา้รบับรกิารอีกดว้ย 

 นอกจากนี ้โรงพยาบาลในเครือพริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์ยงัมุ่งเนน้การพัฒนาคณุภาพการบริการรกัษาพยาบาลใหมี้คณุภาพและ
มาตรฐานทัง้ระดบัประเทศและระดบัสากล ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลในเครือพริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพจากสถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาลของประเทศไทย (Healthcare Accreditation) แลว้ และมีโรงพยาบาลพิษณุเวช                   
ไดผ้่านการตรวจรบัรองมาตรฐานจากสถาบนัรบัรองคณุภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานระดบัสากล (Joint Commission International : JCI) 
ซึ่งเป็นสถาบนัของสหรฐัอเมริกาที่ไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู ไดผ้่านการรบัรองมาตรฐาน
ความปลอดภัยระดับสากลส าหรับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (GHA Covid-19 for Medical Travel Program) จาก Global 
Healthcare Accreditation (GHA) องคก์รระดับโลกที่ใหก้ารรบัรองคณุภาพของสถานพยาบาลที่ใหบ้ริการชาวต่างชาติที่มารกัษาพยาบาล             
ในประเทศไทย หรือ Medical Tourism ในโปรแกรม Covid-19 Certification of Conformance นับเป็นสถานพยาบาลแห่งที่ 3 ของประเทศ
ไทยและแหง่ที่ 4 ของโลกที่ผ่านการรบัรองมาตรฐานดงักลา่ว  

 โรงพยาบาลในเครอืพริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์ประกอบดว้ย 

 1) โรงพยาบาลพริน้ซ ์สุวรรณภูมิ ตัง้อยู่ที่จังหวัดสมทุรปราการ มีจ  านวนเตียงรวม 200 เตียง ถือเป็น Flagship Hospital ซึ่งมี
บรกิารทางการแพทยท์ี่เป็นเลิศ มีสหวิชาชีพที่พรอ้มใหก้ารดแูลผูป่้วยอยา่งเต็มที่ และอยูร่ะหวา่งการพฒันาคณุภาพการบรกิารใหก้า้วไปสู่การ
รบัรองมาตรฐาน JCI ซึง่เป็นมาตรฐานสากลภายในปี 2565  

 2) โรงพยาบาลพริน้ซ ์ปากน า้โพ และโรงพยาบาลพริน้ซ ์ปากน า้โพ 2 ตัง้อยูท่ี่จงัหวดันครสวรรค ์มีจ  านวนเตียงรวม 200 เตียง เป็น
โรงพยาบาลที่ใหบ้รกิารการรกัษาทัง้เด็กและผูใ้หญ่ รวมถึงการใหก้ารรกัษาโรคเฉพาะทางอ่ืนๆ  

 3) โรงพยาบาลพริน้ซ ์อุทัยธานี ตัง้อยู่ที่จังหวดัอุทัยธานี มีจ  านวนเตียงรวม 59 เตียง มีทีมแพทยท์ี่เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา                
ใหก้ารรกัษาพยาบาลโรคพืน้ฐาน และสง่ตอ่ไปยงัโรงพยาบาลพริน้ซ ์ปากน า้โพ รวมถึงเปิดคลินิกฟอกไต เพื่อเป็นการใหบ้รกิารแก่คนในชมุชน 

 4) โรงพยาบาลพิษณเุวช ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัพิษณโุลก มีจ านวนเตียงรวม 150 เตียง เป็นโรงพยาบาลที่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจาก
สถาบนัรบัรองคณุภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานระดบัสากล (Joint Commission International : JCI) มีความหลากหลายทางดา้นการให้
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การรกัษาพยาบาล และไดร้ว่มมือกับบริษัท บ  ารุงราษฎร ์เฮลท ์เน็ตเวิรก์ จ  ากัด เปิดศนูยม์ะเร็งพิษณุเวชฮอไรซนั ส  าหรบัการดแูลผูป่้วยมะเรง็
ในจงัหวดัพิษณโุลกและจงัหวดัใกลเ้คียง 

 5) โรงพยาบาลพิษณุเวช อตุรดิตถ ์ตัง้อยู่ที่จงัหวดัอตุรดิตถ ์มีจ  านวนเตียงรวม 57 เตียง เป็นโรงพยาบาลที่มุ่งเนน้การใหบ้ริการ
ผูป่้วยเด็ก ผูส้งูอาย ุรวมถึงผูป่้วยกลุม่โรคไมต่ิดตอ่เรือ้รงั (Non-Communicable diseases)  

 6) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ตัง้อยู่ที่จงัหวดัพิจิตร มีจ  านวนเตียงรวม 90 เตียง มุ่งเนน้การใหบ้ริการผูป่้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
เรือ้รงั (Non-Communicable diseases) รวมถึงผูป่้วยสงูอาย ุ  

 7) โรงพยาบาลพริน้ซ ์ล  าพนู และโรงพยาบาลศิรเิวช ล  าพนู ตัง้อยู่ที่จงัหวดัล  าพนู มีจ  านวนเตียงรวม 118 เตียง เปิดใหบ้ริการแก่
ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม และผู้รับบริการสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ใกลเ้คียงกับพืน้ที่                           
นิคมอตุสาหกรรมและชมุชน จงึเป็นโรงพยาบาลอีกแหง่ที่ส  าคญัที่จะรว่มดแูลผูค้นในชมุชนเป็นอยา่งดี  

 8) โรงพยาบาลพริน้ซ ์อบุลราชธานี ตัง้อยู่ที่จงัหวดัอบุลราชธานี มีจ  านวนเตียงรวม 59 เตียง มุ่งมั่นสู่การเป็นโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ของเครอืในเขตพืน้ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เน่ืองจากเป็นหนึ่งในจงัหวดัที่มี GDP สงูที่สดุของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และยงัมีโอกาส
ในการใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิารจากประเทศเพ่ือนบา้น เชน่ สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพชูา อีกดว้ย 

 9) โรงพยาบาลพริน้ซ ์ศรีสะเกษ ตัง้อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ มีจ านวนเตียงรวม 59 เตียง เป็นโรงพยาบาลที่เปิดใหม่และพรอ้ม
ใหบ้ริการแก่ผูร้บับริการในจงัหวดัและจงัหวดัใกลเ้คียง รวมถึงผูร้บับริการจากราชอาณาจกัรกัมพชูาดว้ย โดยปัจจบุนั มีความพรอ้มใหบ้รกิาร
รกัษาพยาบาลเฉพาะทางทัง้ดา้นออรโ์ทพีดิกส ์การสอ่งกลอ้งกระเพาะอาหารและล าไสใ้หญ่ รวมถึงการผ่าตดัทั่วไป 

 10) โรงพยาบาลวิรชัศิลป์ ตัง้อยู่ที่จงัหวดัชมุพร มีจ  านวนเตียงรวม 100 เตียง เป็นโรงพยาบาลที่มีแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญหลากหลาย
สาขา และเป็นโรงพยาบาลที่เป็นรูจ้กัของคนในจงัหวดัเป็นอยา่งดี  

