หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีท่ ี 23 เมษายน 2558
เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องแกลเลอเรี ย 1 - 3 ชัน้ 5
โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท
ถนนสุขุมวิท 31 คลองตันเหนือ วัฒนา
กรุ งเทพฯ 

24 มีนาคม 2558
เรื่อง
เรียน
สิ่งที่สง่ มาด้ วย

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
ผู้ถือหุ้น
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
2. รายงานประจาปี 2557 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้ อมูล (CD ROM)
3. ประวัติกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. ข้ อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่วมประชุม
5. ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
6. แบบฟอร์ มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ
7. ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุม
8. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
9. ข้ อมูลและคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
10 แผนที่สถานที่จดั การประชุม

ด้ วยคณะกรรมการบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ มีมติให้ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องแกลเลอเรีย 1 - 3 ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สุขมุ วิท เลขที่ 545 ถ.สุขมุ วิท 31 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 ได้ จดั ขึ ้นในวันที่ 22 เมษายน 2557 โดยมีสาเนารายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 ตามที่ได้ แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ (สิ่งทีส่ ง่ มาด้ วยลาดับที่ 1) ซึง่ ได้ จดั ทาขึ ้นแล้ วเสร็จ
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ สง่ ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด พร้ อมทังเผยแพร่
้
สาเนารายงานการประชุมดังกล่าว ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตังแต่
้
วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 แล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
ซึง่ คณะกรรมการเห็นว่า ได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 รับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
คะแนนเสียงสาหรับการรับรอง เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้ สรุปผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาและความก้ าวหน้ าของกิจการในรอบปี 2557 ซึง่ ปรากฎในรายงาน
ประจาปี 2557 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจาปี 2557 ซึง่ สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และ ความก้ าวหน้ าของ
กิจการในรอบปี 2557 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
คะแนนเสียงสาหรับการรับทราบ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนดให้ บริษัทต้ องจัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี
สิ ้นสุด ณ รอบปี บญ
ั ชีของบริษัท และจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฎอยูใ่ นงบการเงินของรายงานประจาปี 2557 ของบริษัท (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2) ซึง่ บริษัทได้ เผยแพร่ ทาง
เว็บไซต์ของบริษัท (www.principalcapital.co.th)

01 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนของบริ ษัทสําหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี แห่งบริ ษัท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรเงินกําไร เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ ายเงินปั นผลสําหรั บผลประกอบการปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ผลประกอบการของบริ ษัทในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีกําไรสุทธิจํานวน
26,458,956 บาท ซึง่ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกําไร
เท่านัน้ และมาตรา 116 กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี จนกว่าทุนสํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล ในอัตราไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 40 ของกําไรหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล,สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ทังนี
้ ้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กบั ผล
ประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ข้ อมูลการเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการปี 2556 และ 2557
1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
จํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ ว
เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น
รวมจํานวนเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ

ปี 2556
(28,262,688)
933,800,000
-

ปี 2557
26,458,956
947,724,500
-

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 อนุมตั ิจดั สรรกําไรเพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
และอนุมตั ิให้ งดการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนสํารองสําหรับการ
ดําเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริ ษัท
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กําหนดว่าในการประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ ในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ และ
กรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้ ในครัง้ นี ้มีกรรมการ 3 ท่าน ที่ต้องพ้ นจากตําแหน่งในการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 คือ
1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.สาธิต วิทยากร
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
3. นางศันสนีย์ สุธีวงศ์
กรรมการและกรรมการบริ หาร
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย พิจารณาเห็นชอบในการเลือกตังกรรมการ
้
ทัง้ 3 ท่าน ดังกล่าวข้ างต้ นคือ
1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.สาธิต วิทยากร
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
3. นางศันสนีย์ สุธีวงศ์
กรรมการและกรรมการบริ หาร
ที่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ให้ แต่งตังกลั
้ บเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่
เนื่องจากเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทัง้
3 ท่าน ได้ สง่ มาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3)
คะแนนเสียงสําหรับการเลือกตัง้ กรรมการ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทประจําปี 2558 โดยคํานึงถึงผลประกอบการของ
บริ ษัทในปี ที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรี ยบเทียบอ้ างอิงภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริ ษัท ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1. วงเงินค่าบําเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน 4 ล้ านบาท สําหรับผลประกอบการปี 2557 โดยบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่าย ปี 2558 ทังนี
้ ้
วงเงินค่าบําเหน็จกรรมการสําหรับผลประกอบการปี 2556 กําหนดวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้ านบาท
2. ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการประจําปี 2558 ซึง่ มีอตั ราค่าเบี ้ยประชุมเท่ากับปี 2557 ดังนี ้
ตําแหน่ ง
ประชุมคณะกรรมการ

ประธาน
กรรมการ
15,000

กรรมการ

ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร

10,000

15,000

10,000

.

5,000

5,000

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร

10,000

ค่ าตอบแทนกรรมการในปี 2557 (บาท)
รายชื่อกรรมการ
นายแพทย์พงษ์ ศักดิ์ วิทยากร

ค่ าเบีย้
ประชุมกรรมการ

ค่ าบําเหน็จ
กรรมการ

รวมทัง้ สิน้

15,000.00

468,750.00

603,750.00

คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

20,000.00

468,750.00

628,750.00

คุณสาธิต วิทยากร

10,000.00

312,500.00

412,500.00

คุณอรั ญญา เฉลิมพรวโรดม

15,000.00

312,500.00

427,500.00

คุณจุฑามาศ อิงโพธิ์ชัย

15,000.00

-

คุณศิรดา เทียมประเสริ ฐ

10,000.00

312,500.00

คุณศันสนีย ์ สุธีว งศ์

10,000.00

-

คุณศาสตรา จันทรศัพท์

10,000.00

312,500.00

402,500.00

คุณภัทรพร จารุ พฒ
ั น์

10,000.00

312,500.00

402,500.00

ค่า ตอบแทนกรรมการ

115,000.00

2,500,000.00

3,395,000.00

55,000.00
412,500.00
50,000.00

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนสําหรับกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 อนุมตั ิคา่ ตอบแทน
กรรมการประจําปี 2558 ดังนี ้
1. วงเงินค่าบําเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน 4 ล้ านบาท สําหรับผลประกอบการปี 2557 เนื่องจากสามารถดําเนินงานทําให้ ผล
ประกอบการบริ ษัทมีกําไร โดยบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่าย ปี 2558
2. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้ รับเบี ้ยประชุมท่านละ 15,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ (คงเดิมเท่าปี 2557)
3. กรรมการ จะได้ รับเบี ้ยประชุมท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ (คงเดิมเท่าปี 2557)
4. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้ รับเบี ้ยประชุมเพิ่มเติมจากเบี ้ยประชุมตาม (2) และ( 3) ท่านละ 5,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้
(คงเดิมเท่าปี 2557)
5. ประธานกรรมการบริ หาร และ กรรมการบริ หาร จะได้ รับเบี ้ยประชุมท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชุม  ครัง้ (คงเดิมเท่าปี 2557)
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทน ประจําปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกสํานักงานสอบบัญชีประจําปี 2558 และมีความเห็นให้ บริ ษัท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นสํานักงานสอบบัญชีประจําปี ก่อน เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยอีกสองแห่ง เนื่องจากมีมาตรฐานการทํางานที่ดี
มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็ นอิสระ ซึง่ จะทําให้ สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริ ษัท นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณ
งานและอัตราค่าสอบบัญชี ของบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ ว เห็นว่าบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด มีค่า
สอบบัญชีที่เหมาะสม
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส
จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยอีกสองแห่ง และมีมติให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีดงั นี ้
1. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยอีกสองแห่ง ประจําปี 2558
- นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรื อ
- นายพิสิฐ ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรื อ
- นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266
แห่ง บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2557 โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยอีกสองแห่ง และ ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ ให้
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอ
เอส จํากัด แทนได้
2. อนุมตั ิคา่ สอบบัญชีของ บริ ษัท และบริ ษัทย่อยอีกสองแห่ง ประจําปี 2558 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,950,000 บาท (ในปี 2557
จํานวนเงินไม่เกิน 1,680,000 บาท)
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ตารางเปรี ยบเทียบค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริ ษัท
2. ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
รวม

