รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2565
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ปั จจุบนั บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จากัด (มหาชน) (“บริษั ท ฯ”) มีทุน จดทะเบียนทั้งสิน้ 3,808,570,502 บาท (สามพัน แปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น ห้าร้อยสองบาท)
โดย ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน วันที่ 14 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ว จานวน 3,808,570,502 บาท (สามพันแปดร้อยแปด
ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองบาท) ซึง่ ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 3,808,570,502 หุน้ (สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อย
สองหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 มีผถู้ ือหุน้ มาร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 14 ราย และมีผรู้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
มาร่ว มประชุมจานวน 54 ราย รวมทั้งหมด 68 ราย นับ เป็ น จานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 3,249,310,677 หุน้ คิ ด เป็ น ร้อยละ 85.3157 ของจานวนหุน้
ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ถือได้วา่ ครบเป็ นองค์ประชุม
นายจอห์น ลี โกะชุน ประธานคณะกรรมการบริษัท (“ประธานที่ประชุม”) กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่านที่ได้
เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
และกล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัทฯ อย่างเป็ นทางการ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม
ลาดับต่อไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท เป็ นผูด้ าเนินการประชุม
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ตระหนักและห่ วงใยต่อสุขภาพของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงผูท้ ี่มีส่วน
ร่วมในการจัดประชุมเป็ นอย่างยิ่ง บริษัทฯ พร้อมที่จะปฏิบตั ิตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและเพื่อลดความเสี่ ยง
การแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้อ ไวรัส COVID-19 ด้ว ยเหตุดัง กล่า ว บริษั ท ฯ จึง ได้จัด การประชุม ในครั้ง นี ้ใ นรู ป แบบการประชุม ผ่ า น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมทัง้ กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึง่ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ได้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในเบือ้ งต้นแล้ว
การประชุมวันนี ้ จะดาเนินการประชุมอย่างกระชับและควบคุมเวลาการประชุมเพื่อไม่ให้เป็ นการเสียเวลาแก่ทา่ นผูถ้ ือหุน้ การตอบ
คาถามจะกระทาให้มากที่สดุ คาถามที่ยงั ไม่ได้รบั การตอบในวันนีจ้ ะมีการตอบทุกคาถาม ผ่านบน Website ของบริษัทโดยเร็วและจะไม่มีการ
พิจารณาระเบียบวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า และขอแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระ เสนอรายชื่อ
บุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการและส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุม สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นัน้ ปรากฎว่า ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระและรายชื่ อบุคคลเพื่อเข้า
รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการและไม่มีผถู้ ือหุน้ ส่งคาถามล่วงหน้าแต่อย่างใด
ก่อนที่จะเริม่ การประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนาคณะกรรมการของบริษัทและผูท้ ี่เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี ้
ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทัง้ แนะนาวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ
คณะกรรมการบริษัททีเ่ ข้าร่วมประชุม จานวน 9 ท่าน (คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้ หมด) ได้แก่
1. นายจอห์น ลี โกะชุน
2. นางอุณากร พฤฒิธาดา
3. ดร.สาธิต วิทยากร
4. รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจ่นั เพชร
5. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
6. นายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์
7. นายแพทย์ณฐั วุฒิ ประเสริฐสิรพิ งศ์

ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
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8. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
9. ดร.อัจฉรา รัตนพันธุศ์ รี

กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป (CFO)

ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นายธานี มณีนตุ ร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริการงานบัญชีสว่ นกลาง
ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ
2. นางสาวจุฑาทิพ ตระการบุญชัย
ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จากัด
นางสาวกานติมา คงสมยุติ
ลาดับถัดไป เลขานุการบริษัท ได้ชแี ้ จงถึงวิธีปฏิบตั ิสาหรับการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี ้
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสียง
- สาหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 8 และวาระที่ 10 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- สาหรับวาระที่ 2 เป็ นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
- สาหรับวาระที่ 7 เรือ่ งค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รบั คะแนนเสียงอนุมตั ิไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของ จานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
- สาหรับวาระที่ 9 จะต้องได้รบั คะแนนเสียงอนุมัติไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของ จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี ้ เนื่องด้วยวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็ นเรือ่ งที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) และ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้
ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็ นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไข
ซึง่ กันและกัน โดยหากวาระใดไม่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าอีกวาระหนึ่งแม้ได้รบั อนุมตั ิแล้วเป็ นอันยกเลิกไปด้วย
วิธีปฏิบตั ิในการประชุมซึ่งจะเป็ นไปตามเอกสารที่ได้นาส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว โดยมีกติกา วิธีการลงคะแนน การนับ
คะแนน และวิธีการถามคาถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี ้
1. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผูใ้ ช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password)
ตามวิธีการที่บริษัทกาหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอีย ดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการเข้าร่วม
ประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทาการลงทะเบียน โดยกดปุ่ ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ” ซึง่ ในขัน้ ตอนนีจ้ ะถือว่าผู้
ถือหุน้ ทาการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ จะถูกนับเป็ นองค์ประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และ
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ เสร็จสิน้ ตามลาดับ
3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผถู้ ือหุน้ รายใดมีสว่ นได้เสียในเรื่องใด
เป็ นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect โดยผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วม
ประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต สามารถเข้าสู่ระบบลงคะแนนได้ตามลิงค์ที่แจ้งในช่องทาง Chat ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วม
ประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถกดปุ่ ม Continue ด้านขวา ในฟังก์ช่นั Multimedia Viewer จากนัน้ นา Email และ Password ที่ได้รบั
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จาก Email อนุมตั ิของท่าน เพื่อ Sign-in ในการเข้าสู่ระบบการลงคะแนน และกดปุ่ ม ลงทะเบียน จากนัน้ เลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนน
เสียง ระบบจะแสดงปุ่ มสาหรับการออกเสียงลงคะแนน ทัง้ หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้ )
4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทาการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัท ฯ จะถือว่า
ท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทาการ เปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิ ดการลงคะแนน โดยบริษัท
ให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็ นเวลา 1 นาที
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
5. ผูถ้ ือหุน้ ที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ แล้ว
นัน้ บริษัทได้นาคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุน้ บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติ
ตามวาระไว้แล้ว
6. จานวนผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ และจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผูถ้ ือหุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะเข้ามาเพิ่มเติม
7. กรณีผรู้ บั มอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ หลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ ช้งาน” และกดที่ปมุ่ “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้
งานในบัญชีของผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องอยูใ่ นวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิ ดให้ลงมติ ในวาระ
นัน้ ๆ กรณีที่ผถู้ ือหุน้ ออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิ ดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ จะไม่ถกู นับ เป็ น
องค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถกู นามานับคะแนนในวาระนัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ใน
วาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็ นการตัดสิทธิของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
8. วิธีการถามคาถามหรือแสดงความคิดเห็น
ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
1) กรณีผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคาถาม จากนัน้ เลือกวาระที่ตอ้ งการถาม
คาถาม และทาการพิมพ์ขอ้ ซักถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคาถาม โดยบริษัทจะตอบคาถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ย วข้องกับ
คาถามนัน้ ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจานวนคาถามที่ถกู ส่งเข้ามาจานวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคาถามตามความเหมาะสม
2) กรณี ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ในระบบ Inventech Connect กรุ ณา
เลือกวาระที่ตอ้ งการถามคาถาม จากนั้นกดปุ่ ม จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง ขอให้ท่านทาการเปิ ดกล้องและไมโครโฟนไว้ เมื่อได้รบั
สัญญาณให้ถามคาถาม ขอให้ทา่ นแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะก่อนถามคาถามทุกครัง้ เพื่อบริษัทสามารถ
นามาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่ถามคาถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สภุ าพ หรือหมิ่นประมาท
ผูอ้ ื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็ นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมรายอื่น
9. ในกรณีมีผถู้ ือหุน้ ต้องการถามคาถามด้วยภาพและเสียงในระบบ Inventech Connect เป็ นจานวนมาก เพื่อเป็ นการรักษา
ระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผถู้ ือหุน้ ทาการสอบถามคาถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตอบคาถาม หรือนาคาถามของท่าน
ไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนาไปตอบไว้หน้าเว็ปไซด์ของบริษัท
10. กรณีผถู้ ือหุน้ ประสบปั ญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบตั ิตาม คาแนะนาที่ได้แจ้งไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9136
11. หากเกิ ด กรณี ระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุน้ จะได้รบั อีเมล์ เพื่อกลับ เข้าสู่การประชุมผ่านระบบสารองต่อไป
จากนัน้ เลขานุการบริษัท ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ได้จัดขึน้ ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้แนบสาเนารายงานการประชุมไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ได้ศึกษา
รายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว นอกจากนี ้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้จดั ทาขึน้ แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญ
หน้าที่ 3 จาก 18