 ดา้นการพฒันาอยา่งยั่งยืน เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลกัที่ส  าคญัของโรงพยาบาลในเครอืพริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์ซึง่ไมเ่พียงแตพ่ฒันาการ
ใหก้ารบริการรกัษาพยาบาลที่มีคณุภาพและมาตรฐาน แต่ยงัมุ่งเนน้ด  าเนินงานตามปณิธานขององคก์รเพื่อขับเคลื่อนองคก์รไปสู่ความยั่งยืน
รอบดา้น ทัง้มิติทางเศรษฐกิจ (Economic) ที่มีแนวคิดการขยายธุรกิจโรงพยาบาลไปในชมุชน เพ่ือสรา้งการเขา้ถึงบริการสาธารณสขุ ในราคา
การบริการที่เหมาะสมและจับตอ้งได ้มิติดา้นสิ่งแวดลอ้ม (Environmental) ซึ่งไดมี้การเขา้ร่วมโครงการดูแลสิ่งแวดลอ้มหลายดา้นร่วมกับ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิติดา้นสงัคม (Social) ซึ่งไดมี้การรว่มมือกับชมุชน สรา้งโครงการผสาน ช่วยสนับสนนุผลิตภณัฑจ์าก
ชมุชนและเนน้ใหช้มุชนเกิดรายไดอ้ย่างยั่งยืน รวมถึงการมอบทนุการศึกษาแก่พนักงานและนักเรียนในชมุชนที่โรงพยาบาลตัง้อยู่ และพรอ้ม
กา้วไปสู่การเป็นบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิดความยั่งยืน ESG ในปี 2566 ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดมี้การเปิดรบัสมคัรบคุลากรที่เป็น
คนในชมุชน สรา้งโครงการพาคนกลบับา้น เพื่อใหบุ้คลากรเหล่านัน้กลบัไปดแูลชมุชนและครอบครวัของตน มีการสนับสนนุผลิตภณัฑต์่างๆ 
ของชมุชนเพื่อใหโ้รงพยาบาลเติบโตควบคู่ไปกับชมุชน และรว่มดแูลสิ่งแวดลอ้มโดยลดปริมาณขยะ ปริมาณคารบ์อน รวมถึงการเปลี่ยนวสัดุ
หรอืผลิตภณัฑเ์หลือใชข้องโรงพยาบาลใหก้ลบัมาเป็นวสัดหุรอืผลิตภณัฑท์ี่ใชง้านไดใ้หม ่อีกทัง้ ยงัไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายและยดึหลกัจรยิธรรม
ทางธุรกิจที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้ โดยไดแ้สดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ                     
Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) ซึ่งผ่านการรบัรองเม่ือวนัที่ 7 มิถนุายน 2561 และไดร้บัการตอ่อายกุารรบัรอง 
(Re- Accreditation) เป็นสมาชิกโครงการเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงเจตนารมณแ์ละความมุ่งมั่นในการต่อตา้นการทุจริตและ              
คอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ 

 ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารบริการทางการแพทยส์อดคลอ้งกับความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีในปัจจบุนั จึงไดมี้การน าเทคโนโลยีเขา้มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในอตุสาหกรรมการแพทย ์หรอืที่เรยีกวา่ Digital Healthcare เพ่ือชว่ยสรา้งนวตักรรมในการดแูล ป้องกนั รกัษา และฟ้ืนฟสูขุภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งในช่วงของการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดมี้การคิดคน้แนวทางการใหบ้รกิารทางการแพทย์
แก่ผูป่้วยที่เป็น Borderless Healthcare โดยการระดมสรรพก าลงัและใชอ้อนไลนแ์พลตฟอรม์ เช่น Tele-consultation การอ่านผลตรวจทาง
รงัสิวินิจฉัย (Film Reading) การท านดัหมายติดตามผล (Daily Follow-Up) โดยใชร้ะบบ Cloud และโรงพยาบาลในเครือพริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร์
สามารถรว่มกันดแูลผูป่้วยขา้มจงัหวดัไดโ้ดยที่ผูป่้วยไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางไปโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการออกแบบเป็น Digital Patient Journey            
ที่ใหบ้รกิารแก่ผูป่้วยตัง้แตก่ารลงทะเบียนไปจนถึงการช าระคา่บรกิารรกัษา  

 ส าหรบัแผนการขยายธุรกิจในอนาคต (Long Term Growth) บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายการขยายธุรกิจโรงพยาบาลไปยงัเมืองรองอีก 
2-3 แห่ง จดัตัง้ศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพผูส้งูอายจุ  านวน 2 แห่ง ขยายธุรกิจคลินิกชมุชนจนครบ 40 สาขาทัง้ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั 
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สรา้ง Healthcare Platform ที่สามารถเพ่ิมความปลอดภยั และเพ่ิมความสะดวกสบายใหก้บัผูเ้ขา้รบับรกิาร รวมถึงพฒันาศกัยภาพของบุคคล
และผูบ้รหิารรุน่ใหมเ่พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการขยายงานของเครือ โดยคาดการณว์า่ แนวโนม้การเติบโตของธุรกิจของบรษัิทในอนาคตจะมาจาก
การใหบ้ริการของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจดัการโรงพยาบาลเอกชน รวมถึงการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ๆ และการเพิ่ม
ศกัยภาพของธุรกิจที่มีอยูเ่ดิมใหมี้การเติบโตอยา่งยั่งยืนตอ่ไป   

 ประธานที่ประชมุ  เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

 นายปรีชา จนัทรม์ณี ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนขยายจ านวนโรงพยาบาลไปยงัจงัหวดัใดเพิ่มเติม
และมีแนวทางในการสรรหาบุคลากรอย่างไร และในจงัหวดัที่มีโรงพยาบาลของบริษัทเปิดใหบ้ริการมีสถานการณโ์ควิด-19 เป็นอย่างไรและ
บคุลากรเพียงพอที่จะรองรบัผูป่้วยในจงัหวดันัน้ๆ หรอืไม ่ 

 นายธานี มณีนตุร ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ยงัคงยึดมั่นในปณิธานที่จะขยายโรงพยาบาลไปยงัเมืองรอง ซึ่งใน
ปัจจุบัน มุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปยังจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เป็นหลัก ดา้นการสรรหาบุคลากรนั้น บริษัทฯ                       
มีโครงการพาคนกลบับา้น โดยเปิดรบัสมคัรพนักงานซึง่เป็นคนในชมุชน เพ่ือใหพ้นกังานกลบัไปดแูลชมุชนและครอบครวัของตน และยงัมีการ
บรหิารงานดว้ยระบบการจดัการจากสว่นกลาง (Shared Service) เพ่ือการควบคมุและบรหิารจดัการตน้ทนุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 นางสาวนพสร บวัประทมุพร ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ บรษัิทฯ มีแผนการด าเนินธุรกิจในปี 2565 โดยตัง้เป้าหมาย
รายไดแ้ละมีแผนการลงทนุอยา่งไร และบรษัิทฯ มีความรว่มมือกบัโรงพยาบาลบ ารุงราษฎรด์า้นใดบา้ง รวมถึงมีความคืบหนา้ของความรว่มมือ
ดงักลา่วอยา่งไร 