รอบปี บัญชี 2558 (ปี ที่เสนอ)
1,450,000
500,000
1,950,000

รอบปี บญ
ั ชี 2557
1,330,000
350,000
1,680,000

หมายเหตุ: 1. ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กําหนดให้
บริ ษัทจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ ว 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน โดยการ
หมุนเวียนไม่จําเป็ นต้ องเปลี่ยนบริ ษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริ ษัทสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสํานักงาน
ตรวจสอบบัญชีนนแทนผู
ั้
้ สอบบัญชีรายเดิมได้ หรื อบริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่จากการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย  รอบบัญชี นับแต่วนั ที่ผ้ สู อบบัญชีราย
ดังกล่าวพ้ นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เคยได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยอีกสองแห่ง ในปี 2557
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล เคยได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยอีกสองแห่ง ในปี 2557 ทังนี
้ ้ไม่เคยเป็ นผู้
ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยอีกสองแห่ง
คะแนนเสียงสําหรับการเลือกตัง้ กรรมการ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อง
แกลเลอเรี ย 1 – 3 ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สุขมุ วิท ถนนสุขมุ วิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริ ษัทจะ
เปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตังแต่
้ เวลา 11.30 น. สําหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง กรุณานําเอกสาร
หรื อหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้ งไว้ ในสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4 มาแสดงเพื่อสิทธิใน
การเข้ าร่ วมประชุม
อนึง่ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นมาเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดมอบฉันทะตาม
หนังสือมอบฉันทะ สําหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้ าร่วมประชุมจะต้ องนําเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้ าร่ วมประชุม ตาม
รายละเอียดที่แจ้ งไว้ ในสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4 สําหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้ าร่วมประชุมจะต้ องนําเอกสารหรื อหลักฐานแสดงในการเข้ า
ร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งมอบต่อเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทที่จดุ ลงทะเบียน ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระของบริ ษัท โปรดเติมข้ อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นาย
ญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ หรื อ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม หรื อ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชยั ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัท เป็ นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้ วนสมบูรณ์พร้ อมเอกสารประกอบ ไปที่บริ ษัท
พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถ.สุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 ล่วงหน้ า เพื่อให้ บริ ษัทได้ รับก่อนวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 จักเป็ นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

( นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร )

ประธานคณะกรรมการบริ ษัท
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับหนังสือรายงานประจําปี 2558 ของบริ ษัท กรุณาติดต่อคุณถิรนันท์ แสงพึง่ ธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02 714 2173
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
บริษัท พริน้ ซิเพิลแคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557
ณ ห้ องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ ซี โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอร์ มนิ อล 21
สุขุมวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.
นางสาวปาริ ฉตั ร์ ทรงสุรเวทย์ รักษาการเลขานุการบริ ษัท กล่าวต้ อนรับท่านผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี  ของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ“) ซึง่ ณ วันที่  มีนาคม  เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นนัน้ บริ ษัทฯมีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ วจํานวน ,, บาท ซึง่ ประกอบด้ วย หุ้นสามัญจํานวน ,, หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ  บาท
ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  ครัง้ นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเองจํานวน  ราย และมีผ้ รู ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่ วมประชุม
จํานวน  ราย รวมทังหมด
้
 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น ,, หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ . ของ จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ณ.วันปิ ด
สมุดทะเบียน ซึง่ เกินกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ตามมาตรา  แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  ถือได้ วา่
ครบเป็ นองก์ประชุมแล้ ว จึงกล่าวเรี ยนเชิญ นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริ ษัท ในฐานะประธานที่ประชุม เพื่อกล่าวต้ อนรับท่านผู้
ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้น และได้ กล่าวเปิ ดประชุมอย่างเป็ นทางการเพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระ

ท่าน ได้ แก่

หลังจากที่ประธานฯ ได้ กล่าวเปิ ดประชุม รักษาการเลขานุการบริ ษัท ได้ กล่าวแนะนําคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ ปั จจุบนั มีจํานวน 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นพ.พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
ดร.สาธิต วิทยากร
คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
คุณอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
คุณภัทรพร จารุพฒ
ั น์
คุณศิรดา เทียมประเสริ ฐ
คุณศาสตรา จันทรศัพท์

ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ กรรมการผู้จดั การ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการประชุมเมื่อเวลา . น. ในวันที่ 
เมายน  และได้ มีมติอนุมติแต่งตังกรรมการใหม่
้
 ท่าน ได้ แก่
 . ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนคุณอรวรรณ เตชะไพบูลย์ ที่ได้ ลาออกไป
โดยดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติและความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยจบการศึกษาปริ ญญาตรี ด้าน Business
Administration จาก Pine Manor College, Boston จบปริ ญญาโททางด้ าน Administrative Studies จาก Boston University และได้ รับปริ ญญา
เอก สาขา Business Administration จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึง่ เป็ นหลักสูตรร่ วมกับ University of Nebraska-Lincoln ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง VP
ดูแลงานด้ านเลขานุการบริ ษัท และดํารงตําแหน่งคณะกรรมการการกํากับดูแลกิจการ ที่บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) หรื อ GFPT
. คุณศันสนีย์ สุธีวงศ์ ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนคุณอยุทธ์ ชาญเศรษฐิ กลุ ที่ได้ ลาออกไป โดย คุณศันสนีย์ สุธีวงศ์ เป็ นผู้มี
คุณสมบัติและความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยได้ รับปริ ญญาตรี ด้านบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย และปริ ญญาโททางด้ าน MBA
จาก Duke University ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
หลังจากนัน้ รักษาการเลขานุการบริ ษัท ได้ แนะนําผู้เข้ าร่ วมประชุมท่านอื่น ประกอบด้ วย
คุณปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ รองผู้อํานวยการ ฝ่ ายบัญชี
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ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
1. คุณสุมนา พันธ์พงษ์ สานต์
2. คุณพจนีย์ สิริบวรธรรม
ผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ จากบริ ษัท อิซิ แอ้ คเค้ าท์ติ ้ง จํากัด
1. คุณกานติมา คงสมยุติ
ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย จาก บริ ษัท ดีเอ็น  จํากัด
. คุณนวลลดา งามธนไพศาล
. คุณเนรมิต ตรงพร้ อมสุข
โดยที่ปรึกษากฎหมาย จะเป็ นคนกลางในการดูแลการประชุมครัง้ นี ้ให้ ดําเนินไปด้ วยความโปร่ งใสและเป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ

ต่าง ๆ ดังนี ้

ลําดับถัดไป คุณเนรมิต ตรงพร้ อมสุข ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ ชี ้แจงถึงวิธีปฏิบตั ิสําหรับการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระ

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึง่ หุ้น มีหนึง่ เสียง สําหรับการลงมติในวาระที่
 วาระที่  วาระที่  วาระที่  ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตังกรรมการ
้
และวาระที่  จะถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน และวาระที่  ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่น้อยกว่าสองในสามของ จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุม สําหรับวาระที่  เป็ นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงในแต่ละวาระเมื่อได้ ลงมติในใบลงคะแนนในวาระ
ดังกล่าวแล้ ว ให้ ยกมือขึ ้น เพื่อที่เจ้ าหน้ าที่ จะเดินเข้ าไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อไปหักออกจากจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ เข้ าร่ วมประชุม ผลลัพธ์ที่ได้
จะเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในวาระนันๆ
้ กรณีที่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นยกมือ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้ วยกับข้ อเสนอของคณะกรรมการ โดยบริ ษัทฯจะทํา
การประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบในแต่ละวาระ
กรณีมีผ้ ถู ือหุ้น ที่มีความประสงค์ที่จะทําการซักถาม หรื อมีข้อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมในวาระใดๆก็ตาม บริ ษัทฯ
ขอความร่ วมมือให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ ที่มีความประสงค์จะซักถาม ให้ ยกมือขึ ้น และ แจ้ งชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่า
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริ ษัทฯ จะได้ ทําการชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และ
บันทึกไว้ เป็ นข้ อมูลสําหรับการประชุมในครัง้ นี ้ได้ อย่างถูกต้ อง
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  ที่จะรับรองในวาระนี ้เป็ นรายงานจากการประชุม
เมื่อวันที่  สิงหาคม  โดยรายละเอียดการพิจารณาได้ จดั ส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้นแล้ วในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า
การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้ องครบถ้ วน เห็นควรรับรองรายการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  ดังกล่าว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม หรื อแก้ ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
-

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้

ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน
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รักษาการเลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่  มีจํานวนทังสิ
้ ้น ,, เสียง
ผู้ถือหุ้น