ผูถ้ ือหุน้ และนาส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อม
ทัง้ เผยแพร่สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2564
เลขานุการบริษัทเปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือ แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถาม หรือ ขอแก้ไขใดๆ
เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว
คะแนนเสียงสาหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ
วาระที่ 2

เห็นด้วย
3,254,341,677
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสียง
0
-

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายธานี มณีนตุ ร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 และข้อมูลที่สาคัญของบริษัทให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ ดังนี ้
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีปณิธานที่จะเป็ น องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผูใ้ ห้ เพื่อช่วยเหลือ
คน ชุมชนและสังคม ดังนั้น ในการดาเนินธุรกิจและการวางแผนธุรกิจ จะนาปณิธานขององค์กรมาเป็ นองค์ประกอบในการตัดสินใจและ
ขับเคลื่อนองค์กรอยูเ่ สมอ โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี ้
- ในเดือนมีนาคม 2564 ได้เปิ ดดาเนินการโรงพยาบาลพริน้ ซ์ ลาพูน จังหวัดลาพูน อย่างเป็ นทางการ
- ในเดื อ นเมษายน 2564 ได้เ ปิ ด ด าเนิ น การโรงพยาบาลพริน้ ซ์ ศรีส ะเกษ จัง หวัด ศรีส ะเกษ อย่า งเป็ น ทางการ ท่า มกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (โควิด-19) ซึ่งโรงพยาบาลพริน้ ซ์ ศรีสะเกษ ได้รว่ มให้บริการตรวจ
คัดกรอง รวมถึงให้การรักษาแก่ผปู้ ่ วยโควิด -19 ในพืน้ ที่จงั หวัดและจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลให้มีผมู้ าใช้บริการที่โรงพยาบาลแห่งนีเ้ ป็ นจานวน
มากและส่งผลให้โรงพยาบาลมีผลประกอบการที่ดีในปี ที่ผ่านมา
- ในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัท ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“RATCH”) ได้เข้าลงทุนในบริษัทฯ เป็ นหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน
346.23 ล้านหุน้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีพาร์ทเนอร์ในการดาเนินธุรกิจที่ดี
- ในเดือนธันวาคม 2564 บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้มีการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายไปยัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการจัดตัง้ โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสกลนคร ขนาด 59 เตียง ภายใต้บริษัทย่อยที่ชื่อว่า บริษัท พริน้ ซิเพิล
เฮลท์แคร์ - สกลนคร จากัด ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึง่ คาดว่าจะพร้อมเปิ ดให้บริการได้ในไตรมาสแรกของปี 2566 โดย RATCH ได้
ร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวด้วย
- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ ได้รว่ มมือกับโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ โดยบริษัท บารุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิรก์ จากัด เปิ ดศูนย์
มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน ณ โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก โดยเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพในการขยายการรั กษาโรคมะเร็งแบบ
องค์รวมในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนล่างให้กบั ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง
- ในเดือนมีนาคม 2565 บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด ได้มีการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ผิวดีคลินิก เอสเธติคส์ จากัด ซึง่ มี
ผลทาให้บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด มีสัดส่วนการถือหุน้ คิดเป็ น 55% เพื่อเป็ นการต่อยอดธุรกิจสู่ธุรกิจคลินิกเสริมความงามและ
wellness ในอนาคต
อีกทัง้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2564 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลในเครือพริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้รว่ มเป็ น
ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ คน ชุมชนและสังคม ทัง้ การสร้างโรงพยาบาลสนามขนาด 450 เตียง ณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยความร่วมมือกับ
บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี ้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (MQDC) และพาร์ทเนอร์อื่นๆ อีก 30 กว่าราย ซึง่ แม้วา่ ปั จจุบนั โรงพยาบาลสนาม
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ดังกล่าวจะปิ ดทาการไป แต่โรงพยาบาลในเครือพริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ ยังคงให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยกลุม่ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ได้มีการ
จัดตัง้ หอผูป้ ่ วยโควิด-19 (Cohort Ward) สร้างห้อง ICU ที่เพียบพร้อมด้วยเครือ่ งมือทางการแพทย์เพื่อการดูแลผูป้ ่ วยโควิด-19 โดยเฉพาะ และ
ร่วมมือกับโรงแรมต่างๆ เพื่อจัดตัง้ หอผูป้ ่ วยเฉพาะกิจโควิด -19 หรือ Hospitel ขึน้ มากว่า 10 แห่ง ทัง้ ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดย
ผูป้ ่ วยสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพหรือสิทธิ UCEP แล้วแต่กรณี เพื่อเป็ นทางเลือกให้แก่ผปู้ ่ วยอีกด้วย นอกจากนี ้ ได้รว่ มมือกับทางภาครัฐ
และเอกชน ในการเปิ ดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ Drive Thru โดยพบว่า มีผูม้ ารับบริการมากกว่า 168,000 ราย และให้บริการ
ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วกว่า 275,000 ราย จึงส่งผลให้โรงพยาบาลในเครือพริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ มีจานวนคนไข้ใหม่ (New HN) เพิ่มมากขึน้ ถึง
419,000 ราย โดยสัดส่วนคนไข้ที่มาใช้บริการซา้ คิดเป็ น 47%
สาหรับผลประกอบการของปี 2564 พบว่า มีการเติบโตทางรายได้มากถึง 5,058.8 ล้านบาท (คิดเป็ น 90.8%), Gross Profit อยูท่ ี่
1,414.6 ล้า นบาท (คิ ด เป็ น 344.1%), EBITDA อยู่ที่ 940 ล้า นบาท (คิ ด เป็ น 345.4%) และ NPAT อยู่ที่ 92.9 ล้า นบาท (คิ ด เป็ น 117.3%)
โดยรายได้หลักมาจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน 94% และมาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6% หาก
พิจารณาผลประกอบการของธุ รกิ จ โรงพยาบาลเอกชนและบริห ารจัด การโรงพยาบาลเอกชน เปรียบเที ยบกับ ปี 2563 ที่ ผ่า นมา พบว่า
มี EBITDA อยู่ที่ 950 ล้านบาท เติบโตขึน้ ถึง 619% ส่วนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็ นธุรกิจที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 เป็ นอย่างมาก เนื่องจากมีการปิ ดประเทศและจานวนผูเ้ ข้าพักซึง่ เป็ นชาวต่างชาติลดลง ส่งผลให้รายได้รวมติดลบที่ 12.3%
และ EBITDA ติดลบที่ 112.7%
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความมุง่ มั่นที่จะขยายบริการทางสุขภาพใหม่ๆ ไปพร้อมกับการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั เพื่อเป็ นการ
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพแก่ประชาชน ทัง้ การจัดตัง้ ศูนย์มะเร็งที่เป็ นความร่วมมือกับโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ สร้างโอกาสและ
ศักยภาพในการขยายการรักษาโรคมะเร็งแบบองค์รวมในพืน้ ที่ภาคเหนื อตอนล่าง ซึ่งมีแผนจะขยายไปยังโรงพยาบาลในเครือพริน้ ซิ เพิล
เฮลท์แคร์ในอนาคตต่อไป การขยายศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผปู้ ่ วยที่มีความซับซ้อนของโรค ที่ปัจจุบนั โรงพยาบาลพิษณุเวช
ได้ให้บริการห้องปฏิบตั ิการสวนหลอดเลือดหัวใจและรักษาเส้นเลือดหัวใจด้วยบอลลูน ซึ่ งถือเป็ นต้นแบบของโรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
ที่เตรียมขยายบริการในส่วน Cath Lab ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ต่อไป และด้วยพฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากผลกระทบของ
โควิด-19 โรงพยาบาลในเครือพริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้จดั ทาบริการ Home Delivery Services เพื่อตอบโจทย์การดูแลผูป้ ่ วยในยุค New Normal
และจัดให้มีคลินิกที่ดแู ลและให้บริการกับผูป้ ่ วยเป็ น Long Covid Treatment เพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ ข้ารับบริการอีกด้วย
นอกจากนี ้ โรงพยาบาลในเครือพริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลให้มีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานทัง้ ระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลในเครือพริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้รบั การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลของประเทศไทย (Healthcare Accreditation) แล้ว และมีโรงพยาบาลพิษณุเวช