 นายธานี มณีนตุร ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงวา่ แผนการด าเนินธุรกิจในปี 2565 บรษัิทฯ มุง่เนน้การขยายโรงพยาบาลไปยัง
เขตพืน้ที่ตา่งจงัหวดั 2-3 แหง่ รวมถึงตัง้เป้าหมายการเติบโตของกลุม่ธุรกิจโรงพยาบาลที่ 20-25% ซึง่การเติบโตดงักลา่วมาจาก การเติบโตจาก
ธุรกิจที่ด  าเนินการในปัจจบุนั โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลในเครอืพริน้ซิเพิล เฮลทแ์ครไ์ดมี้การจดัตัง้ศนูยก์ารใหบ้รกิารทางการแพทย์
เฉพาะทางเพิ่มเติมรวม 21 ศนูย ์ซึ่งเป็นการขยายศกัยภาพดา้นการแพทยแ์ละเป็นโอกาสในการสรรหาแพทยซ์ึ่งมีความเชี่ยวชาญมารว่มงาน
เพิ่มเติม ส  าหรบัความรว่มมือของบริษัทฯ กับโรงพยาบาลบ ารงราษฎร ์โดยบริษัท บ  ารงราษฎร ์เฮลท ์เน็ตเวิรก์ จ  ากัด ไดร้ว่มกันมุ่งเนน้ขยาย
สาขาวิชาชีพ รวมถึงความเชี่ยวชาญในการรกัษาโรคที่มีความซบัซอ้นมากขึน้ โดยในปัจจบุนั ไดร้ว่มกนัจดัตัง้ศนูยใ์หบ้รกิารทางการแพทยด์า้น
กระดกูสนัหลงัและขอ้ Spine & Joint ที่โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู และจดัตัง้ศนูยม์ะเร็งพิษณุเวชฮอไรซนั ที่โรงพยาบาลพิษณุเวช ซึ่งเป็น
การรกัษาโรคมะเร็งแบบองคร์วมในพืน้ที่ภาคเหนือตอนล่างใหก้ับประชาชนในจงัหวดัพิษณโุลกและจงัหวดัใกลเ้คียง  โดยในอนาคตจะท าการ
ขยายศนูยม์ะเรง็ดงักลา่วนีไ้ปยงัโรงพยาบาลพริน้ซ ์อบุลราชธานีตอ่ไป ส  าหรบัโรงพยาบาลในเครือพริน้ซิเพิล เฮลทแ์ครแ์หง่อ่ืนที่มีความสนใจ
จดัตัง้ศนูยค์วามเชี่ยวชาญเฉพาะทางดา้นอ่ืนๆ รว่มกบัทีมแพทยข์องโรงพยาบาลบ ารุงราษฎรน์ัน้ ไดมี้การหารอืในเบือ้งตน้แลว้และโรงพยาบาล
บ ารุงราษฎรมี์ความยินดีที่จะใหค้วามรว่มมือกบับรษัิทฯ ตอ่ไป   

 นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไดแ้สดงความยินดีแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่ผลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมามีก าไรเป็นปีแรกที่ 92 ลา้นบาท พรอ้มสอบถามเพิ่มเติมว่า ผลการด าเนินงานที่มีก าไรดงักลา่วเกิดจากปัจจยัใด และ
คาดวา่ ผลการด าเนินงานในปี 2565 จะมีปัจจยัใดที่สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มีก าไรอยา่งตอ่เน่ือง 

  นายธานี มณีนตุร ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงวา่ การเติบโตของปี 2564 ที่ผ่านมา เกิดจาก 2 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่  

 1) สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทางโรงพยาบาลในเครือพริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์สามารถปรบัตวัได้อย่างรวดเร็ว                   
ในการเปิดใหบ้ริการดแูลผูป่้วยโควิด-19 และพฒันารูปแบบการใหก้ารรกัษาพยาบาลที่สอดคลอ้งกับสถานการณข์องโรคระบาด รวมถึงมีการ
ขยายส่วนงานและรว่มกันระดมบุคลากรทางการแพทยแ์ละเจา้หนา้ที่ในเครือมารว่มกันใหก้ารดแูลผูป่้วยโควิด -19 ซึ่งช่วยใหเ้กิดความพรอ้ม               
ในการดแูลรกัษาพยาบาล และบรหิารจดัการบคุลากรไดเ้ป็นอยา่งดี  

 2) การเปิดศนูยก์ารใหบ้ริการทางการแพทย์เฉพาะทางรว่ม 21 ศนูยใ์นปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเพิ่มศกัยภาพการใหบ้ริการและ
เพ่ิมโอกาสใหผู้ป่้วยเขา้ถึงบรกิารทางการแพทยไ์ดม้ากขึน้ และเพ่ิมการเติบโตใหแ้ก่ธุรกิจที่ด  าเนินไปอยา่งปกติดว้ย  

 ซึ่งในอนาคต บริษัทฯ จะยังคงมุ่งเนน้การขยายงานตามแผนงานและเปิดศนูยก์ารใหบ้ริการทางการแพทยเ์ฉพาะทางเพิ่มขึน้ 
รวมถึงใหค้วามรว่มมือกบัพารท์เนอรข์องบรษัิทฯ ตอ่ไป 

 นางสาวสนีุ ลีวิวิธนนท ์ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ทา่มกลางสถานการณโ์ควิด-19 และเศรษฐกิจในปัจจบุนั บรษัิทฯ 
มีหลกัการในการเพิ่มจ านวนโรงพยาบาลหรอืขยายธุรกิจอยา่งไร 
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  นายธานี มณีนตุร ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า หลกัการในการเพิ่มจ านวนโรงพยาบาลหรือขยายธุรกิจของบริษัทฯ จะยึด
มั่นตามปณิธาน เพ่ือที่จะเป็นองคก์รที่สรา้งคนที่มีจิตใจของผูใ้ห ้เพ่ือชว่ยเหลือ คน ชมุชนและสงัคม ดงันัน้ การขยายธุรกิจตา่งๆ จะมุง่เนน้ไปยงั
เมืองรอง รวมถึง untapped market เพ่ือใหผู้ค้นไดเ้ขา้ถึงการสาธารณสขุของประเทศไทย และยกระดบัสาธารณสขุใหมี้คณุภาพและมาตรฐาน 
โดยการบรหิารงานแบบเครอืข่าย เพื่อใหเ้กิดการบรหิารจดัการตน้ทนุที่มีประสิทธิภาพ 

 นายกมลเทพ ลาภอ านวยผล ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ บรษัิทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจไปในเขตพืน้ที่ EEC หรอืไม ่ 

 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงวา่ ตามนโยบายหลกัของบรษัิทฯ จะมุง่เนน้การขยายธุรกิจโรงพยาบาลไปยงัเมืองรอง
และพืน้ที่ที่มีการใหบ้รกิารสขุภาพของภาคเอกชนยงัไมเ่พียงพอ ซึง่ในปัจจบุนั บรษัิทฯ มุง่เนน้การขยายธุรกิจไปยงัเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
และภาคใตเ้ป็นหลกั ส  าหรบัการขยายธุรกิจไปยงัเขตโครงการ EEC นัน้ บรษัิทฯ มีที่ดินจ านวนหนึ่งซึง่อยูใ่นเขตพืน้ที่โครงการเพ่ือเตรยีมรองรบั
การขยายธุรกิจในอนาคตแลว้ เพียงแต่ปัจจบุนั บริษัทฯ ตอ้งการขยายการใหบ้ริการสาธารณสขุไปยงัพืน้ที่ที่การบริการสาธารณสขุยงัไมท่ั่วถึง
ก่อน และในขณะเดียวกนัจะท าการศกึษาความเป็นไปไดข้องการจดัตัง้โครงการในพืน้ที่ EEC เพ่ิมเติมตอ่ไป 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 คะแนนเสียงส าหรบัการลงคะแนน  เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือรบัทราบจงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 

 เม่ือไมมี่ผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามในวาระนีเ้พ่ิมเติมอีก เลขานกุารบรษัิทไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ 
และบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ไดน้  าเสนอ และเน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ง                
มีการลงมติ 