มติท่ ปี ระชุม

วาระที่ 2

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

,,

,

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ





ที่ประชุมได้ พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ ว เห็นว่าถูกต้ อง และ มีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  ตามที่เสนอ
พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในปี ที่ผ่านมาและรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ ได้ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯในปี ที่ผ่านมาว่า ปี  เป็ นปี ที่
มีการเปลี่ยนแปลงมากของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นรายใหญ่และคณะกรรมการใหม่ทงชุ
ั ้ ดในเดือนเมษายน  บริ ษัทฯยังมีการเปลี่ยนชื่อ
จาก บริ ษัท เมโทรสตาร์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน) เป็ น บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ตังแต่
้ เริ่ มรับช่วงกิจการ คณะผู้บริ หารใหม่ได้ มีการวางเป้าหมายธุรกิจหลัก  ข้ อดังนี ้
1. การรักษาฐานธุรกิจเดิมของบริ ษัทฯที่เป็ นธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่โครงการ แมริ ออท เอ็กเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ ด้ วยการเพิ่มรายได้
และลดค่าใช้ จ่าย
2. การใช้ บคุ ลากรเดิมของบริ ษัทฯ เพื่อเสริ มรายได้ จากการบริ หารอาคารสํานักงาน
3. การบริ หารการลงทุนการสร้ างผลตอบแทนที่ดีแก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยมีการตังบริ
้ ษัทใหม่เพื่อบริ หารการลงทุน
4. การขยายกิจการโดยการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ
ในเดือนตุลาคม  ที่ผ่านมาบริ ษัทมีการออกหุ้นเพิ่มทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ (PRINC-W1)
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม ทังนี
้ ้เงินที่ได้ จากการออกหุ้นเพิ่มทุนเป็ นจํานวนเงิน  ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทฯได้ นําไปชําระคืนเงินกู้ทงจํ
ั ้ านวน  ล้ านบาท เงินอีก
ส่วนหนึง่ ได้ นําไปใช้ ในการซื ้อกิจการ บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด เป็ นจํานวนเงิน  ล้ านบาท
ส่วนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ (PRINC-W1) ที่ออกไป มีการใช้ สิทธิไปแล้ ว  ครัง้ แต่ยงั มีผ้ ใู ช้ สิทธิไม่มากนัก
เพียง , หุ้นเท่านัน้ ยังคงเหลือการใช้ สิทธิได้ อีก  ครัง้ ทุกๆสิ ้นไตรมาส จนถึงเดือนกันยายน 
ตามที่ได้ กล่าวในตอนแรก หนึง่ ในเป้าหมายหลักของบริ ษัทฯ คือ การเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้ กบั ธุรกิจเดิมของบริ ษัทฯ ซึง่ ได้ แก่
แมริ ออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทรวิสต้ า (“สาทรวิสต้ า”) ซึง่ ในไตรมาส  ที่ผ่านมา ค่อนข้ างซบเซาเนื่องจากความไม่สงบทางการเมือง ทังที
้ ่
ช่วงไตรมาส- อัตราเข้ าพักเฉลี่ยของสาทรวิสต้ าอยู่ในระดับสูงเกินกว่า % มาโดยตลอด แต่สถานการณ์การเมืองในช่วงไตรมาสสุดท้ ายทําให้
อัตราเข้ าพักปรับลดลง และส่งผลให้ อตั ราเข้ าพักเฉลี่ยทังปี
้ อยู่ที่ .% ตํ่ากว่าปี ก่อนหน้ า .% ซึง่ หากเปรี ยบเทียบกับโรงแรมที่อยู่บริ เวณ ถนนราช
ดําริ หรื อ ถนนสุขมุ วิทตอนต้ น สาทรวิสต้ าซึง่ ตังอยู
้ ่บริ เวณถนนสาทรถือว่าไม่ได้ รับผลกระทบรุนแรงนัก อีกทัง้ สาทรวิสต้ ามีลกู ค้ าที่เป็ นสัญญาระยะ
ยาว (Long Term Stay) จึงสามารถรักษาอัตราการเข้ าพักได้ ในระดับหนึง่ ปี ที่ผ่านมารายได้ ของ สาทรวิสต้ าได้ เพิ่มขึ ้น .% จาก  ล้ านบาท ในปี
 เป็ น  ล้ านบาท ในปี  การควบคุมค่าใช้ จ่ายทําให้ อตั ราการทํากําไรเบื ้องต้ นปรับตัวดีขึ ้นจาก % เป็ น %
เป้าหมายที่ คือการใช้ บคุ ลากรเดิมของบริ ษัทฯในการเสริ มรายได้ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯได้ ทําสัญญารับจ้ างบริ หารอาคารบางกอกบิสซิเน
สเซ็นเตอร์ เป็ นอาคารแรก ตังแต่
้ เดือนกันยายนที่ผ่านมา สร้ างรายได้ ประมาณ  ล้ านกว่าบาทต่อเดือน โดยเป็ นการบริ หารงานแบบครบวงจร ซึง่
รวมถึงการจัดการอาคาร การตลาด การเก็บเงินค่าเช่า การบํารุง ดูแลรักษาอาคาร ระบบความปลอดภัย รวมทังให้
้ คําปรึกษาในการปรับปรุงรูปโฉม
อาคาร การเพิ่มชันสํ
้ านักงานให้ เช่ารายวัน บริ การห้ องประชุม ซึง่ บริ ษัทคาดว่าน่าจะมีโอกาสที่เราสามารถให้ บริ การแบบเดียวกันนี ้กับอาคาร
สํานักงานอื่นๆในบริ เวณใกล้ เคียงได้ เนื่องจากอาคารส่วนใหญ่ยงั ขาดการบริ หารจัดการที่ดีเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ์
เป้าหมายที่ เรื่ องการสร้ างผลตอบแทนสูงสุดให้ กบั เงินทุนของบริ ษัท เนื่องจากในปี  บริ ษัทฯมีเงินสดส่วนเกินที่เป็ นผลจากการ
เพิ่มทุนประมาณ  ล้ านบาท และได้ นําเงินจํานวนดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์โดยมี บริ ษัท พริ น้ ซิเพิลอินเวสท์เม้ นท์ จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย ทํา
หน้ าที่วิเคราะห์การลงทุนและดูแลเงินลงทุนให้ และสามารถสร้ างกําไรจากการลงทุนได้ ประมาณ  ล้ านบาท ในเวลาไม่กี่เดือน นอกจากนี ้บริ ษัท พริ น้
ซิเพิลอินเวสท์เม้ นท์ จํากัด ยังเป็ นหน่วยงานหลักที่ช่วยในการตรวจสอบสถานะของบริ ษัท (“Due Diligence”) ในการซื ้อกิจการ บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์
ซิสเทมส์ จํากัด อีกด้ วย
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สําหรับเป้าหมายที่  คือการลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ นนั ้ บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด เป็ นบริ ษัท
แรกที่เข้ าไปซื ้อกิจการ เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นสิ่งที่องค์กรใหญ่ทกุ องค์กรจะต้ อง
ให้ ความสําคัญ เพราะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้ อย่างมาก หากมีระบบที่ถกู ออกแบบมาให้ สอดคล้ องกับกระบวนการทํางานของ
องค์กร กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทคือ กลุม่ โรงพยาบาล และบริ ษัทเอกชนอื่นๆ เช่น ธนาคาร และธุรกิจนํ ้ามัน บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์
จํากัด เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจมาเป็ นเวลา  ปี ในปี ที่  มีความต้ องการเงินลงทุนเพื่อเสริ มสภาพคล่องให้ ธรุ กิจขยายได้ ซึง่ บริ ษัทฯได้ เข้ าไปเสริ มใน
จุดนันซึ
้ ง่ ถือว่าเป็ นการร่ วมมือที่ดี คือมีทงเงิ
ั ้ นทุนและความชํานาญ และในปี  สามารถสร้ างกําไรให้ บริ ษัทฯ . ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม จาก
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงไตรมาส  ของปี  ถึง ไตรมาส  ของปี  ที่ผ่านมา บริ ษัทฯขอชลอดูสถานการณ์บ้านเมืองก่อนที่
จะตัดสินใจลงทุนในธุรกิจอื่นๆ
หลังจากที่ กรรมการผู้จดั การได้ การรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯในปี ที่ผ่านมา และรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
แล้ ว ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม
คุณทศวรรษ ทองสุข ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณวีราภรณ์ คุปตะสิน สอบถามเรื่ องกําไรของ บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเท็มส์ จํากัด และ
ผลกําไรสําหรับปี ถดั ไป ว่าสามารถประมาณการโดยการเฉลี่ยต่อเดือนและคูณด้ วยจํานวนเดือนในปี ถัดไปได้ หรื อไม่
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจและหลักการ รับรู้รายได้ ของ บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเท็มส์
จํากัด ว่ามีรายได้  ประเภท คือการจําหน่ายซอฟท์แวร์ และการติดตังซอฟท์
้
แวร์ ซึง่ ต้ นทุนของซอฟท์แวร์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก ในขณะที่การ
ติดตังซอฟท์
้
แวร์ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา และมีความแตกต่างในแต่ละโครงการขึ ้นอยู่กบั ขนาดของโครงการและระยะเวลาในการติดตัง้
ส่วนการรับรู้รายได้ จะขึ ้นอยู่กบั การส่งมอบงานในแต่ละช่วงและลูกค้ าได้ รับมอบงานแล้ ว
ในส่วนกําไรของบริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเท็มส์ จํากัด เป็ นกําไรจากการติดตังซอฟท์
้
แวร์ โดยบริ ษัทฯเข้ าซื ้อกิจการบริ ษัท คอนเวอร์
เจนซ์ซิสเท็มส์ จํากัด ในช่วงไตรมาส  ซึง่ อยู่ในช่วงรับรู้รายได้ โครงการ  แห่ง คือ โรงพยาบาลปากนํ ้าโพ และ โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ จึงส่งผลให้
กําไรสูงเป็ นพิเศษ ในการประมาณการจึงไม่ควรนําเอากําไรของไตรมาส  ไปคํานวณเป็ นกําไรทังปี
้ แบบเส้ นตรง
คุณทศวรรษ ทองสุข ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณวีราภรณ์ คุปตะสิน สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิส
เท็มส์ จํากัด ว่ารับรู้ครบถ้ วนแล้ วหรื อยัง และต้ นทุนเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงอายุของแต่ละโครงการ เช่นต้ นทุนสูงมากในช่วงเริ่ มโครงการหรื อไม่
อย่างไร
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่า ธุรกิจลักษณะนี ้จะเกิดการผันผวนระหว่างรายได้ และต้ นทุน เพราะมีต้นทุนของ
พนักงาน ซึง่ เป็ นต้ นทุนคงที่ซงึ่ บางครัง้ อาจไม่สอดคล้ องกับการรู้รายได้ ในแต่และรอบการเก็บเงิน หากไม่สามารถส่งมอบงานได้ ก็จะไม่สามารถรับรู้
รายได้ ได้ ซึง่ เป็ นเรื่ องปกติของธุรกิจแบบนี ้
คุณทศวรรษ ทองสุข ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณวีราภรณ์ คุปตะสิน สอบถามเรื่ องกําไรเฉลี่ยของ บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเท็มส์ จํากัด
ว่าประมาณกี่เปอร์ เซ็นต์ และมีงานรอส่งมอบ (Backlog) อีกเท่าไร
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ อัตราทํากําไรอยู่ประมาณ % และมีงานรอส่งมอบอยู่ประมาณ  กว่าล้ านบาท รอรับรู้ใน
 ปี ซึง่ เป็ นตัวเลขที่บริ ษัทฯจ้ างที่ปรึกษาทําการวิเคราะห์เรื่ องการจัดสรรราคาซื ้อ (Purchase Price Allocation) โดยเฉพาะ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้เพิ่มเติมอีก รักษาการเลขานุการบริ ษัท ได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทฯในปี ที่ผา่ นมาและรายงานประจําปี ของคณะกรรมการตามที่ได้ นําเสนอ และเนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯในปี ที่ผ่านมา และรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรั บปี บัญชีสนิ ้ สุด วันที่  ธันวาคม 

คุณปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ รองผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี ได้ รายงานสรุป งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ของบริ ษัทฯ
สําหรับปี บัญชีสิ ้นสุด วันที่  ธันวาคม  ต่อที่ประชุม
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รักษาการเลขานุการบริ ษัท แจ้ งต่อที่ประชุมถึงความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ ้นสุด วันที่  ธันวาคม  ซึง่ ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว ซึง่ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี ที่จดั ส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว และได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม และแสดงความเห็น
คุณศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณธีระ โตวิริยะเวช ได้ กล่าวแสดงความยินดีตอ่ บริ ษัทฯที่มีผลประกอบการดีขึ ้น
และให้ ความเห็นว่า ในการแสดงตัวเลขขาดทุนสําหรับปี ของบริ ษัทฯตามสไลด์ ควรแก้ ไขว่ามีการเปลี่ยนแปลงลดลง % เนื่องจากขาดทุนลดลง และ
การแสดงตัวเลขขาดทุนเบ็ดเสร็จควรแก้ ไขว่ามีการเปลี่ยนแปลงลดลง % เนื่องจาก ขาดทุนลดลงเช่นเดียวกัน ประธานฯเห็นด้ วยและเห็นสมควรให้
แก้ ไขตัวเลขตามเสนอ

เสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความเห็นในวาระนี ้เพิ่มเติม รักษาการเลขานุการบริ ษัท ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออก

รักษาการเลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่  มีจํานวนทังสิ
้ ้น ,, เสียง
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
จํานวน ,,
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ

ไม่เห็นด้ วย
จํานวน

เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ

งดออกเสียง
จํานวน
,
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ

รักษาการเลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนนว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้ างมาก อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนของบริ ษัทฯ สําหรับปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่  ธันวาคม  ซึง่ ได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัท และ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว ตามที่เสนอ
คุณศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณธีระ โตวิริยะเวช ให้ ความเห็นว่าคะแนนที่งดออกเสียง ไม่ควรนับเป็ นฐานเสียง
ขององก์ประชุม ดังนันควรถื
้
อว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ ไม่ใช่มีมติด้วยเสียงข้ างมาก และขอให้ แก้ ไข
คุณเนรมิต ตรงพร้ อมสุข ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ ให้ ความเห็นว่ากรณีนี ้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์
มติท่ ปี ระชุม

วาระที่ 4

ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริ ษัทฯ สําหรับปี บัญชีสิ ้นสุด ณ
วันที่  ธันวาคม  ซึง่ ได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ ว ตามที่เสนอ
พิจารณาและอนุมัตงิ ดการจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและงดการจ่ ายเงินปั นผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ชี ้แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่  ธันวาคม  ที่ผ่านมา บริ ษัทมีผลประกอบการขาดทุน
สุทธิ ,, บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ งดการจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการ
ดําเนินงาน สิ ้นสุด ณ วันที่  ธันวาคม 
เนื่องจากบริ ษัทฯ ต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียน สําหรับการดําเนินงานในปี  จึงต้ องกันเงินเพื่อใช้ เป็ นทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานดังกล่าว
รักษาการเลขานุการบริ ษัท ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม และแสดงความเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้เพิ่มเติม
รักษาการเลขานุการบริ ษัท ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
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รักษาการเลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่  มีจํานวนทังสิ
้ ้น ,, เสียง
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
จํานวน ,,
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ

ไม่เห็นด้ วย
จํานวน

เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ

งดออกเสียง
จํานวน
,
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ

มติท่ ปี ระชุม

วาระที่ 5

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงดการจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั น
ผลสําหรับผลการดําเนินงานสิ ้นสุด วันที่  ธันวาคม  ตามที่เสนอ
พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระพร้ อมทัง้ กําหนดค่ าตอบแทน ประจําปี 2557

ประธานฯชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก ประธานฯเป็ นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครัง้ นี ้ด้ วย จึงขอให้ ดร.สาธิต วิทยากร รับหน้ าที่
เป็ นประธานที่ประชุมสําหรับวาระที่  นี ้
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  กําหนดว่าในการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทกุ ครัง้ กรรมการคิดเป็ นจํานวนหนึง่ ในสาม หรื อ
จํานวนใกล้ ที่สดุ กับหนึง่ ในสาม
จะต้ องออกจากตําแหน่ง ในการประชุมครัง้ นี ้กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ  ท่าน มีดงั ต่อไปนี ้
 นายแพทย์ พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
ประธานกรรมการ
 คุณ ศิรดา เทียมประเสริ ฐ
กรรมการ
 คุณ ภัทรพร จารุพฒ
ั น์
กรรมการ
ซึง่ ประวัติของกรรมการ ทัง้  ท่าน ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วในหนังสือนัดประชุม และคณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นให้ ประธานกรรมการและกรรมการ รวม  ท่านกลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีก วาระหนึง่ ต่อจากนัน้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม และ
แสดงความเห็น
คุณสมพงษ์ เลิศฤทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณอุดมศักดิ์ เหมสถาปั ตย์ ได้ แสดงความเห็นว่ากรรมการทัง้  ท่านมีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม
และเห็นด้ วยที่กรรมการทัง้  ท่านจะกลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้เพิ่มเติม รักษาการเลขานุการบริ ษัทชี ้แจงว่า ในวาระที่  นี ้ จะแบ่ง เป็ นวาระย่อย .-. โดยให้
ลงคะแนนเลือกตังเป็
้ นรายบุคคลทีละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนครบทัง้  วาระย่อยแล้ ว จึงจะประกาศผลการนับคะแนนภายหลัง และขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ .-.
รักษาการเลขานุการบริ ษัท ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่  มีจํานวนทังสิ
้ ้น ,, เสียง
์
วาระที่ . เป็ นการลงคะแนนเลือกตังนายแพทย์
้
พงษ์ ศกั ดิ วิทยากร
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
จํานวน ,,
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ

ไม่เห็นด้ วย
จํานวน

เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ

งดออกเสียง
จํานวน
,
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ

มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเลือกตังให้
้ นายแพทย์ พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่

วาระที่ . เป็ นการลงคะแนนเลือกตัง้ คุณศิรดา เทียมประเสริ ฐ
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
มติท่ ปี ระชุม

,,

,

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเลือกตังให้
้ คุณศิรดา เทียมประเสริ ฐ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
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วาระที่ . เป็ นการลงคะแนนเลือกตัง้ คุณภัทรพร จารุพฒ
ั น์
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
มติท่ ปี ระชุม

,,

,

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ





ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเลือกตังให้
้ คุณภัทรพร จารุพฒ
ั น์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่

ลําดับต่อมา ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ ได้ นําเสนอเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี  ซึง่ คณะกรรมการเห็นสมควรให้
นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้

เบีย้ ประชุม

ประชุมคณะกรรมการ

ประธาน
กรรมการ
,

กรรมการ

ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ตรวจสอบ

,

,

,

,

,

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุมคณะกรรมการบริ หาร

กรรมการ
บริ หาร

,

สําหรับค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานปี  จะกําหนดให้ อยู่ในวงเงินไม่เกิน . ล้ านบาท โดยจะบันทึก
เป็ นค่าใช้ จ่ายของปี 
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม และแสดงความเห็น
คุณสมพงษ์ เลิศฤทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณอุดมศักดิ์ เหมสถาปั ตย์ ได้ เสนอความเห็นว่าการคงค่าเบี ้ยประชุมให้ เท่ากับปี  และ
การกําหนดค่าตอบแทนพิเศษที่ . ล้ านบาทนันถื
้ อว่าเหมาะสมแล้ ว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้เพิ่มเติมอีก รักษาการเลขานุการบริ ษัท ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
รักษาการเลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ . มีจํานวนทังสิ
้ ้น ,, เสียง
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
จํานวน ,,
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
.
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน

เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
.
คิดเป็ นร้ อยละ

งดออกเสียง
จํานวน
,
เสียง
มติท่ ปี ระชุม

วาระที่ 6

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติด้วยเสียงข้ างมากไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมตั ิคา่ ตอบแทน
กรรมการ ประจําปี  และค่าตอบแทนพิเศษสําหรับผลการดําเนินการปี  โดยบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายของปี  ตามเสนอ
พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทน ประจําปี 2557

นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการรับหน้ าที่ประธานที่ประชุมต่อในวาระที่  ได้ เชิญคุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นําเสนอวาระที่ 
คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี  ภายหลังจากที่มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชําระแล้ ว บริ ษัทฯได้ มีการปรับปรุงการดําเนินการของบริ ษัทฯโดยได้ เพิ่ม
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ประเภทของธุรกิจที่ดําเนินการและได้ มีการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อเป็ นการเพิ่มผลตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหุ้น ประกอบกับการที่บริ ษัทผู้สอบบัญชีในปี
 ได้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯมาตังแต่
้ ปี  เพื่อให้ ได้ ความเห็นจากผู้สอบบัญชีได้ เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจที่มากขึ ้นและหลากหลาย
ทางฝ่ ายจัดการจึงได้ เสนอให้ มีการพิจารณาบริ ษัทผู้สอบบัญชีสําหรับปี  เพิ่มเติมขึ ้นเพื่อเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทผู้สอบบัญชีประจําปี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาข้ อมูลเปรี ยบเทียบบริ ษัทผู้สอบบัญชีที่ฝ่ายจัดการได้ นําเสนอ และได้ มีความเห็นว่าบริ ษัท ไพร้
ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นบริ ษัทชันนํ
้ าและมีผ้ สู อบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็ นอิสระ ซึง่ จะทําให้ สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถงานของบริ ษัทฯ จึงนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญประจําปี
แต่งตังให้
้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  และ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  รองรับต่อการ
ขยาย
และ นางสาวสกุณา แย้ มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  แห่ง บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี
 โดยให้ คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ น
ไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด แทนได้
ในส่วนของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี  ได้ เสนอค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน ,, บาท สําหรับบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยอีก
สองแห่ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ปี 