ได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานระดับสากล (Joint Commission International : JCI)
ซึ่งเป็ นสถาบันของสหรัฐอเมริกาที่ได้รบั การยอมรับในระดับสากล ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัย ระดับ สากลส าหรับ การจัด การการท่อ งเที่ ย วเชิ ง สุข ภาพ (GHA Covid-19 for Medical Travel Program) จาก Global
Healthcare Accreditation (GHA) องค์กรระดับโลกที่ให้การรับรองคุณภาพของสถานพยาบาลที่ให้บริการชาวต่างชาติที่มารักษาพยาบาล
ในประเทศไทย หรือ Medical Tourism ในโปรแกรม Covid-19 Certification of Conformance นับเป็ นสถานพยาบาลแห่งที่ 3 ของประเทศ
ไทยและแห่งที่ 4 ของโลกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว
โรงพยาบาลในเครือพริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ ประกอบด้วย
1) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ ตัง้ อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ มีจานวนเตียงรวม 200 เตียง ถือเป็ น Flagship Hospital ซึ่งมี
บริการทางการแพทย์ที่เป็ นเลิศ มีสหวิชาชีพที่พร้อมให้การดูแลผูป้ ่ วยอย่างเต็มที่ และอยูร่ ะหว่างการพัฒนาคุณภาพการบริการให้กา้ วไปสู่การ
รับรองมาตรฐาน JCI ซึง่ เป็ นมาตรฐานสากลภายในปี 2565
2) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ปากนา้ โพ และโรงพยาบาลพริน้ ซ์ ปากนา้ โพ 2 ตัง้ อยูท่ ี่จงั หวัดนครสวรรค์ มีจานวนเตียงรวม 200 เตียง เป็ น
โรงพยาบาลที่ให้บริการการรักษาทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ รวมถึงการให้การรักษาโรคเฉพาะทางอื่นๆ
3) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทัยธานี ตัง้ อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี มีจานวนเตียงรวม 59 เตียง มีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา
ให้การรักษาพยาบาลโรคพืน้ ฐาน และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพริน้ ซ์ ปากนา้ โพ รวมถึงเปิ ดคลินิกฟอกไต เพื่อเป็ นการให้บริการแก่คนในชุมชน
4) โรงพยาบาลพิษณุเวช ตัง้ อยูท่ ี่จงั หวัดพิษณุโลก มีจานวนเตียงรวม 150 เตียง เป็ นโรงพยาบาลที่ได้รบั การรับรองมาตรฐานจาก
สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานระดับสากล (Joint Commission International : JCI) มีความหลากหลายทางด้านการให้
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การรักษาพยาบาล และได้รว่ มมือกับ บริษัท บารุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิรก์ จากัด เปิ ดศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน สาหรับการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ง
ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง
5) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ตัง้ อยู่ที่จงั หวัดอุตรดิตถ์ มีจานวนเตียงรวม 57 เตียง เป็ นโรงพยาบาลที่ม่งุ เน้นการให้บริการ
ผูป้ ่ วยเด็ก ผูส้ งู อายุ รวมถึงผูป้ ่ วยกลุม่ โรคไม่ติดต่อเรือ้ รัง (Non-Communicable diseases)
6) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ตัง้ อยู่ที่จงั หวัดพิจิตร มีจานวนเตียงรวม 90 เตียง มุ่งเน้นการให้บริการผูป้ ่ วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
เรือ้ รัง (Non-Communicable diseases) รวมถึงผูป้ ่ วยสูงอายุ
7) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ลาพูน และโรงพยาบาลศิรเิ วช ลาพูน ตัง้ อยู่ที่จงั หวัดลาพูน มีจานวนเตียงรวม 118 เตียง เปิ ดให้บริการแก่
ผู้ป ระกัน ตนสิทธิ ป ระกัน สัง คม และผู้รับ บริก ารสิท ธิ ป ระกัน สุข ภาพถ้ว นหน้า (บัต รทอง) ซึ่ง เป็ น โรงพยาบาลที่ ตั้ง อยู่ใ กล้เ คี ย งกับ พืน้ ที่
นิคมอุตสาหกรรมและชุมชน จึงเป็ นโรงพยาบาลอีกแห่งที่สาคัญที่จะร่วมดูแลผูค้ นในชุมชนเป็ นอย่างดี
8) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุบลราชธานี ตัง้ อยู่ที่ จงั หวัดอุบลราชธานี มีจานวนเตียงรวม 59 เตียง มุ่งมั่นสู่การเป็ นโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ของเครือในเขตพืน้ ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็ นหนึ่งในจังหวัดที่มี GDP สูงที่สดุ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมีโอกาส
ในการให้บริการแก่ผรู้ บั บริการจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา อีกด้วย
9) โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ศรีสะเกษ ตัง้ อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ มีจานวนเตียงรวม 59 เตียง เป็ นโรงพยาบาลที่เปิ ดใหม่ และพร้อม
ให้บริการแก่ผรู้ บั บริการในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงผูร้ บั บริการจากราชอาณาจักรกัมพูชาด้วย โดยปั จจุบนั มีความพร้อมให้บริการ
รักษาพยาบาลเฉพาะทางทัง้ ด้านออร์โทพีดิกส์ การส่องกล้องกระเพาะอาหารและลาไส้ใหญ่ รวมถึงการผ่าตัดทั่วไป
10) โรงพยาบาลวิรชั ศิลป์ ตัง้ อยู่ที่จงั หวัดชุมพร มีจานวนเตียงรวม 100 เตียง เป็ นโรงพยาบาลที่มีแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญหลากหลาย
สาขา และเป็ นโรงพยาบาลที่เป็ นรูจ้ กั ของคนในจังหวัดเป็ นอย่างดี
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็ นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่สาคัญของโรงพยาบาลในเครือพริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ ซึง่ ไม่เพียงแต่พฒ
ั นาการ
ให้การบริการรักษาพยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน แต่ยงั มุ่งเน้นดาเนินงานตามปณิธานขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน
รอบด้าน ทัง้ มิติทางเศรษฐกิจ (Economic) ที่มีแนวคิดการขยายธุรกิจโรงพยาบาลไปในชุมชน เพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ในราคา
การบริการที่เหมาะสมและจับต้องได้ มิติดา้ นสิ่งแวดล้อม (Environmental) ซึ่งได้มีการเข้าร่วมโครงการดูแลสิ่งแวดล้อมหลายด้านร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิติดา้ นสังคม (Social) ซึ่งได้มีการร่วมมือกับชุมชน สร้างโครงการผสาน ช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก
ชุมชนและเน้นให้ชมุ ชนเกิดรายได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการมอบทุนการศึกษาแก่พนักงานและนักเรียนในชุมชนที่โรงพยาบาลตัง้ อยู่ และพร้อม
ก้าวไปสู่การเป็ นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิดความยั่งยืน ESG ในปี 2566 ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเปิ ดรับสมัครบุคลากรที่เป็ น
คนในชุมชน สร้างโครงการพาคนกลับบ้าน เพื่อให้บุคลากรเหล่านัน้ กลับไปดูแลชุมชนและครอบครัวของตน มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ของชุมชนเพื่อให้โรงพยาบาลเติบโตควบคู่ไปกับชุมชน และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยลดปริมาณขยะ ปริมาณคาร์บอน รวมถึงการเปลี่ยนวัสดุ
หรือผลิตภัณฑ์เหลือใช้ของโรงพยาบาลให้กลับมาเป็ นวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ใหม่ อีกทัง้ ยังได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและยึดหลักจริยธรรม
ทางธุรกิ จที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยได้แ สดงเจตนารมณ์เข้า ร่ว มกับ แนวร่ว มต่อต้า นคอร์รัป ชัน ของภาคเอกชนไทย หรือ
Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) ซึ่งผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 7 มิถนุ ายน 2561 และได้รบั การต่ออายุการรับรอง
(Re- Accreditation) เป็ นสมาชิกโครงการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รปั ชันทุกรูปแบบ
ทัง้ นี ้ เพื่อให้การบริการทางการแพทย์สอดคล้องกับความก้า วหน้าทางเทคโนโลยีในปั จจุบนั จึงได้มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการแพทย์ หรือที่เรียกว่า Digital Healthcare เพื่อช่วยสร้างนวัตกรรมในการดูแล ป้องกัน รักษา และฟื ้ นฟูสขุ ภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการคิดค้นแนวทางการให้บริการทางการแพทย์
แก่ผปู้ ่ วยที่เป็ น Borderless Healthcare โดยการระดมสรรพกาลังและใช้ออนไลน์แพลตฟอร์ม เช่น Tele-consultation การอ่านผลตรวจทาง
รังสิวินิจฉัย (Film Reading) การทานัดหมายติดตามผล (Daily Follow-Up) โดยใช้ระบบ Cloud และโรงพยาบาลในเครือพริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์
สามารถร่วมกันดูแลผูป้ ่ วยข้ามจังหวัดได้โดยที่ผปู้ ่ วยไม่จาเป็ นต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการออกแบบเป็ น Digital Patient Journey
ที่ให้บริการแก่ผปู้ ่ วยตัง้ แต่การลงทะเบียนไปจนถึงการชาระค่าบริการรักษา
สาหรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต (Long Term Growth) บริษัทฯ ตัง้ เป้าหมายการขยายธุรกิจโรงพยาบาลไปยังเมืองรองอีก
2-3 แห่ง จัดตัง้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผูส้ งู อายุจานวน 2 แห่ง ขยายธุรกิจคลินิกชุมชนจนครบ 40 สาขาทัง้ ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
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สร้าง Healthcare Platform ที่สามารถเพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มความสะดวกสบายให้กบั ผูเ้ ข้ารับบริการ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคคล
และผูบ้ ริหารรุน่ ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายงานของเครือ โดยคาดการณ์วา่ แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจของบริษัทในอนาคตจะมาจาก
การให้บริการของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน รวมถึงการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ๆ และการเพิ่ม
ศักยภาพของธุรกิจที่มีอยูเ่ ดิมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
นายปรีชา จันทร์มณี ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนขยายจานวนโรงพยาบาลไปยังจังหวัดใดเพิ่มเติ ม
และมีแนวทางในการสรรหาบุคลากรอย่างไร และในจังหวัดที่มีโรงพยาบาลของบริษัท เปิ ดให้บริการมีสถานการณ์โควิด-19 เป็ นอย่างไรและ
บุคลากรเพียงพอที่จะรองรับผูป้ ่ วยในจังหวัดนัน้ ๆ หรือไม่
นายธานี มณีนตุ ร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้ จงว่า บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในปณิธานที่จะขยายโรงพยาบาลไปยังเมืองรอง ซึ่ง ใน
ปั จจุบัน มุ่งเน้นการขยายธุ รกิ จ ไปยังจังหวัด ที่อยู่ใ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคใต้เป็ น หลัก ด้า นการสรรหาบุคลากรนั้น บริษั ทฯ
มีโครงการพาคนกลับบ้าน โดยเปิ ดรับสมัครพนักงานซึง่ เป็ นคนในชุมชน เพื่อให้พนักงานกลับไปดูแลชุมชนและครอบครัวของตน และยังมีการ
บริหารงานด้วยระบบการจัดการจากส่วนกลาง (Shared Service) เพื่อการควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นางสาวนพสร บัวประทุมพร ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนการดาเนินธุรกิจในปี 2565 โดยตัง้ เป้าหมาย
รายได้และมีแผนการลงทุนอย่างไร และบริษัทฯ มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ดา้ นใดบ้าง รวมถึงมีความคืบหน้าของความร่วมมือ
ดังกล่าวอย่างไร
นายธานี มณีนตุ ร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้ จงว่า แผนการดาเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯ มุง่ เน้นการขยายโรงพยาบาลไปยัง
เขตพืน้ ที่ตา่ งจังหวัด 2-3 แห่ง รวมถึงตัง้ เป้าหมายการเติบโตของกลุม่ ธุรกิจโรงพยาบาลที่ 20-25% ซึง่ การเติบโตดังกล่าวมาจาก การเติบโตจาก
ธุรกิจที่ดาเนินการในปั จจุบนั โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลในเครือพริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ได้มีการจัดตัง้ ศูนย์การให้บริการทางการแพทย์
เฉพาะทางเพิ่มเติมรวม 21 ศูนย์ ซึ่งเป็ นการขยายศักยภาพด้านการแพทย์และเป็ นโอกาสในการสรรหาแพทย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญมาร่วมงาน
เพิ่มเติม สาหรับความร่วมมือของบริษัทฯ กับ โรงพยาบาลบารงราษฎร์ โดยบริษัท บารงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิรก์ จากัด ได้รว่ มกันมุ่งเน้นขยาย
สาขาวิชาชีพ รวมถึงความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนมากขึน้ โดยในปั จจุบนั ได้รว่ มกันจัดตัง้ ศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ดา้ น
กระดูกสันหลังและข้อ Spine & Joint ที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ และจัดตัง้ ศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน ที่โรงพยาบาลพิษณุเวช ซึ่งเป็ น
การรักษาโรคมะเร็งแบบองค์รวมในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนล่างให้กับประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง โดยในอนาคตจะทาการ
ขยายศูนย์มะเร็งดังกล่าวนีไ้ ปยังโรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุบลราชธานีตอ่ ไป สาหรับโรงพยาบาลในเครือพริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์แห่งอื่นที่มีความสนใจ
จัดตัง้ ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอื่นๆ ร่วมกับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลบารุงราษฎร์นนั้ ได้มีการหารือในเบือ้ งต้นแล้วและโรงพยาบาล
บารุงราษฎร์มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ต่อไป
นายศิ ริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้รับ มอบฉัน ทะจากผู้ถือหุ้น ได้แ สดงความยินดี แก่ผู้บริห ารและพนักงานของบริษัท ฯ ที่ ผ ลการ
ดาเนินงานในปี ที่ผ่านมามีกาไรเป็ นปี แรกที่ 92 ล้านบาท พร้อมสอบถามเพิ่มเติมว่า ผลการดาเนินงานที่มีกาไรดังกล่าวเกิดจากปั จจัยใด และ
คาดว่า ผลการดาเนินงานในปี 2565 จะมีปัจจัยใดที่สง่ ผลให้บริษัทฯ มีกาไรอย่างต่อเนื่อง
นายธานี มณีนตุ ร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้ จงว่า การเติบโตของปี 2564 ที่ผ่านมา เกิดจาก 2 ปั จจัยหลัก ได้แก่
1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งทางโรงพยาบาลในเครือพริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
ในการเปิ ดให้บริการดูแลผูป้ ่ วยโควิด-19 และพัฒนารูปแบบการให้การรักษาพยาบาลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคระบาด รวมถึงมีการ
ขยายส่วนงานและร่วมกันระดมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในเครือมาร่วมกันให้การดูแลผูป้ ่ วยโควิด -19 ซึ่งช่วยให้เกิดความพร้อม
ในการดูแลรักษาพยาบาล และบริหารจัดการบุคลากรได้เป็ นอย่างดี
2) การเปิ ดศูนย์การให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางร่วม 21 ศูนย์ในปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็ นเพิ่มศักยภาพการให้บริการและ
เพิ่มโอกาสให้ผปู้ ่ วยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึน้ และเพิ่มการเติบโตให้แก่ธุรกิจที่ดาเนินไปอย่างปกติดว้ ย
ซึ่งในอนาคต บริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นการขยายงานตามแผนงานและเปิ ดศูนย์การให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางเพิ่มขึน้
รวมถึงให้ความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ของบริษัทฯ ต่อไป
นางสาวสุนี ลีวิวิธนนท์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 และเศรษฐกิจในปั จจุบนั บริษัทฯ
มีหลักการในการเพิ่มจานวนโรงพยาบาลหรือขยายธุรกิจอย่างไร
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นายธานี มณีนตุ ร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้ จงว่า หลักการในการเพิ่มจานวนโรงพยาบาลหรือขยายธุรกิจของบริษัทฯ จะยึด
มั่นตามปณิธาน เพื่อที่จะเป็ นองค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผูใ้ ห้ เพื่อช่วยเหลือ คน ชุมชนและสังคม ดังนัน้ การขยายธุรกิจต่างๆ จะมุง่ เน้นไปยัง
เมืองรอง รวมถึง untapped market เพื่อให้ผคู้ นได้เข้าถึงการสาธารณสุขของประเทศไทย และยกระดับสาธารณสุขให้มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
โดยการบริหารงานแบบเครือข่าย เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
นายกมลเทพ ลาภอานวยผล ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจไปในเขตพืน้ ที่ EEC หรือไม่
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงว่า ตามนโยบายหลักของบริษัทฯ จะมุง่ เน้นการขยายธุรกิจโรงพยาบาลไปยังเมืองรอง
และพืน้ ที่ที่มีการให้บริการสุขภาพของภาคเอกชนยังไม่เพียงพอ ซึง่ ในปั จจุบนั บริษัทฯ มุง่ เน้นการขยายธุรกิจไปยังเขตภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ
และภาคใต้เป็ นหลัก สาหรับการขยายธุรกิจไปยังเขตโครงการ EEC นัน้ บริษัทฯ มีที่ดินจานวนหนึ่งซึง่ อยูใ่ นเขตพืน้ ที่โครงการเพื่อเตรียมรองรับ
การขยายธุรกิจในอนาคตแล้ว เพียงแต่ปัจจุบนั บริษัทฯ ต้องการขยายการให้บริการสาธารณสุขไปยังพืน้ ที่ที่การบริการสาธารณสุขยังไม่ท่วั ถึง
ก่อน และในขณะเดียวกันจะทาการศึกษาความเป็ นไปได้ของการจัดตัง้ โครงการในพืน้ ที่ EEC เพิ่มเติมต่อไป
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
คะแนนเสียงสาหรับการลงคะแนน เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามในวาระนีเ้ พิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ประจาปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ได้นาเสนอ และเนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ ง
มีการลงมติ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจาปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564

นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จดั ทางบแสดง
ฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ด เสร็จ ประจาปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้วเสร็จโดยมีรายละเอียดตามที่ป รากฎในรายงาน
ประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตได้แสดงความเห็น
แบบไม่มีเงื่อนไข และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ ประกอบด้วยส่วนของสานักงานใหญ่และและโรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ มีรายได้รวมอยูท่ ี่ 1,430
ล้านบาท สูงกว่าปี ที่ผ่านมาถึง 306% โดยโรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ มีรายได้สงู ขึน้ ถึง 642% จากรายได้ที่เพิ่มขึน้ ทัง้ ส่วน OPD และ IPD
จากการแพร่ระบาดอย่างรุ นแรงของโควิด -19 การตรวจคัดกรอง รวมทัง้ รายได้จากการจาหน่ายวัคซีนทางเลือก การให้บริการฉีดวัคซีนให้
ประชาชน ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีรายได้ลดลง เนื่องจากเมื่อสิน้ ปี 2563 บริษัทฯ ได้ทาการโอนกิจการบางส่วน (PBT) ของโครงการ
แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสต้า กรุงเทพฯ มายังบริษัทย่อยที่จดั ตัง้ ใหม่ ทาให้ในปี 2564 ไม่มีรายได้ของโครงการนี ้
งบการเงิน รวม มีรายได้รวม 5,058.8 ล้า นบาท สูงกว่า ปี 2563 ประมาณ 91% จากส่ว นของธุ รกิ จ โรงพยาบาล โดยธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลมีรายได้สูงขึน้ 107% จากโรงพยาบาลที่ มีอยู่เดิ มสูงขึน้ 86% โดยเฉพาะโรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุว รรณภูมิ โรงพยาบาลพริน้ ซ์
ปากนา้ โพ และโรงพยาบาล พริน้ ซ์ ลาพูน ในส่วนของโรงพยาบาลที่เปิ ดใหม่ คือโรงพยาบาลที่เปิ ดดาเนินการระหว่างปี 2563 หรือปี 2564
ได้แก่ โรงพยาบาลวิรชั ศิลป์ ที่เปิ ดให้บริการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุบลราชธานี เปิ ดให้บริการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563
และโรงพยาบาลพริน้ ซ์ ศรีสะเกษ เปิ ดให้บริการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึง่ โรงพยาบาลทุกแห่งมีรายได้สงู ขึน้ เช่นเดียวกับโรงพยาบาลที่มีอยู่
เดิม โดยเป็ นผลมาจากการตรวจและรักษาผูป้ ่ วยโควิด-19 คลินิกใกล้บา้ น ใกล้ใจ ที่เริม่ ดาเนินการเมื่อต้นปี 2564 มีรายได้อยูท่ ี่ 71.9 ล้านบาท
(ปั จจุบนั มี 17 สาขา) ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็ นธุรกิจที่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญตัง้ แต่ปี 2563 เป็ นต้นมา โดยในไตรมาสที่ 1 ของ
ปี 2563 มีผลการดาเนินงานที่เป็ นปกติ และได้รบั ผลกระทบในไตรมาสที่ 2 และได้รบั ผลกระทบมากที่สดุ ในไตรมาสที่ 3 และคงตัวในไตรมาสที่
4 ของปี 2563 ในขณะที่ปี 2564 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ยังทรงตัวอยู่ และเริ่มมีผลประกอบการดีขนึ ้ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 จนถึง
ปั จจุบนั จากการที่รฐั บาลผ่อนคลายมาตรการโควิด-19
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รายได้ของธุรกิจในปี 2564 ลดลง 12% โดยโครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ มีรายได้ลดลง
31% อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ลดลง 8% ในขณะที่โครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก มีรายได้ใกล้เคียงกับปี ที่ผ่านมา
กาไรขัน้ ต้นของงบการเงินเฉพาะกิจการสูงขึน้ เป็ นอย่างมากจากธุรกิจโรงพยาบาล โดยในปี 2563 จะเห็นได้ว่า กาไรขัน้ ต้นของ
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ ติดลบ ในขณะที่ปี 2564 มีกาไรขัน้ ต้นถึง 40.1% ในขณะที่กาไรขัน้ ต้นของงบการเงินรวมอยูท่ ี่ 1,414.6 ล้านบาท
สูงกว่าปี ที่ผ่านมา 344% โดยที่ธุรกิจโรงพยาบาล มีกาไรขัน้ ต้นสูงขึน้ 410% จากโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมและโรงพยาบาลที่เปิ ดใหม่ ซึ่งมีกาไร
ขัน้ ต้นสูงขึน้ ทุกแห่ง ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีกาไรขัน้ ต้นสูงขึน้ 8 ล้านบาท (ร้อยละ 15) เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ทุกแห่ง
สามารถควบคุมต้นทุนได้ดี ทัง้ นี ้ มีรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวของทัง้ 2 ปี ซึง่ ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2563 ที่มีกาไรจาก
การจาหน่ายส่วนงาน 704.7 ล้านบาท จาการทารายการ PBT ของ โครงการแมริออท เอ็กเซ็กคลูซีฟ สาทรวิสต้า จากบริษัทฯ มายังบริษัทย่อย
ที่จดั ตัง้ ขึน้ ใหม่ และงบการเงินรวม ในปี 2563 ที่มีกาไรจากการต่อรองราคาซือ้ กิจการโรงพยาบาล จานวน 30.7 ล้านบาท เกิดจากการเข้าซือ้
และรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จากัด ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 และมีกาไรจากการจาหน่ายบริษัท
ย่อย จานวน 17.1 ล้านบาท เกิดจากการจาหน่ายหุน้ สามัญของบริษัท วี 33 จากัด และ บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จากัด
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ กว่าปี 2563 ทัง้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเป็ นผลมาจากรายได้
ที่เพิ่มขึน้ ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารของงบการเงินรวมอยุท่ ี่ 1,136.1 ล้านบาท สูงขึน้ 44% โดยโรงพยาบาลที่มีอยูเ่ ดิม มีคา่ ใช้จา่ ยในส่วน
ของบุคลากร ค่าใช้จา่ ยทางการตลาด และค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานต่างๆ เพิ่มขึน้ จากการขยายจานวนเตียงและทรัพยากรต่างๆ เพื่อรองรับ
การรักษาผูป้ ่ วยโควิด-19 และโรงพยาบาลที่เปิ ดใหม่ในปี 2564 มีคา่ ใช้จา่ ยในการตลาดและประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ เพิ่มขึน้ รวมทัง้
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีค่าใช้จ่า ยเพิ่มขึน้ 20% บริษัทฯ มีรายรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวในปี 2563 ได้แก่ กาไรจากการต่อรองราคา
ซือ้ กิจการโรงพยาบาล จานวน 30.7 ล้านบาท และกาไรจากการจาหน่ายบริษัทย่อย จานวน 17.1 ล้านบาท ซึง่ ส่งผลเป็ นกาไรต่องบการเงินของ
ปี 2563 ในขณะที่ปี 2564 มีผลขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทย่อย ซึง่ ส่วนนีจ้ ะอยูร่ วมในค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร หาก
ไม่รวมรายการที่เกิด ขึน้ เพียงครัง้ เดี ยว บริษั ท ฯ จะมี EBITDA อยู่ที่ 983.4 ล้า นบาท สูงกว่า ปี ที่ ผ่านมาที่ 502% จากธุ รกิ จโรงพยาบาลที่
ผลประกอบการเติบโตขึน้ มากในปี 2564 ในขณะที่ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มี EBITDA เป็ นบวก แต่ลดลงจากปี ที่ผ่านมาจากผลกระทบ