 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 

 นางสาวปรียาพร อภิวาทนว์ิทยะ ผูอ้  านวยการฝ่ายบริการงานบญัชีส่วนกลาง ไดแ้ถลงต่อที่ประชมุว่าบริษัทฯ ไดจ้ดัท  างบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แลว้เสร็จโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในรายงาน
ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัทฯ และผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตไดแ้สดงความเห็น
แบบไมมี่เง่ือนไข และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบแลว้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้  

1. งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ประกอบดว้ยสว่นของส านกังานใหญ่และและโรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู มีรายไดร้วมอยูท่ี่ 1,430 
ลา้นบาท สงูกว่าปีที่ผ่านมาถึง 306% โดยโรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู มีรายไดส้งูขึน้ถึง 642% จากรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ทัง้ส่วน OPD และ IPD 
จากการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 การตรวจคัดกรอง รวมทัง้รายไดจ้ากการจ าหน่ายวัคซีนทางเลือก การใหบ้ริการฉีดวัคซีนให้
ประชาชน ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรพัยมี์รายไดล้ดลง  เน่ืองจากเม่ือสิน้ปี 2563  บริษัทฯ ไดท้  าการโอนกิจการบางส่วน (PBT) ของโครงการ                
แมรอิอท เอ็กเซกคิวทีฟ อพารท์เมนท ์สาทร วิสตา้ กรุงเทพฯ  มายงับรษัิทยอ่ยที่จดัตัง้ใหม ่ท าใหใ้นปี 2564 ไมมี่รายไดข้องโครงการนี ้

 งบการเงินรวม มีรายไดร้วม 5,058.8 ลา้นบาท สูงกว่าปี 2563 ประมาณ 91% จากส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล โดยธุรกิจ
โรงพยาบาลมีรายไดสู้งขึน้ 107% จากโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมสูงขึน้ 86% โดยเฉพาะโรงพยาบาลพริน้ซ ์สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลพริน้ซ ์                 
ปากน า้โพ และโรงพยาบาล พริน้ซ ์ล  าพนู  ในส่วนของโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ คือโรงพยาบาลที่เปิดด าเนินการระหว่างปี 2563 หรือปี 2564 
ไดแ้ก่ โรงพยาบาลวิรชัศิลป์ ที่เปิดใหบ้รกิารเม่ือวนัที่ 2 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพริน้ซ ์อบุลราชธานี เปิดใหบ้รกิารเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน 2563 
และโรงพยาบาลพริน้ซ ์ศรสีะเกษ เปิดใหบ้รกิารเม่ือวนัที่ 1 เมษายน 2564 ซึง่โรงพยาบาลทกุแหง่มีรายไดส้งูขึน้เช่นเดียวกับโรงพยาบาลที่มีอยู่
เดิม โดยเป็นผลมาจากการตรวจและรกัษาผูป่้วยโควิด-19  คลินิกใกลบ้า้น ใกลใ้จ ที่เริม่ด  าเนินการเม่ือตน้ปี 2564 มีรายไดอ้ยูท่ี่ 71.9 ลา้นบาท 
(ปัจจบุนัมี 17 สาขา) ส่วนธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัส  าคญัตัง้แตปี่ 2563 เป็นตน้มา โดยในไตรมาสที่ 1 ของ 
ปี 2563 มีผลการด าเนินงานที่เป็นปกติ และไดร้บัผลกระทบในไตรมาสที่ 2 และไดร้บัผลกระทบมากที่สดุในไตรมาสที่ 3 และคงตวัในไตรมาสที่ 
4 ของปี 2563 ในขณะที่ปี 2564 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ยงัทรงตวัอยู่ และเริ่มมีผลประกอบการดีขึน้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 จนถึง
ปัจจบุนั จากการที่รฐับาลผ่อนคลายมาตรการโควิด-19  



 
 

หนา้ท่ี 9 จาก 18 

 

 รายไดข้องธุรกิจในปี 2564 ลดลง 12% โดยโครงการแมรอิอท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารท์เมน้ท ์สาทร วิสตา้ – กรุงเทพฯ มีรายไดล้ดลง 
31% อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ์ลดลง 8% ในขณะที่โครงการซมัเมอรเ์ซ็ท เอกมยั แบงค็อก มีรายไดใ้กลเ้คียงกบัปีที่ผ่านมา 

 ก าไรขัน้ตน้ของงบการเงินเฉพาะกิจการสงูขึน้เป็นอย่างมากจากธุรกิจโรงพยาบาล โดยในปี 2563 จะเห็นไดว้่า ก าไรขัน้ตน้ของ
โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู ติดลบ ในขณะที่ปี 2564 มีก าไรขัน้ตน้ถึง 40.1% ในขณะที่ก  าไรขัน้ตน้ของงบการเงินรวมอยูท่ี่ 1,414.6 ลา้นบาท 
สงูกว่าปีที่ผ่านมา 344% โดยที่ธุรกิจโรงพยาบาล มีก าไรขัน้ตน้สงูขึน้ 410% จากโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมและโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ ซึ่งมีก าไร
ขัน้ตน้สงูขึน้ทกุแหง่ สว่นธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์มีก าไรขัน้ตน้สงูขึน้ 8 ลา้นบาท (รอ้ยละ 15) เน่ืองจากธุรกิจอสงัหาริมทรพัยข์องบรษัิทฯ ทกุแหง่ 
สามารถควบคมุตน้ทนุไดด้ี ทัง้นี ้มีรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวของทัง้ 2 ปี ซึง่ประกอบดว้ยงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2563 ที่มีก าไรจาก
การจ าหน่ายสว่นงาน 704.7 ลา้นบาท จาการท ารายการ PBT ของ โครงการแมรอิอท เอ็กเซ็กคลซูีฟ สาทรวิสตา้ จากบรษัิทฯ มายงับรษัิทย่อย
ที่จดัตัง้ขึน้ใหม่ และงบการเงินรวม ในปี 2563 ที่มีก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้กิจการโรงพยาบาล จ านวน 30.7 ลา้นบาท เกิดจากการเขา้ซือ้
และรบัโอนกิจการทัง้หมดของบรษัิท พริน้ซิเพิล เฮลทแ์คร ์- อบุลราชธานี จ  ากดั ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 และมีก าไรจากการจ าหน่ายบริษัท
ยอ่ย จ านวน 17.1 ลา้นบาท เกิดจากการจ าหน่ายหุน้สามญัของบรษัิท วี 33 จ  ากดั และ บรษัิท อดุร บิสสิเนส ดีสทรคิท ์จ ากดั 

 ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้กว่าปี 2563 ทัง้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเป็นผลมาจากรายได้                    
ที่เพ่ิมขึน้ คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารของงบการเงินรวมอยุท่ี่ 1,136.1 ลา้นบาท สงูขึน้ 44% โดยโรงพยาบาลที่มีอยูเ่ดิม มีคา่ใชจ้า่ยในสว่น
ของบคุลากร คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด และคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตา่งๆ เพ่ิมขึน้จากการขยายจ านวนเตียงและทรพัยากรตา่งๆ เพ่ือรองรบั
การรกัษาผูป่้วยโควิด-19 และโรงพยาบาลที่เปิดใหมใ่นปี 2564 มีคา่ใชจ้า่ยในการตลาดและประชาสมัพนัธ ์และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ เพ่ิมขึน้ รวมทัง้
ธุรกิจอสังหาริมทรพัยมี์ค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ 20%  บริษัทฯ มีรายรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวในปี 2563 ไดแ้ก่ ก าไรจากการต่อรองราคา                      
ซือ้กิจการโรงพยาบาล จ านวน 30.7 ลา้นบาท และก าไรจากการจ าหน่ายบรษัิทยอ่ย จ านวน 17.1 ลา้นบาท ซึง่สง่ผลเป็นก าไรตอ่งบการเงินของ
ปี 2563 ในขณะที่ปี 2564 มีผลขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรพัยข์องบรษัิทยอ่ย ซึง่สว่นนีจ้ะอยูร่วมในคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร หาก
ไม่รวมรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว บริษัทฯ จะมี EBITDA อยู่ที่ 983.4 ลา้นบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมาที่ 502% จากธุรกิจโรงพยาบาลที่                      
ผลประกอบการเติบโตขึน้มากในปี 2564 ในขณะที่ธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์ มี EBITDA เป็นบวก แต่ลดลงจากปีที่ผ่านมาจากผลกระทบ
ของโควิด-19 ทัง้นี ้ในงบการเงินรวม มี EBITDA อยู่ที่ 940 ลา้นบาท สงูกว่าปีที่ผ่านมา 345% จากธุรกิจโรงพยาบาลที่ผลประกอบการเติบโต
ขึน้มากในปี 2564 ในขณะที่ธุรกิจใหเ้ชา่อสงัหาริมทรพัย ์มี EBITDA ติดลบเน่ืองจากมีรายการขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรพัยข์องบริษัท
ยอ่ยจ านวน 43.4 ลา้นบาท รวมอยูด่ว้ย 

 ก าไรสุทธิส  าหรับปี 2564 จากงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ที่ 225.3 ลา้นบาท ซึ่งต  ่ากว่าปี 2563 ที่ 46% เน่ืองจากงบการเงิน                      
ปี 2563 มีรายการก าไรจากการจ าหน่ายส่วนงาน 704.7 ลา้นบาท หากไม่รวมรายการดงักล่าวนีจ้ะส่งผลใหก้ าไรสทุธิของปี 2564 สูงกว่าปี                  
ที่ผ่านมาถึง 178% สว่น งบการเงินรวมจะมีก าไรสทุธิประจ าปีอยู่ที่ 92.9 ลา้นบาท โดยที่หากไม่รวมรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวจะมีก าไร
สุทธิส  าหรับปีอยู่ที่  136.2 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมาที่มีผลประกอบการเป็นขาดทุน 585.3 ล้านบาท ที่ 123% จากรายได้ของธุรกิจ
โรงพยาบาลทัง้โรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม โรงพยาบาลที่เปิดใหม่และคลินิกใกลบ้า้นใกลใ้จ รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรพัยมี์ผลขาดทุนล ดลง                    
โดยก าไรสทุธิตามงบการเงินจะอยูท่ี่ 92.9 ลา้นบาท สงูกวา่ปีที่ผ่านมาที่มีผลประกอบการเป็นขาดทนุ 537.5 ลา้นบาท ที่ 117% จากรายไดข้อง
ธุรกิจโรงพยาบาล ทัง้โรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม โรงพยาบาลที่เปิดใหม่และคลินิกใกลบ้า้นใกลใ้จ ในขณะที่ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ มีรายการตดั
จ าหน่ายสินทรพัยข์องบรษัิทยอ่ย รวมอยูท่ี่ 43.4 ลา้นบาท 

 2. งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ มีสินทรัพย์รวมสูงขึน้ 12% มาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่สูงขึน้ 1,284.4 ล้านบาท จากสินทรัพย์                           
ทางการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุเพ่ิมขึน้ 382.5 ลา้นบาท จากการลงทนุระยะสัน้ในกองทนุรวมที่บรษัิทฯ ใชพ้กั
เงินสดส่วนเกินระหว่างรอการจ่าย และลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้ 743.2 ลา้นบาท จากลกูหนีส้  านักงานหลกัประกันสขุภาพแหง่ชาติ 
(สปสช.) และส านักงานประกันสงัคม ส  าหรบัค่ารกัษา UCEP Covid-19 จ านวน 345.4 ลา้นบาท และจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวัคซีน 243.1 
ลา้นบาท  

 งบการเงินรวม มีสินทรัพยร์วมสูงขึน้ 13% มาจากสินทรัพยห์มุนเวียนสูงขึน้ 3,073.8 ลา้นบาท จากสินทรัพยท์างการเงินที่                   
วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุเพิ่มขึน้เชน่เดียวกบังบการเงินเฉพาะกิจการ ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้ 1,337.9 ลา้น
บาท จากลกูหนีส้  านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ (สปสช.) และส านกังานประกนัสงัคม ส  าหรบัคา่รกัษา UCEP Covid-19 จ  านวน 592.3 
ลา้นบาท และจากเงินจ่ายลว่งหนา้ค่าวคัซีน 631.7 ลา้นบาท และในระหว่างปีมีการจดัประเภทอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุของบริษัทยอ่ย 
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(อาคาร Bangkok business Center) ที่จะจ าหน่ายไปยังบุคคลภายนอก ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายที่อยู่ในสินทรัพย์
หมนุเวียนจ านวน 1,010.8 ลา้นบาท 

 หนีส้ินรวมของงบการเงินเฉพาะกิจการลดลง 3% มาจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 300                      
ลา้นบาท ส่วนงบการเงินรวม หนีส้ินรวมสงูขึน้ 8% มาจากหนีส้ินหมนุเวียนสงูขึน้ หนีส้ินหมนุเวียนของงบการเงินเฉพาะกิจการสงูขึน้ 379.1 
ลา้นบาท จากเงินรบัลว่งหนา้คา่วคัซีน 205.4 ลา้นบาท และภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 51.4 ลา้นบาท จากการที่โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู ที่มีผล
ประกอบการเป็นบวกในปี 2564 จึงท  าใหมี้ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเกิดขึน้ ส่วนงบการเงินรวมมีหนีส้ินหมนุเวียนสงูขึน้  454.7 ลา้นบาท จากเงิน             
รบัล่วงหนา้ค่าวัคซีน 614.4 ลา้นบาท  และภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 66.7 ลา้นบาท ของโรงพยาบาลพริน้ซ ์สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลพิษณุเวช 
โรงพยาบาลพริน้ซ ์ล  าพนู และโรงพยาบาลวิรชัศิลป์  

 ส่วนของเจา้ของเพิ่มขึน้ทัง้งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม โดยสาเหตหุลักมาจากการที่ในเดือนพฤษภาคม 2564
บริษัทฯ ไดร้บัช  าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,416.1 ลา้นบาท จากบริษัท ราช กรุ๊ป จ  ากัด (มหาชน) โดยแบ่งเป็นส่วนของมลูค่าที่ตราไว ้
346.2 ลา้นบาท และส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 1,069.9 ลา้นบาท อีกทัง้ผลประกอบการในปี 2564 ทัง้ส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบ
การเงินรวมมีผลก าไรเกิดขึน้ จงึสง่ผลใหส้ว่นของเจา้ของเพิ่มขึน้ดว้ย 

 ประธานที่ประชมุ  เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

 นางสาวสุนี ลีวิวิธนนท ์ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ สอบถามว่า จากขอ้มลูงบการเงินของบริษัทฯ ที่มีผลก าไร บริษัทฯ จะมี
แนวโนม้พิจารณาจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ม่ือใด 