ปี 

. ค่ าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ

,,

,

. ค่ าสอบบัญชีของบริษัทย่ อย

,

,

,,

,,

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รวม

ซึง่ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี  ตามเสนอ
คุณธีรยุทธ พืชธัญญากิจ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมผู้สง่ เสริ มการลงทุนไทย ได้ สอบถามถึงหลักการและเหตุผลในการเลือก
ผู้ตรวจสอบ และค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นเกือบ % ในส่วนของค่าสอบบัญชีเฉพาะบริ ษัทฯ
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่า คณะกรรมการได้ พิจารณาค่าตอบแทนโดยเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกัน อีกทัง้ บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีให้ บริ ษัทฯมาตังแต่
้ ปี  เพื่อให้ มีหลักการและมุมมองใหม่ที่หลากหลาย
แตกต่างจากเดิม บริ ษัทฯจึงทําการคัดเลือกผู้ตรวจสอบรายอื่นมานําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า หลังจากที่เปลี่ยนเป็ น บริ ษัท พริ น้ ซิเพิลแคปิ ตอล
จํากัด (มหาชน) ปริ มาณของข้ อมูลและกิจกรรมของบริ ษัทฯ ได้ เพิ่มขึ ้นมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับ บริ ษัทเดิม คือ เมโทรสตาร์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด
(มหาชน) ทําให้ คา่ ใช้ จ่ายต้ องเพิ่มขึ ้นด้ วย
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ เสริ มว่าในปี แรกจะมีคา่ ใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ซึง่ จะเกิดแค่ครัง้ แรกที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และในปี นี ้จะมีบริ ษัทย่อยอีกจํานวน  บริ ษัท ที่ต้องมีการจัดทํางบการเงินรวมซึง่ ทําให้ คา่ ใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น
คุณศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณธีระ โตวิริยะเวช แสดงความเห็นด้ วยกับค่าตอบแทนดังกล่าว และมีข้อสังเกต
เกี่ยวกับบริ ษัทเดิมคือ บริ ษัท เมโทรสตาร์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน) ซึง่ อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มานานแต่ไม่ค่อยมีกิจกรรมการดําเนินงานมากนัก
ในขณะที่ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาขน) มีกิจกรรมมากกว่าเห็นได้ จาก รายงานผลการดําเนินงานและงบการเงินที่นําเสนอ แต่คาดหวัง
ว่าในปี ต่อๆไป หลัง ปี  ค่าสอบบัญชีควรปรับเพิ่มตามความเหมาะสมและไม่ควรเพิ่มเกือบ %
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้เพิ่มเติมอีก รักษาการเลขานุการบริ ษัท ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
รักษาการเลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่  มีจํานวนทังสิ
้ ้น ,, เสียง
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
จํานวน ,,
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน

เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
จํานวน
,
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
มติท่ ปี ระชุม





ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิแต่งตัง้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  และ นาย
พิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  และ นางสาวสกุณา แย้ มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  แห่งบริ ษัท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี  โดยให้ คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท ไพร้
ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริ ษัท ไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส
จํากัด แทนได้ และกําหนดให้ คา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี  เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน ,, บาท สําหรับบริ ษัทฯและ
บริ ษัทย่อยอีกสองแห่ง ตามเสนอ