ของโควิด-19 ทัง้ นี ้ ในงบการเงินรวม มี EBITDA อยู่ที่ 940 ล้านบาท สูงกว่าปี ที่ผ่านมา 345% จากธุรกิจโรงพยาบาลที่ผลประกอบการเติบโต
ขึน้ มากในปี 2564 ในขณะที่ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มี EBITDA ติดลบเนื่องจากมีรายการขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท
ย่อยจานวน 43.4 ล้านบาท รวมอยูด่ ว้ ย
กาไรสุท ธิ สาหรับปี 2564 จากงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ที่ 225.3 ล้า นบาท ซึ่งต่า กว่าปี 2563 ที่ 46% เนื่ องจากงบการเงิน
ปี 2563 มีรายการกาไรจากการจาหน่ายส่วนงาน 704.7 ล้านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าวนีจ้ ะส่งผลให้กาไรสุทธิ ของปี 2564 สูงกว่าปี
ที่ผ่านมาถึง 178% ส่วน งบการเงินรวมจะมีกาไรสุทธิประจาปี อยู่ที่ 92.9 ล้านบาท โดยที่หากไม่รวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวจะมีกาไร
สุท ธิ ส าหรับ ปี อ ยู่ที่ 136.2 ล้า นบาท สูง กว่า ปี ที่ ผ่า นมาที่ มี ผ ลประกอบการเป็ น ขาดทุน 585.3 ล้า นบาท ที่ 123% จากรายได้ข องธุ รกิ จ
โรงพยาบาลทัง้ โรงพยาบาลที่ มีอยู่เดิ ม โรงพยาบาลที่เปิ ดใหม่และคลินิ กใกล้บา้ นใกล้ใจ รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีผลขาดทุน ล ดลง
โดยกาไรสุทธิตามงบการเงินจะอยูท่ ี่ 92.9 ล้านบาท สูงกว่าปี ที่ผ่านมาที่มีผลประกอบการเป็ นขาดทุน 537.5 ล้านบาท ที่ 117% จากรายได้ของ
ธุรกิจโรงพยาบาล ทัง้ โรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม โรงพยาบาลที่เปิ ดใหม่และคลินิกใกล้บา้ นใกล้ใจ ในขณะที่ธุรกิจอสังห าริมทรัพย์ มีรายการตัด
จาหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทย่อย รวมอยูท่ ี่ 43.4 ล้านบาท
2. งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ มี สิ น ทรัพ ย์ร วมสูง ขึน้ 12% มาจากสิ น ทรัพ ย์ห มุน เวี ย นที่ สูง ขึน้ 1,284.4 ล้า นบาท จากสิ น ทรัพย์
ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนเพิ่มขึน้ 382.5 ล้านบาท จากการลงทุนระยะสัน้ ในกองทุนรวมที่บริษัทฯ ใช้พกั
เงินสดส่วนเกินระหว่างรอการจ่าย และลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่นเพิ่มขึน้ 743.2 ล้านบาท จากลูกหนีส้ านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) และสานักงานประกันสังคม สาหรับค่ารักษา UCEP Covid-19 จานวน 345.4 ล้านบาท และจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีน 243.1
ล้านบาท
งบการเงิน รวม มีสิน ทรัพย์รวมสูงขึน้ 13% มาจากสิน ทรัพย์ห มุน เวียนสูงขึน้ 3,073.8 ล้า นบาท จากสิน ทรัพย์ท างการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนเพิ่มขึน้ เช่นเดียวกับงบการเงินเฉพาะกิจการ ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่นเพิ่มขึน้ 1,337.9 ล้าน
บาท จากลูกหนีส้ านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสานักงานประกันสังคม สาหรับค่ารักษา UCEP Covid-19 จานวน 592.3
ล้านบาท และจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีน 631.7 ล้านบาท และในระหว่างปี มีการจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทย่อย
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(อาคาร Bangkok business Center) ที่ จะจาหน่ า ยไปยังบุค คลภายนอก ไปเป็ น สิน ทรัพย์ไม่ห มุน เวี ยนที่ ถือ ไว้เพื่ อขายที่ อยู่ใ นสิน ทรัพ ย์
หมุนเวียนจานวน 1,010.8 ล้านบาท
หนี ส้ ิน รวมของงบการเงินเฉพาะกิ จการลดลง 3% มาจากการจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน 300
ล้านบาท ส่วนงบการเงินรวม หนีส้ ินรวมสูงขึน้ 8% มาจากหนีส้ ินหมุนเวียนสูงขึน้ หนีส้ ินหมุนเวียนของงบการเงินเฉพาะกิจการสูงขึน้ 379.1
ล้านบาท จากเงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีน 205.4 ล้านบาท และภาษีเงินได้คา้ งจ่าย 51.4 ล้านบาท จากการที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ ที่มีผล
ประกอบการเป็ นบวกในปี 2564 จึงทาให้มีภาษี เงินได้คา้ งจ่ายเกิดขึน้ ส่วนงบการเงินรวมมีหนีส้ ินหมุนเวียนสูงขึน้ 454.7 ล้านบาท จากเงิน
รับล่วงหน้าค่าวัคซีน 614.4 ล้านบาท และภาษี เงินได้คา้ งจ่า ย 66.7 ล้านบาท ของโรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลพิษ ณุเ วช
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ลาพูน และโรงพยาบาลวิรชั ศิลป์
ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึน้ ทัง้ งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม โดยสาเหตุหลักมาจากการที่ในเดือนพฤษภาคม 2564
บริษัทฯ ได้รบั ชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 1,416.1 ล้านบาท จากบริษัท ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยแบ่งเป็ นส่วนของมูลค่าที่ตราไว้
346.2 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ 1,069.9 ล้านบาท อีกทัง้ ผลประกอบการในปี 2564 ทัง้ ส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบ
การเงินรวมมีผลกาไรเกิดขึน้ จึงส่งผลให้สว่ นของเจ้าของเพิ่มขึน้ ด้วย
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
นางสาวสุนี ลีวิวิธนนท์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า จากข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ที่มีผลกาไร บริษัทฯ จะมี
แนวโน้มพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เมื่อใด
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค และกรรมการบริหาร กล่าวว่า หากพิจารณาจากที่ขอ้ มูลงบการเงินที่บริษัทฯ ได้รายงานไว้ในรายงาน
ประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) จะพบว่า งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกาไรเป็ นบวกต่อเนื่องสองปี ซอ้ น
แต่กาไรต่อหุน้ ยังไม่สงู นัก และแม้ว่าในปี 2564 จะเป็ นปี แรกที่บริษัทฯ มีกาไร แต่บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม จึงหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าหากในปี
2565 บริษั ทฯ สามารถรักษาระดับการสร้างรายได้และกาไรได้อย่างเช่นปี 2564 ที่ ผ่า นมา รวมถึงมีกาไรต่อหุน้ เพิ่มสูงขึน้ เชื่อว่าบริษัทฯ
จะสามารถพิจารณาผลประโยชน์ที่สาคัญแก่ผถู้ ือหุน้ ได้ แต่ทงั้ นี ้ ขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ของโรคระบาดและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศด้วย
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
คะแนนเสียงสาหรับ การอนุมัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สาหรับปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ
วาระที่ 4