 นายวีระ ศรีชนะชัยโชค และกรรมการบริหาร กล่าวว่า หากพิจารณาจากที่ขอ้มลูงบการเงินที่บริษัทฯ ไดร้ายงานไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) จะพบวา่ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของงบเฉพาะกิจการของบรษัิทฯ มีก าไรเป็นบวกตอ่เน่ืองสองปีซอ้น 
แต่ก าไรต่อหุน้ยงัไม่สงูนัก และแมว้่าในปี 2564 จะเป็นปีแรกที่บริษัทฯ มีก าไร แต่บริษัทฯ ยงัมีขาดทนุสะสม จึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าหากในปี 
2565 บริษัทฯ สามารถรักษาระดับการสรา้งรายไดแ้ละก าไรไดอ้ย่างเช่นปี 2564 ที่ผ่านมา รวมถึงมีก าไรต่อหุน้เพิ่มสูงขึน้ เชื่อว่าบริษัทฯ              
จะสามารถพิจารณาผลประโยชนท์ี่ส  าคญัแก่ผูถื้อหุน้ได ้แตท่ัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสถานการณข์องโรคระบาดและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศดว้ย  

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 คะแนนเสียงส  าหรบัการอนุมัติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส  าหรบัปี 2564 สิน้สุด ณ วันที่                 
31 ธันวาคม 2564 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษัิทฯ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,254,341,677 0 0 
รอ้ยละ 100.0000 0.0000 - 

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

 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบรษัิท ไดแ้ถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เน่ืองดว้ยมาตรา 115 ของพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั 
ก าหนดใหบ้รษัิทฯ จา่ยเงินปันผลจากเงินก าไรเทา่นัน้ และมาตรา 116 ของพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดัไดก้ าหนดใหบ้รษัิทฯ ตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส  ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า                 
ทนุส  ารองจะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

 เม่ือพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ส  าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาแลว้พบว่า                         
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2564 บรษัิทฯ มีก าไรสทุธิ เทา่กบั 225,308,943 บาท จงึพิจารณาจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส  ารองตามกฎหมาย 
จ านวน 11,265,447 บาท ทัง้นี ้แมง้บการเงินรวมของบริษัทฯ จะมีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานจ านวน 92,878,647 บาท แต่เน่ืองจาก



 
 

หนา้ท่ี 11 จาก 18 

 

บริษัทฯ ยงัอยู่ในช่วงของการขยายกิจการจึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งส  ารองเงินไวส้  าหรบัการขยายกิจการ อีกทัง้ บริษัทฯ เริ่มมีก าไรเป็นปีแรก 
และมีก าไรตอ่หุน้ไมส่งูนกั จงึพิจารณางดการจา่ยเงินปันผล ส  าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564    

  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 - - 

 จึงขอเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส  ารองตามกฎหมาย จ านวน 11,265,447 บาท และงดการ
จา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ 

 เลขานกุารบรษัิทเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 เลขานกุารบรษัิท จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและลงมติในวาระดงักลา่ว 

 คะแนนเสียงส  าหรบัการอนุมัติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็น
ทนุส  ารองตามกฎหมาย จ านวน 11,265,447 บาท และงดการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,254,341,677 0 0 
รอ้ยละ 100.0000 0.0000 - 

วาระที ่5 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต่้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท ไดเ้สนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบรษัิท      
ที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดว่าในการ
ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกลท้ี่สดุกับหนึ่งในสามจะตอ้งออกจากต าแหน่ง 
และกรรมการบรษัิทที่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต  าแหน่งอีกได ้ โดยในการประชมุครัง้นี ้กรรมการที่ครบก าหนดออกตาม
วาระ 3 ทา่น มีดงัตอ่ไปนี ้

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

 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งนายจอห์น ลี โกะชุน ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย และนายวีระ                                
ศรีชนะชัยโชค เพื่อให้กลับเข้าด  ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติการศึกษาและประสบการณ์ท  างานของทั้ง 3 ท่านปรากฎตาม 
presentation ที่น  าเสนอ และไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ ซึง่คณะกรรมการบรษัิทที่ไมมี่สว่นไดส้ว่นเสียไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิ
แลว้ว่า บุคคลตามรายชื่อดงักลา่วขา้งตน้ทัง้สามท่านเป็นผูมี้คณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ.2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้บังคับบริษัทฯ อีกทัง้เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู ้ความสามารถ                     
มีประสบการณอ์นัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม ตลอดจนประสบการณใ์นการท างาน
และความรอบรูใ้นแขนงวิชาตา่งๆ ทัง้การบริหารจดัการดา้นการสาธารณสขุ การเงิน และการบญัชี จึงเชื่อไดว้่ากรรมการทัง้สามท่านที่เสนอนี้
จะชว่ยใหอ้งคก์รเจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืน จงึขอเสนอใหแ้ตง่ตัง้ทัง้สามทา่น กลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง 
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 โดยวาระนี ้จะลงคะแนนเสียงแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลโดยแบง่เป็นวาระยอ่ย 5.1 - 5.3 และใหล้งคะแนนเป็นรายบคุคลที
ละวาระ 

 คะแนนเสียงส  าหรบัการอนุมัติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 เลขานกุารบรษัิทเปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุสอบถาม 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 เลขานกุารบรษัิท จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและลงมติในวาระดงักลา่ว 

 วาระที่ 5.1  การลงคะแนนแตง่ตัง้ นายจอหน์ ลี โกะชนุ กรรมการ 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตัง้นายจอหน์ ลี              
โกะชนุ กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษัิทอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,254,298,577 43,100 0 
รอ้ยละ 99.9986 0.0013 - 

 วาระที่ 5.2  การลงคะแนนแตง่ตัง้ ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั กรรมการ และกรรมการอิสระ 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตัง้ดร.จุฑามาส                    
อิงโพธ์ิชยั กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษัิทอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,254,341,477 200 0 
รอ้ยละ 99.9999 0.0000 - 

 วาระที่ 5.3  การลงคะแนนแตง่ตัง้ นายวีระ ศรชีนะชยัโชค กรรมการ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายวีระ                     
ศรชีนะชยัโชค กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษัิทอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,251,196,377 3,145,300 0 
รอ้ยละ 99.9033 0.0966 - 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจ านวนกรรมการ และแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

 นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า เน่ืองจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงของการขยายกิจการ ท าใหมี้                     
เรื่องที่คณะกรรมการตอ้งพิจารณาอนุมัติเพิ่มมากขึน้ ซึ่งตอ้งอาศัยความรูค้วามสามารถจากคณะกรรมการในหลากหลายดา้น รวมทั้ง                        
ควรมีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เช่น คณะกรรมการสรรหา                   
และก าหนดคา่ตอบแทน จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเพิ่มจ านวนกรรมการบรษัิทจากเดิมจ านวน 9 ทา่น เป็นจ านวน 
11 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้แก่  (1) ดร.อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ ด  ารงกรรมการและกรรมการอิสระ และ (2) นายธานี มณีนุตร ์                   
ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

 โดยคณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณากลั่นกรองคณุสมบตัิของบุคคลขา้งตน้ทัง้สองท่านแลว้พบว่า เป็นผูมี้คณุสมบตัิครบถว้น      
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายและขอ้บงัคบับริษัทฯ ก าหนดไว ้อีกทัง้ยงัเป็นผูท้รงคณุวฒิุ มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ ์      
ในการท างานและความรอบรูใ้นแขนงวิชาต่างๆ ทั้งการบริหารจัดการและกฎหมาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ                     
ซึ่งเม่ือไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้วัยวุฒิและคุณวุฒิของบุคคลขา้งตน้ทั้งสองท่านแลว้ จึงเชื่อไดว้่าทั้งสองท่านนีจ้ะช่วยใหอ้งคก์ร
เจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืน จงึขอเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ทัง้สองทา่นเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทตอ่ไป 
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 เลขานกุารบรษัิทเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 เลขานกุารบรษัิท จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและลงมติในวาระดงักลา่ว 

 โดยวาระนี ้จะลงคะแนนเสียงแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลโดยแบ่งเป็นวาระย่อย 6.1 - 6.2 และใหล้งคะแนนเป็นรายบุคคล           
ทีละวาระ 

 คะแนนเสียงส  าหรบัการอนุมัติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง

ลงคะแนน 

 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนมุตัิใหเ้พ่ิมจ านวนกรรมการ และแตง่ตัง้กรรมการใหม่ ดงันี ้

 วาระที่ 6.1  การลงคะแนนแตง่ตัง้ ดร.อนพุนัธ ์กิจนิจชีวะ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ                       
ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 

ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,251,297,877 0 3,043,800 

รอ้ยละ 100.0000 0.0000 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 วาระที่ 6.2 การลงคะแนนแตง่ตัง้ นายธานี มณีนตุร ์เป็นกรรมการ 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง นายธานี มณีนุตร ์                  
ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 

ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,251,196,377 3,145,300 0 

รอ้ยละ 99.9033 0.0966 - 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 

 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มาตรา 90 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด                 
และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ไดก้ าหนดไวว้่า บ  าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนใหส้ดุแลว้แต่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนด กรรมการมีสิทธิไดร้บั
ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ  าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่               
ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหมี้ผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท                      
ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2565 อย่างรอบคอบโดยค านึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับ
การเปรียบเทียบอา้งอิงภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทฯ และผลของการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัท                       
จดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2565 ตาม
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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1. คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
(1) คา่ตอบแทนรายเดือนและคา่เบีย้ประชมุ  

(เฉพาะกรรมการที่ไมใ่ชผู่บ้รหิารและพนกังานของบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ย) 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565  
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(เสนออนุมัติเพ่ิมเติมในครัง้นี)้ 
ค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการ  

(ต่อครัง้)  
คงเดิมเท่ากับปี 2564 

ค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการ 
ชุดย่อย (ต่อครัง้)  

คงเดิมเท่ากับปี 2564 
ประธานกรรมการ 60,000 15,000  
ประธานกรรมการชดุยอ่ย (ทกุคณะ) 50,000 15,000 7,500 
กรรมการ 45,000 10,000 5,000 

(2) ค่าบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการปี 2564 โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายปี 2565 จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
3,000,000 บาท (สูงกว่าค่าบ  าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการของปี 2563 ซึ่งเป็นเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
1,500,000 บาท เกิดจากการปรบัลดบ าเหน็จกรรมการของปีดังกล่าว ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณโ์ควิด -19 โดย                  
คา่บ  าเหน็จกรรมการบรษัิทฯ จากผลประกอบการปี 2564 จะเทียบเทา่กบัปี 2562 ก่อนสถานการณโ์ควิด-19)  

2. คา่ตอบแทนที่ไมเ่ป็นตวัเงิน  

(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) สวัสดิการค่าใชจ้่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใชจ้่ายในการตรวจสุขภาพประจ าปีของกรรมการบริษัท และ 
กรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาล                          
ที่โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู คงเดิมเทา่กบัปี 2564 

(3) ใหส้่วนลด 50% ส าหรบัค่าใชจ้่ายค่ารกัษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัทและกรรมการ
บริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุน้ 100% โดยเข้ารับการรักษา พยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ซ ์สุวรรณภูมิ  คงเดิมเท่ากับ                      
ปี 2564  

(4) ใหส้่วนลด 30% ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลทกุรายการของคู่สมรส บุตร และบุพการีของกรรมการบริษัท 
และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% ตลอดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ารับการ
รกัษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภมิู คงเดิมเทา่กบัปี 2564 

  เลขานกุารบรษัิทเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 เลขานกุารบรษัิท จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและลงมติในวาระดงักลา่ว 

 คะแนนเสียงส าหรบัการอนมุตัิ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันทด์ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุอนมุตัิค่าตอบแทน
กรรมการบรษัิท ประจ าปี 2565 ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,254,341,677 0 0 
รอ้ยละ 100.0000 0.0000 0.0000 

 

(หนว่ย : บาท) 
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วาระที ่8 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2565 

 นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดไวว้่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้สามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี                           
และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ ทกุปี ในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็น
กรรมการ พนักงาน ลกูจา้งหรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2565 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยค านึงถึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎเกณฑต์่างๆ ที่เก่ียวข้องแลว้                             
มีความเห็นว่า บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่ งไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ที่ผ่านมา เหมาะสม                       
ที่จะเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจ านวน  15 แห่ง ประจ าปี 2565 ต่อไป เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี                    
มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะท าใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรบัตอ่การขยายงาน
ของบริษัทฯ นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบรษัิทจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแลว้เห็นวา่ 
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั อยูใ่นระดบัที่เหมาะสม 

 ดงันัน้ จงึน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่อเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 แตง่ตัง้ให ้ 

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

 เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจ านวน 15 แห่ง ประจ าปี 2565 ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผูส้อบบญัชี                      
ที่มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกับกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนใด
คนหนึ่งขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต
ดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบตัิงานได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด จัดหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอ่ืนของบริษัท                  
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั แทนได ้ 

 ส าหรบัคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 ไดเ้สนอคา่ตอบแทน (เฉพาะของบรษัิทฯ ไมร่วมบรษัิทยอ่ย) เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 
2,802,000 บาท เทียบเทา่กบัปี 2564 

 ตารางเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี 
      (หนว่ย : บาท) 

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี รอบปีบญัชี 2565 
(ปีที่เสนอ) 

รอบปีบญัชี 2564 เปลี่ยนแปลง 
(คิดเป็นรอ้ยละ) 

คา่สอบบญัชี เฉพาะของบรษัิทฯ 2,802,000 2,802,000 คงเดิมเทา่กบัปี 2564 

  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.75/2561 เรือ่งหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบั
ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์ ไดก้ าหนดใหบ้ริษัทที่ออกหลักทรัพยซ์ึ่งมีหุน้เป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบี ยน            
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัใหมี้การหมนุเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรายใดปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็น     
ต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้เจ็ดรอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทได ้
เม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ยหา้รอบปีบญัชีติดตอ่กัน โดยนางสาวศนิชา อคัรกิตติลาภ เคยไดร้บัแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษัิทฯ 
และบริษัทย่อยอีก 16 แห่ง ในปี 2564 นายไพบูล ตนักูล เคยไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 16 แห่ง                  
ในปี 2564 ทัง้นี ้ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และนางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อ
แตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยอีก 15 แหง่ เป็นปีแรก 

 ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพันธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2565 ตามที่เสนอ 

 เลขานกุารบรษัิทเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 
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 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 เลขานกุารบรษัิท จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและลงมติในวาระดงักลา่ว 

 คะแนนเสียงส  าหรบัการอนมุตัิ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งและก าหนด
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ประจ าปี 2565 ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,254,341,677 0 0 
รอ้ยละ 100.0000 0.0000 - 