วาระที่  พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
ประธานฯ ได้ กล่าวเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่มีคําถามหรื อข้ อเสนอแนะเรื่ องอื่นๆ ให้ ถามคําถามและแสดงความคิดเห็นได้ ในวาระที่  นี ้
คุณธีรยุทธ พืชธัญญากิจ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถามว่า ปั จจุบนั สังคมมีการตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่ อง
ต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ทางบริ ษัทฯมีความคิดเห็นและแนวทางในการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในองค์กรอย่างไร และจะเข้ าร่ วมกับทางสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ( IOD) ในการประกาศเจตนารมย์ตอ่ ต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อไม่
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการเข้ าร่ วมกับทาง IOD
และจะประกาศเป็ นนโยบายของบริ ษัทฯด้ วย โดยในเบื ้องต้ นบริ ษัทฯจะให้ ความสําคัญและกวดขันกับกระบวนการจัดซื ้อ และมาตรการตรวจสอบ
ภายใน ของบริ ษัทฯให้ เข้ มงวดมากขึ ้น
คุณศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณธีระ โตวิริยะเวช กล่าวว่า จากผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้นตามที่ได้ นําเสนอไปแล้ ว
นัน้ สะท้ อนการดําเนินงานที่ดีขึ ้นในปี  จึงอยากทราบเกี่ยวกับแผนงานสําหรับการดําเนินงานในปี  และปี ตอ่ ๆไป เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นทุกคนที่มีความคาดหวังในเงินปั นผลจากกําไรในปี 
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่า สําหรับแผนงานในปี  บริ ษัทฯยังคงให้ ความสําคัญกับกิจการเดิมในธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ แต่จะพยายามจะขยายกิจการให้ ใหญ่ และหลากหลายขึ ้นโดยเน้ นในเรื่ องการควบรวมกิจการ (M&A) แต่ต้องทําด้ วยความระมัดระวัง
และต้ องดูความเหมาะสมกับสถานการณ์ และเงินทุนของบริ ษัทฯด้ วย นอกจากนี ้การควบรวมกิจการนันจะต้
้ องพิจารณาขนาดของบริ ษัทฯเองด้ วย
หากการควบรวมกิจการใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ จะต้ องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ มีขนตอนมากและใช้
ั้
เวลานาน ใน
ส่วนของบริ ษัทย่อย บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด จะเป็ นเครื่ องมือในการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศแทนบริ ษัทฯ ซึง่ เชื่อว่าจะสามารถ
เติบโตได้ อีกมาก
คุณศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณธีระ โตวิริยะเวช ได้ แสดงความเห็นว่า การอธิบายแผนการดําเนินงานปี  ใน
เชิงตัวเลข จะช่วยให้ ผ้ ถู ือหุ้นเห็นภาพชัดเจนขึ ้น
ดร. สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯมีเงินลงทุน  ล้ านบาท คาดว่าจะต้ องการเงินลงทุนอีก , ล้ านบาท
เพื่อลงทุนในการควบรมกิจการ เป้าหมายหลักในปี  คือจะต้ องทําให้ บริ ษัทฯกําไรให้ ได้
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คุณปฐมพงษ์ เลาหไพโรจน์วฒ
ั นา ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเกี่ยวกับเงินลงทุนที่เหลืออยู่  กว่าล้ านบาท และวงเงินที่คาดว่าจะขอ
อนุมตั ิก้ ไู ด้ ประมาณ , กว่าล้ านบาทนัน้ ว่าบริ ษัทมีความคาดหวังผลตอบแทนกี่เปอร์ เซ็นต์ และจุดคุ้มทุนในการลงทุน โดยอ้ างอิงการซื ้อกิจการ
บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด ซึง่ ได้ ผลตอบแทนเกือบ % ในอนาคตมีแนวโน้ มจะได้ กําไรลักษณะนี ้อีกหรื อไม่
ดร. สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่าอาจจะไม่ได้ กําไรในลักษณะนี ้ตลอดเพราะขึ ้นอยู่กบั จังหวะและโอกาส ในการลงทุน
ใดๆก็ตามบริ ษัทฯไม่ได้ ดเู ฉพาะผลตอบแทนระยะสันเพี
้ ยงอย่างเดียว ต้ องดูในระยะยาวด้ วย
คุณศันสนีย์ สุธีวงศ์ กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เม้ นท์ จํากัด ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมเรื่ องการรับรู้รายได้ ของ บริ ษัท คอน
เวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด ว่ามีการรับรู้รายได้ เมื่อลูกค้ าเซ็นต์รับมอบงาน ดังนันรายได้
้
จะมีความผันผวนตามลักษณะธุรกิจ จึงอยากให้ นกั ลงทุนมองใน
ระยะยาวว่า ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็ นหนึง่ ในธุรกิจหลักของบริ ษัทฯในอนาคต และจะมีการเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่น ซึง่ สามารถเติบโต
ไม่ตํ่ากว่า -% ต่อปี ได้ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นความต้ องการพื ้นฐานของประเทศที่กําลังเติบโตเช่นประเทศไทย ซึง่ บริ ษัทฯพร้ อมที่จะ
สนับสนุนธุรกิจบริ ษัทย่อยให้ เติบโตขึ ้น รวมทังสนั
้ บสนุนให้ บริ ษัทย่อยเข้ าไปซื ้อกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆด้ วย ในเรื่ องอัตราผลตอบแทนที่เห็น
ในไตรมาส  ส่วนหนึง่ เป็ นกําไรจากการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีการจ่ายปั นผล ซึง่ บริ ษัทฯได้ ขายทํากําไรทังหมดในไตรมาส
้
 เมื่อราคาหุ้นมีการ
ปรับตัวขึ ้น และยังไม่มีการลงทุนในหุ้นอีกเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่อาจยืดเยื ้อได้
ดร. สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ กล่าวเสริ มเรื่ องอัตราผลตอบแทนในการลงทุนระยะ  ปี มีเกณฑ์อยู่ที่ % แต่ต้องดู
สถานการณ์บ้านเมืองเป็ นหลัก
คุณชัยเมธ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาที่ทางบริ ษัทฯจะลงทุนในการควบรวมกิจการว่า จะรอให้ บริ ษัทฯมีกําไรก่อน
หรื อไม่ หรื อลงทุนได้ เลยในปี นี ้
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่าอาจทําได้ เลย ขึ ้นอยู่กบั ขนาดของธุรกรรมว่าต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นหรื อไม่ โดย
การลงทุนต้ องมีอตั ราผลตอบแทนภายใน (IRR) เกิน % และเป็ นธุรกิจที่ยงั่ ยืน
คุณทศวรรษ ทองสุข ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณวีราภรณ์ คุปตะสิน สอบถามเรื่ องการรับรู้รายได้ ของ บริ ษัทคอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์
จํากัด ที่รับรู้รายได้ เมื่อลูกค้ าเซ็นต์รับมอบงาน อยากทราบว่าในไตรมาส มีลกู ค้ าเซ็นต์รับมอบงานเพิ่มเติมหรื อไม่ และมีโอกาสขาดทุนหรื อไม่
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่าปั จจุบนั การรับรู้รายได้ ยงั เป็ นการรับรู้รายได้ เมื่อลูกค้ ารับมอบงานซึง่ อาจมีความ
ผันผวนระหว่างรายได้ และรายจ่ายได้
ขณะนี ้บริ ษัทฯกําลังปรึกษาผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ เพื่อปรับให้ มีการรับรู้รายได้ ตาม
สัดส่วนความสําเร็ จของงานเพื่อให้ สอดคล้ องกับค่าใช้ จ่าย สําหรับไตรมาส1 แจ้ งอย่างไม่เป็ นทางการว่าไม่ขาดทุน เพราะงบการเงินไตรมาส1 ยังไม่
ผ่านการสอบทาน
คุณเพิ่มศักดิ์ มีกศุ ล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนรายได้ จากธุรกิจหลัก ระหว่างรายได้ จาก บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จํากัด (มหาชน) กับ บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่า คาดการณ์วา่ สัดส่วนรายได้ ของ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ กับธุรกิจ IT ในปี นี ้จะ
ใกล้ เคียงกัน เนื่องจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ได้ รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง ในขณะที่ธรุ กิจ IT กําลังเติบโต
คุณสินโชค พิริโยทัยสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนสําหรับวางแผนการลงทุนในธุรกิจใหญ่โครงการเดียว
หรื อ ลงทุนในธุรกิจย่อยจํานวนหลายโครงการ
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่ามีหลายโครงการที่กําลังพิจารณาอยู่แต่ยงั ไม่ตดั สินใจ
คุณชัยรัตน์ สิริบวรธรรม ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณนฤชิต แต่งสวน สอบถามเกี่ยวกับโครงการที่จะลงทุนว่ามีโอกาสหรื อมีการวางแผน
ที่จะเพิ่มทุนหรื อไม่สําหรับโครงการใหม่ๆ และเมื่อไร
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่าไม่ปิดโอกาสที่จะเพิ่มทุน ถ้ าโครงการที่จะลงทุนสามารถรอได้ เพราะการเพิ่มทุนจะมี
กระบวนการที่ต้องใช้ เวลา และเสริ มว่าในปั จจุบนั บริ ษัทฯยังมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่เป็ นแหล่งเงินทุนของบริ ษัทฯด้ วย
ส่วนเรื่ องการเพิ่มทุนต้ องรอดูรายละเอียดโครงการก่อน และไม่ได้ ยืนยันว่าจะเกิดขึ ้น

16

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม หรื อ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก รักษาการเลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้วาระ
ต่างๆ
ได้ รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ ้นแล้ ว และเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและระเบียบบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯจะดําเนินการแจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ภายหลังเสร็ จสิ ้นการประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทํา
การถัดไปและบริ ษัทฯจะจัดทํารายงานการประชุมให้ แล้ วเสร็ จภายใน  วันนับแต่วนั ประชุมตามมาตรา  แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.  รวมทังนํ
้ าส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ ในเว็บไซด์ของบริ ษัทฯที่ www.principalcapital.co.th อันจะทําให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้ องได้
ประธานฯได้ กล่าวในนามของคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร และพนักงาน ของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีสว่ นที่เกี่ยวข้ องทุกท่าน ที่เข้ าร่ วมการประชุมในครัง้ นี ้อย่างเรี ยบร้ อย มีการแสดงความเห็นและให้
คําปรึกษาแก่คณะกรรมการที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง ประธานฯได้ สรุปเป้าหมายของบริ ษัทฯในปี  อีกครัง้ ว่า จะทําให้ บริ ษัทฯมีกําไร และจะเน้ นเรื่ อง
การควบรวมกิจการ (M&A) นอกจากนี ้ประธานฯได้ ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ ความไว้ วางใจเลือกกรรมการทัง้  ท่านให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระ
หนึง่ ขณะนี ้ประชุมได้ ดําเนินการครบถ้ วนทุกวาระแล้ ว จึงขอปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาวสาวปาริ ฉตั ร์ ทรงสุรเวทย์)

(นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร)

ประธานที่ประชุม

รักษาการเลขานุการบริ ษัทและผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3
ประวัตกิ รรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
อายุ
:
ตําแหน่ ง
:
วันเข้ าดํารง
ตําแหน่ งกรรมการ :
ประวัตกิ ารศึกษา :
และประวัตกิ ารอบรม