เห็นด้วย
3,254,341,677
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสียง
0
-

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุ นสารองตามกฎหมาย จานวน 11,265,447 บาท และงดการจ่ายเงิน
ปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
กาหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดได้กาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรร
กาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เมื่ อ พิ จ ารณาจากผลประกอบการของบริษั ท ฯ ส าหรับ รอบปี บัญ ชี สิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ที่ ผ่ า นมาแล้ว พบว่า
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2564 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ เท่ากับ 225,308,943 บาท จึงพิจารณาจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
จานวน 11,265,447 บาท ทัง้ นี ้ แม้งบการเงินรวมของบริษัทฯ จะมีกาไรสุทธิ จากผลการดาเนินงานจานวน 92,878,647 บาท แต่เนื่องจาก
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บริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงของการขยายกิจการจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องสารองเงินไว้สาหรับการขยายกิจการ อีกทัง้ บริษัทฯ เริ่มมีกาไรเป็ นปี แรก
และมีกาไรต่อหุน้ ไม่สงู นัก จึงพิจารณางดการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564
ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2564 และปี 2563
1.
2.
3.
4.
5.

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

ปี 2564
92,878,647
3,808,570,502
-

ปี 2563
(537,492,587)
3,462,336,820
-

จึงขอเสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 11,265,447 บาท และงดการ
จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ตามที่เสนอ
เลขานุการบริษัทเปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ น
ทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 11,265,447 บาท และงดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ
วาระที่ 5

เห็นด้วย
3,254,341,677
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสียง
0
-

พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต่ ้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระ

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัท
ที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดว่าในการ
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการคิดเป็ นจานวนหนึ่งในสาม หรือจานวนใกล้ที่สดุ กับหนึ่งในสามจะต้องออกจากตาแหน่ง
และกรรมการบริษัทที่พน้ จากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้ โดยในการประชุมครัง้ นี ้ กรรมการที่ครบกาหนดออกตาม
วาระ 3 ท่าน มีดงั ต่อไปนี ้
1. นายจอห์น ลี โกะชุน
2. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
3. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

กรรมการ
กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ

เห็ น สมควรเสนอให้ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาแต่ง ตั้ง นายจอห์น ลี โกะชุน ดร.จุฑ ามาส อิ ง โพธิ์ ชัย และนายวี ระ
ศรีช นะชัย โชค เพื่ อ ให้ก ลับ เข้า ด ารงต าแหน่ ง อี ก วาระหนึ่ ง โดยประวัติ ก ารศึก ษาและประสบการณ์ท างานของทั้ง 3 ท่า นปรากฎตาม
presentation ที่นาเสนอ และได้สง่ ให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึง่ คณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีสว่ นได้สว่ นเสียได้พิจารณาคุณสมบัติ
แล้วว่า บุคคลตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นทัง้ สามท่านเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ.2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัทฯ อีกทัง้ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ
มีประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท รวมทัง้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ตลอดจนประสบการณ์ในการทางาน
และความรอบรูใ้ นแขนงวิชาต่างๆ ทัง้ การบริหารจัดการด้านการสาธารณสุข การเงิน และการบัญชี จึงเชื่อได้ว่ากรรมการทัง้ สามท่านที่เสนอนี ้
จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงขอเสนอให้แต่งตัง้ ทัง้ สามท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
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โดยวาระนี ้ จะลงคะแนนเสียงแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลโดยแบ่งเป็ นวาระย่อย 5.1 - 5.3 และให้ลงคะแนนเป็ นรายบุคคลที
ละวาระ
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมัติด ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน
เลขานุการบริษัทเปิ ดโอกาสให้ทปี่ ระชุมสอบถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว
วาระที่ 5.1 การลงคะแนนแต่งตัง้ นายจอห์น ลี โกะชุน

กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตัง้ นายจอห์น ลี
โกะชุน กลับเข้าเป็ นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,254,298,577
99.9986

วาระที่ 5.2 การลงคะแนนแต่งตัง้ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั

ไม่เห็นด้วย
43,100
0.0013

งดออกเสียง
0
-

กรรมการ และกรรมการอิสระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสียงข้า งมากของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตัง้ ดร.จุฑามาส
อิงโพธิ์ชยั กลับเข้าเป็ นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,254,341,477
99.9999

วาระที่ 5.3 การลงคะแนนแต่งตัง้ นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

ไม่เห็นด้วย
200
0.0000

งดออกเสียง
0
-

กรรมการ

ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ ด ้ว ยเสี ย งข้า งมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง มาประชุม และออกเสี ย งลงคะแนน อนุมัติ แ ต่ง ตั้ง นายวี ระ
ศรีชนะชัยโชค กลับเข้าเป็ นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ
วาระที่ 6

เห็นด้วย
3,251,196,377
99.9033

ไม่เห็นด้วย
3,145,300
0.0966

งดออกเสียง
0
-

พิจารณาอนุมัติเพิ่มจานวนกรรมการ และแต่งตัง้ กรรมการใหม่

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงของการขยายกิจการ ทาให้มี
เรื่องที่ค ณะกรรมการต้องพิจารณาอนุมัติ เพิ่มมากขึน้ ซึ่งต้องอาศัยความรู ค้ วามสามารถจากคณะกรรมการในหลากหลายด้า น รวมทั้ง
ควรมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เช่น คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มจานวนกรรมการบริษัทจากเดิมจานวน 9 ท่าน เป็ นจานวน
11 ท่า น โดยแต่ง ตั้ง กรรมการใหม่ ได้แ ก่ (1) ดร.อนุพัน ธ์ กิ จ นิ จ ชี ว ะ ด ารงกรรมการและกรรมการอิ ส ระ และ (2) นายธานี มณี นุต ร์
ดารงตาแหน่งกรรมการ
โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลข้างต้นทัง้ สองท่านแล้วพบว่า เป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กาหนดไว้ อีกทัง้ ยังเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์
ในการทางานและความรอบรู ใ้ นแขนงวิชาต่างๆ ทั้งการบริห ารจัด การและกฎหมาย อัน จะเป็ น ประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของบริษัทฯ
ซึ่งเมื่อได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ วัยวุฒิและคุณวุฒิ ข องบุคคลข้า งต้นทั้งสองท่านแล้ว จึงเชื่อได้ว่าทั้งสองท่านนีจ้ ะช่ว ยให้องค์กร
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ทัง้ สองท่านเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป
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เลขานุการบริษัทเปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว
โดยวาระนี ้ จะลงคะแนนเสียงแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลโดยแบ่งเป็ นวาระย่อย 6.1 - 6.2 และให้ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
ทีละวาระ
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ย ง
ลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มจานวนกรรมการ และแต่งตัง้ กรรมการใหม่ ดังนี ้
วาระที่ 6.1 การลงคะแนนแต่งตัง้ ดร.อนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระ
ที่ป ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เป็ น เอกฉัน ท์ข องผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง ดร.อนุพัน ธ์ กิ จนิ จชีวะ
ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3,251,297,877

0

3,043,800

100.0000

0.0000

ไม่นบั เป็ นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6.2 การลงคะแนนแต่งตัง้ นายธานี มณีนตุ ร์ เป็ นกรรมการ
ที่ป ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ด ว้ ยเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง นายธานี มณี นุตร์
ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ
วาระที่ 7

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3,251,196,377

3,145,300

0

99.9033

0.0966

-

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2565

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กาหนดไว้ว่า บาเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สดุ แล้วแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกาหนด กรรมการมีสิทธิได้รบั
ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2565 อย่างรอบคอบโดยคานึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี ที่ผ่านมา ประกอบกับ
การเปรียบเทียบอ้างอิงภาวะเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทฯ และผลของการสารวจค่า ตอบแทนกรรมการบริษัท
จดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2565 ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
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1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ ประชุม
(เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย)
(หน่วย : บาท)
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบีย้ ประชุม
ค่าเบีย้ ประชุม
ตาแหน่ง
(เสนออนุมัติเพิ่มเติมในครัง้ นี)้
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
(ต่อครัง้ )
ชุดย่อย (ต่อครัง้ )
คงเดิมเท่ากับปี 2564
คงเดิมเท่ากับปี 2564
ประธานกรรมการ
60,000
15,000
ประธานกรรมการชุดย่อย (ทุกคณะ)
50,000
15,000
7,500
กรรมการ
45,000
10,000
5,000
(2) ค่าบาเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการปี 2564 โดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายปี 2565 จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน
3,000,000 บาท (สูงกว่าค่าบาเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการของปี 2563 ซึ่งเป็ นเงินรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน
1,500,000 บาท เกิ ด จากการปรับลดบาเหน็ จกรรมการของปี ดังกล่า ว ให้ส อดคล้องกับสถานการณ์โควิ ด -19 โดย
ค่าบาเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการปี 2564 จะเทียบเท่ากับปี 2562 ก่อนสถานการณ์โควิด-19)
2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน
(1) ค่าเบีย้ ประกันภัย D&O สาหรับปี 2565 ทุนประกัน 500,000,000 บาท เป็ นเงินจานวน 580,000 บาท เพิ่มขึน้ จาก
ปี 2564 จานวน 55,000 บาท ซึง่ เป็ นการปรับค่าเบีย้ ประกันตามปกติของบริษัทประกันภัย
(2) สวัส ดิ การค่า ใช้จ่า ยในการรักษาพยาบาล และค่า ใช้จ่า ยในการตรวจสุข ภาพประจาปี ข องกรรมการบริษั ท และ
กรรมการบริษั ท ย่อ ยที่ PRINC ถื อ หุ้น 100% วงเงิ น 1,000,000 บาท ต่อ คนต่อ ปี โดยเข้า รับ การรัก ษาพยาบาล
ที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2564
(3) ให้ส่วนลด 50% สาหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัทและกรรมการ
บริษั ท ย่อยที่ PRINC ถื อหุน้ 100% โดยเข้า รับ การรักษา พยาบาลที่ โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุว รรณภูมิ คงเดิ มเท่ากับ
ปี 2564
(4) ให้ส่วนลด 30% สาหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตร และบุพการีของกรรมการบริษัท
และกรรมการบริษั ท ย่อ ยที่ PRINC ถื อ หุ้น 100% ตลอดวาระการด ารงต าแหน่ งกรรมการบริษั ท โดยเข้า รับ การ
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2564
เลขานุการบริษัทเปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม อนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท ประจาปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
3,254,341,677
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสียง
0
0.0000