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 

 นายวีระ ศรชีนะชยัโชค กรรมการและกรรมการบรหิาร ไดแ้ถลงใหท้ี่ประชมุทราบวา่  เน่ืองจากบรษัิทฯ มีแผนการลงทนุและขยาย
กิจการในอนาคตอย่างต่อเน่ือง จึงมีความประสงคท์ี่จะระดมทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป  (General 
Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส  าหรับรองรับแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตไดอ้ย่างทันกาล และความคล่องตัวในการหา 
Strategic Partners เพื่อมาเสริมสรา้ง Synergies ให้กับบริษัทฯ ในอนาคตโดยการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)                        
ในครัง้นี ้จะช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถเพิ่มแหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่งและพรอ้มส าหรบัการด าเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของ            
บริษัทฯ ในอนาคตไดอ้ย่างรวดเร็ว พรอ้มทัง้เป็นการรองรบัการสรรหาพนัธมิตรมารว่มลงทนุในบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถสรา้ง
ผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว และสามารถรกัษาระดบัอตัราส่วนหนีส้ินตอ่ทนุ  (Debt-to-Equity) ของบริษัทฯ ใหอ้ยู่ในระดบัที่ต  ่า
อีกดว้ย  

 โดยบริษัทฯ ประสงคจ์ะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 380,857,050 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,808,570,502 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 
4,189,427,552 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ านวน 380,857,050 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4) ที่ได้
ส่งใหท้่านผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุม พรอ้มทัง้แกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทนุ               
จดทะเบียนของบรษัิทฯ โดยแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 เป็นดงันี ้ 

"ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 4,189,427,552 บาท (สี่พนัหนึ่งรอ้ยแปดสิบเกา้ลา้นสี่แสนสองหม่ืนเจ็ดพนัหา้รอ้ยหา้สิบสองบาท) 
 แบง่ออกเป็น 4,189,427,552 หุน้   (สี่พนัหนึ่งรอ้ยแปดสิบเกา้ลา้นสี่แสนสองหม่ืนเจ็ดพนัหา้รอ้ยหา้สิบสองหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาทถว้น) 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุน้สามญั 4,189,427,552 หุน้   (สี่พนัหนึ่งรอ้ยแปดสิบเกา้ลา้นสี่แสนสองหม่ืนเจ็ดพนัหา้รอ้ยหา้สิบสองหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ ไมมี่”  

 เลขานกุารบรษัิทเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 เลขานกุารบรษัิท จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและลงมติในวาระดงักลา่ว 

 คะแนนเสียงส  าหรบัการอนุมัติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ                
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ยคะแนนไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนมุตัิการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 380,857,050 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
3,808,570,502 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 4,189,427,552 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 380,857,050 หุน้ มลูค่า                
ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4)) เพ่ือรองรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิทฯ ใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากัด พรอ้มทัง้การแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 

ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,252,841,477 1,500,200 0 

รอ้ยละ 99.9539 0.0460 0.0000 

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

 นายวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมการและกรรมการบริหาร ไดแ้ถลงใหท้ี่ประชมุทราบวา่ สืบเน่ืองจากการพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 9 ขา้งตน้ บริษัทฯ ประสงคท์ี่จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของบรษัิทฯ จ านวนไมเ่กิน 380,857,050 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึง่คิดเป็นจ านวนไม่เกินรอ้ย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในวาระนี ้เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด  
พรอ้มทัง้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูมี้อ  านาจในการพิจารณาด าเนินการ หรือก่อใหเ้กิดการด าเนินการตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วของบรษัิทฯ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่  ากดัเพียง การด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้

1. พิจารณาเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยอาจเป็นการเสนอขายทัง้จ  านวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกัน
หรอืหลายคราวก็ได ้

2.  ก าหนดวัตถุประสงค ์ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะไดร้บัการเสนอขาย วิธีการจองซือ้และช าระเงิน 
ตลอดจนเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

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

4. ลงนามในแบบค าขออนญุาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ดงักล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เก่ียวขอ้งตอ่กระทรวงพาณิชย ์และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ตลอดจนติดตอ่ ประสานงาน และยื่นเอกสารตอ่หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้ง (ไมว่า่ในประเทศหรอืตา่งประเทศ) และ 

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

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด โดย (ก) เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุน
เฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ  านวนไมเ่กิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผูล้งทนุจะตอ้งไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2561 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรือ่ง การเปิดเผย
ขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ (ข) ราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ            
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจ ากัดดงักลา่วจะตอ้งเป็นราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ตอ่           
ผูล้งทนุและเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ ซึ่งราคาเสนอขายดงักล่าวอาจมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของ
ราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 72/2558 เรือ่งการอนญุาตใหบ้รษัิทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหมต่่อบุคคล
ในวงจ ากัด ซึ่งค  านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกัน แต่               
ไมเ่กิน 15 วนัท  าการติดตอ่กนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษัิทมีมติก าหนดราคาเสนอขายหุน้  

 



 
 

หนา้ท่ี 18 จาก 18 

 

 เลขานกุารบรษัิทเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 เลขานกุารบรษัิท จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและลงมติในวาระดงักลา่ว 

 คะแนนเสียงส าหรบัการอนมุตัิ  วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน เน่ืองดว้ยวาระที่ 9 ขา้งตน้และวาระที่ 10 นีเ้ป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) และการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งมีความ
เก่ียวเน่ืองกนั ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุตัิวาระดงักลา่ว ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาโดยถือวา่วาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นเรื่องที่เก่ียวเน่ือง
กนัและเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั โดยหากวาระที่ 10 นีไ้มไ่ดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ จะถือว่าวาระที่ 9 ที่ไดร้บัอนมุตัิแลว้เป็นอนัยกเลิกไป
ดว้ย 

 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน
อนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 380,857,050 หุน้ เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ตามที่เสนอขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 

ผลการลงคะแนน (เสียง) 3,252,841,477 1,500,200 0 

รอ้ยละ 99.9539 0.0460 - 

วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องอ่ืนซึ่งนอกเหนือจากวาระที่ก  าหนด รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ สอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 ไมมี่ผูใ้ดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานกุารบริษัทไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่าวาระต่างๆ ไดร้บัการ
พิจารณาจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เสร็จสิน้แลว้ เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และระเบียบบริษัทฯ บริษัทฯ จะด าเนินการ
แจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในวนัท าการถัดไปและ
บริษัทฯ จะจัดท ารายงานการประชุมใหแ้ลว้เสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ.2535 รวมทัง้น าส่งต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซดข์องบริษัทที่  www.principalcapital.co.th อันจะท าให ้            
ผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบผลการประชมุและสามารถตรวจสอบความถกูตอ้งได ้ 

 ประธานฯ ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
ขอขอบพระคณุท่านผูถื้อหุน้ ตวัแทนผูถื้อหุ้นทกุท่าน ตลอดจนผูมี้ส่วนที่เก่ียวขอ้งทกุท่าน ที่เขา้รว่มการประชมุในครัง้นี ้ขณะนีก้ารประชมุได้
ด  าเนินการครบถว้นทกุวาระแลว้ จงึขอปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

 ปิดประชมุเวลา 12.05 น. 

 

 ลงช่ือ                - จอหน์ ล ีโกะชนุ -           ประธานคณะกรรมการบรษัิท และ ประธานที่ประชมุ 
                        (นายจอหน์ ลี โกะชนุ) 
 

 
 ลงช่ือ                - ฤตมิา จิระสรุเดช -        เลขานกุารบรษัิท และ ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

                      (นางสาวฤติมา จิระสรุเดช) 

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