หน้าที่ 14 จาก 18

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2565

นางสาวฤติ ม า จิ ร ะสุร เดช เลขานุก ารบริษั ท ได้แ ถลงต่อ ที่ ป ระชุม ว่า เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 ของ
พระราชบัญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชนจ ากัด และข้อ บังคับ ของบริษั ท ฯ ซึ่ง ก าหนดไว้ว่า ให้ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุน้ สามัญ ประจ าปี แ ต่งตั้งผู้ส อบบัญ ชี
และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจาปี
2565 ของบริษั ทฯ และบริษั ท ย่อยโดยค านึ งถึงบทบัญ ญั ติ ข องพระราชบัญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชนจากัด และกฎเกณฑ์ต่า งๆ ที่ เกี่ ยวข้องแล้ว
มีความเห็นว่า บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ซึ่ งได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 ที่ผ่านมา เหมาะสม
ที่จะเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจานวน 15 แห่ง ประจาปี 2565 ต่อไป เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานที่ดี
มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็ นอิสระ ซึ่งจะทาให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงาน
ของบริษัทฯ นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
ดังนัน้ จึงนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 แต่งตัง้ ให้
1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ
2. นายไพบูล ตันกูล
3. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร

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

เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจานวน 15 แห่ง ประจาปี 2565 ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็ นผูส้ อบบัญชี
ที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตคนใด
คนหนึ่งข้างต้นเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตั ิ งานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
สาหรับค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565 ได้เสนอค่าตอบแทน (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
2,802,000 บาท เทียบเท่ากับปี 2564
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ค่าสอบบัญชี เฉพาะของบริษัทฯ

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

รอบปี บญ
ั ชี 2564
2,802,000

(หน่วย : บาท)
เปลี่ยนแปลง
(คิดเป็ นร้อยละ)
คงเดิมเท่ากับปี 2564

ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรือ่ งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษั ทที่ ออกหลักทรัพย์ ได้กาหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุน้ เป็ น หลักทรัพย์จดทะเบี ยน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีรายใดปฏิบตั ิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปี บญ
ั ชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายนัน้ เป็ นผูส้ อบบัญ ชีของบริษัทได้
เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน โดยนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ เคยได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยอีก 16 แห่ง ในปี 2564 นายไพบูล ตันกูล เคยได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่ อยอีก 16 แห่ง
ในปี 2564 ทัง้ นี ้ ไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และนางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อ
แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 15 แห่ง เป็ นปี แรก
ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เ สนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี
2565 ตามที่เสนอ
เลขานุการบริษัทเปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
หน้าที่ 15 จาก 18

ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ข องผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง มาประชุม และออกเสีย งลงคะแนนอนุมัติ แ ต่ง ตั้ง และกาหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ประจาปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
3,254,341,677
100.0000

ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ
วาระที่ 9

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสียง
0
-

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวน 380,857,050
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,808,570,502 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 4,189,427,552 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงาน
การเพิ่มทุน (F53-4)) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด พร้อมทั้งการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการและกรรมการบริหาร ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและขยาย
กิ จการในอนาคตอย่า งต่อเนื่ อ ง จึงมีค วามประสงค์ที่ จะระดมทุน โดยการเพิ่ มทุน จดทะเบียนบริษั ท ฯ แบบมอบอานาจทั่ว ไป (General
Mandate) เพื่อเป็ น แหล่งเงิน ทุน ส าหรับ รองรับ แผนการลงทุน และขยายกิ จการในอนาคตได้อย่า งทัน กาล และความคล่องตัว ในการหา
Strategic Partners เพื่ อ มาเสริม สร้า ง Synergies ให้กับ บริษั ท ฯ ในอนาคตโดยการเพิ่ ม ทุน แบบมอบอ านาจทั่ว ไป (General Mandate)
ในครัง้ นี ้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มแหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่งและพร้อมสาหรับการดาเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของ
บริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทัง้ เป็ นการรองรับการสรรหาพันธมิตรมาร่วมลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาว และสามารถรักษาระดับอัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน (Debt-to-Equity) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ต่า
อีกด้วย
โดยบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) โดยการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่ ม ทุน ของบริษั ท ฯ จ านวน 380,857,050 บาท จากทุน จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 3,808,570,502 บาท เป็ น ทุน จดทะเบี ย นใหม่จ านวน
4,189,427,552 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 380,857,050 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) ที่ได้
ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมทัง้ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็ นดังนี ้
"ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

4,189,427,552 บาท
4,189,427,552 หุน้
1 บาท

(สี่พนั หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบสองบาท)
(สี่พนั หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบสองหุน้ )
(หนึ่งบาทถ้วน)

4,189,427,552 หุน้
ไม่มี”

(สี่พนั หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบสองหุน้ )

เลขานุการบริษัทเปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษั ท ฯ แบบมอบอานาจทั่ว ไป (General Mandate) จานวน 380,857,050 บาท จากทุน จดทะเบียนเดิ มจานวน
3,808,570,502 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 4,189,427,552 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 380,857,050 หุน้ มูลค่า
ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่
บุคคลในวงจากัด พร้อมทัง้ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษั ทฯ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3,252,841,477

1,500,200

0

99.9539

0.0460

0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน
380,857,050 หุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการและกรรมการบริหาร ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทฯ ประสงค์ที่จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบ
มอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 380,857,050 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ซึง่ คิดเป็ นจานวนไม่เกินร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในวาระนี ้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
พร้อมทัง้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณาดาเนินการ หรือก่อให้เกิดการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็ นการเสนอขายทัง้ จานวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกัน
หรือหลายคราวก็ได้
2. กาหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้รบั การเสนอขาย วิธีการจองซือ้ และชาระเงิน
ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. เจรจา ตกลง เข้าทา และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตัง้ ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการอื่นใด (หากมีหรือจาเป็ น)
4. ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนัง สือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ไม่วา่ ในประเทศหรือต่างประเทศ) และ
5. ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสาเร็จ รวมถึงมอบหมายให้
บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทาการตามข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด โดย (ก) เสนอขายให้แก่ผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุน
เฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผูล้ งทุนจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2561 เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรือ่ ง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ (ข) ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจากัดดังกล่าวจะต้องเป็ นราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ ต่อ
ผูล้ งทุนและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ตอ้ งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
ราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรือ่ งการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจากัด ซึ่งคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่
ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกาหนดราคาเสนอขายหุน้
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เลขานุการบริษัทเปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน เนื่องด้วยวาระที่ 9 ข้างต้นและวาระที่ 10 นีเ้ ป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่ว ไป (General
Mandate) และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึ่งมีความ
เกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็ นเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง
กันและเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกัน โดยหากวาระที่ 10 นีไ้ ม่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะถือว่าวาระที่ 9 ที่ได้รบั อนุมตั ิแล้วเป็ นอันยกเลิกไป
ด้วย
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 380,857,050 หุน้ เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บคุ คลในวงจากัด ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผลการลงคะแนน (เสียง)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3,252,841,477

1,500,200

0

99.9539

0.0460

-

ร้อยละ
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องอื่นซึ่งนอกเหนือจากวาระที่กาหนด รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ไม่มีผใู้ ดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุม ว่าวาระต่างๆ ได้รบั การ
พิจารณาจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เสร็จสิน้ แล้ว เพื่อเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และระเบียบบริษัทฯ บริษัทฯ จะดาเนินการ
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ภายหลังเสร็จสิน้ การประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทาการถั ดไปและ
บริษัทฯ จะจัดทารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ.2535 รวมทัง้ นาส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทที่ www.principalcapital.co.th อันจะทาให้
ผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
ประธานฯ ได้ก ล่า วในนามของคณะกรรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งานของบริษั ท พริน้ ซิ เ พิ ล แคปิ ต อล จ ากัด (มหาชน)
ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ตัวแทนผูถ้ ือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนผูม้ ีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้ ขณะนีก้ ารประชุมได้
ดาเนินการครบถ้วนทุกวาระแล้ว จึงขอปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
ปิ ดประชุมเวลา 12.05 น.

ลงชื่อ

- จอห์น ลี โกะชุน (นายจอห์น ลี โกะชุน)

ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

- ฤติมา จิระสุรเดช (นางสาวฤติมา จิระสุรเดช)

เลขานุการบริษัท และ ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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