ประวัตกิ ารทํางาน
2556-ปั จจุบนั
:

51 ปี
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
29 เมษายน 2556 ( 2 ปี )
ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจด้ านการเงิน และการจัดการ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, บูมมิงตัน, สหรัฐอเมริ กา
หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ สําหรับกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร ระดับสูงภาครัฐ (PDI)
ผู้บริ หารระดับสูง รุ่น  สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Director Certification Program 2005 (DCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program 2004 (DAP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
กุมภาพันธ์ 2555
– ปั จจุบนั
เมษายน
– กันยายน 2554
เมษายน 2552
– ธันวาคม 2554
กุมภาพันธ์ 2552
– มีนาคม 2554
กันยายน 2548
– มกราคม 2552
ธันวาคม 2544
– กันยายน 2548

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง และ กรรมการบริ หาร

บริ ษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)

กรรมการผู้อํานวยการ และ กรรมการบริ หาร

บริ ษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)

กรรมการผู้จดั การ และ กรรมการบริ หาร

บริ ษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
ธันวาคม 2557
– ปั จจุบนั
สิงหาคม 2557
– ปั จจุบนั
พฤษภาคม 2555 –
ปั จจุบนั
มีนาคม 2554
– เมษายน 2555
พฤษภาคม 2550 –
มีนาคม 2554

กรรมการ

บริ ษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด

ประธานกรรมการ
เลขาธิการ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.)
สมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์ไทย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ หาร

สมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์ไทย

กรรมการบริ หารและอุปนายก

สมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์ไทย

18
18

เมษายน 2554 – ปั จจุบนั
สิงหาคม 2553มีนาคม 2554
เมษายน –
พฤศจิกายน2554
เมษายน 2552 –
มีนาคม 2554

ที่ปรึกษา
กรรมการ

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ประธานกรรมการ

บริ ษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด

กรรมการ

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

การถือครองหลักทรั พย์ ของบริษัท
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการ
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
2. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย

คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ พิจารณา
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติเหมาะสม
กับตําแหน่งครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มีประวัติกระทําความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทํา
โดยทุจริ ต
ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
8/8 ครัง้
1/1 ครัง้
5/5 ครัง้

19

19

2. ดร.สาธิต วิทยากร
อายุ
:
ตําแหน่ ง
:
วันเข้ าดํารง
:
ตําแหน่ งกรรมการ
ประวัตกิ ารศึกษา :
และประวัตกิ ารอบรม

ประวัตกิ ารทํางาน
2556-ปั จจุบนั
:

51 ปี
กรรมการและประธานคณะกรรมกาบริ หารและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
29 เมษายน 2556 ( 2 ปี )
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่ องจักรกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริ หารธุรกิจ (MBA) Golden Gate University, San Francisco, USA.
ปริ ญญาเอก บริ หารธุรกิจ Joint Program of Bangkok University and University of Nebraska-Lincoln, USA.
Senior Executive Program (Sasin, Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn
University)
Executive Education, Harvard Business School
Director Certification Program 2015 (DCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
กรรมการและประธานคณะกรรมกาบริ หารและ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2547

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

บริ ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เมษายน 2557 –
ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท สถาบันพัฒนาและฝึ กอบรมการบริ หาร
โรงพยาบาล จํากัด

2551

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จํากัด

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

การถือครองหลักทรั พย์ ของบริษัท
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการ
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
2. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ พิจารณา
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติเหมาะสม
กับตําแหน่งครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนด
หุ้นสามัญจํานวน 650,842,200 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 68.67และใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้น (Warrant – PRINC-W1) จํานวน 321,357,000
ไม่มี
ไม่มีประวัติกระทําความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทํา
โดยทุจริ ต
ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
8/8 ครัง้
1/1 ครัง้
4/4 ครัง้

20

20

3. นางศันสนีย์ สุธีวงศ์
43 ปี
กรรมการและกรรมการบริ หาร

อายุ
:
ตําแหน่ ง
:
วันเข้ าดํารง
ตําแหน่ งกรรมการ :
ประวัตกิ ารศึกษา :
และประวัตกิ ารอบรม

22 เมษายน 2557 ( 1 ปี )
ปริ ญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Duke University, USA
Director Certification Program 2014 (DCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ บริ ษัทไทย (IOD)

ประวัตกิ ารทํางาน
2557-ปั จจุบนั
:

กรรมการและกรรมการบริ หาร

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
- ไม่มี บริษัทไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
ธันวาคม 2557
กรกฎาคม 2556
2556 - 2553

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด

ผู้อํานวยการ

2552
2549 – 2551

ผู้อํานวยการฝ่ ายการลงทุน
Vice President

ศูนย์วิเคราะห์รายได้ และปฏิบตั ิการลงทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
World Fund Pte. Limited
Corporate finance, Macquarie Securities
(Thailand) Limited

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการ
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
2. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ พิจารณา
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติเหมาะสม
กับตําแหน่งครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มีประวัติกระทําความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทํา
โดยทุจริ ต
ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
4/4 ครัง้
1/1 ครัง้
4/4 ครัง้

21

21

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฏิบตั ิสําหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน ลง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึง่ จะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น
ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้
ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิตอ่ ไป ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่ค้ นุ เคยกับข้ อพึงปฏิบตั ิที่นํามาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงขอสงวน
สิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาเห็นเหมาะสม
1. เอกสารที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสือ
เดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
2.1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อ
ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2. สําเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
2.3. แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ 1
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล
1. กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1
1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่ วม
ประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อ
ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2.3 สําเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1
3. กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้ องส่งหลักฐาน
ดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้แทนนิตบิ คุ คล
นันรั
้ บรองความถูกต้ องของคําแปล
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2. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กําหนดไว้ จํานวน 3
แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น
หากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้ หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก หรื อแบบ ค สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะได้ จาก www.principalcapital.co.th และโปรดนําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
พร้ อมหลักฐานมาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการดังนี ้
1. ใช้ หนังสือมอบฉันทะ ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก หรื อ แบบ ข แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้
(ซึง่ สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ได้ จาก www.principalcapital.co.th)
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ได้ จากทัง้ 3 แบบ ( แบบ ก หรื อแบบ ข หรื อ
แบบ ค) (ซึง่ สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อแบบ ค ได้ จาก www.principalcapital.co.th)
2. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทคนใดคนหนึง่
โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อกาเครื่ องหมายหน้ าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริ ษัท
ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุม ดังนี ้
2.1 นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2 นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2.3 นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
4. เพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้ าร่ วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมทังหลั
้ กฐานมายังบริ ษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้น
จะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจํานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ น
Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ น ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง หรื อตังแต่
้ เวลา 11.30 น. เป็ นต้ นไปในวัน
พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้ องแกลเลอเรี ย 1 – 3 ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 ถ.สุขมุ วิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้ แนบมาพร้ อมนี ้
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 42 กําหนดไว้ วา่ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
4.1 วาระทัว่ ไป
4.1.1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงเฉพาะสําหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่
เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ทังนี
้ ้ถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้ วยตามมติที่นําเสนอ หากมีผ้ ถู ือหุ้น
ที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงโปรดยกมือให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือหนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่
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เสียง โดยผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
4.1.2. ในกรณีมอบฉันทะ
ก. ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของ
ผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ น
การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ข. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะหรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน
หรื อใน กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้ ตามสมควร
4.2 วาระเลือกตังกรรมการ
้
สําหรับวาระเลือกตังกรรมการตามข้
้
อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียงและมี
วิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้
บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
() บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5
ข้ อบังคับของบริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการและอานาจกรรมการ
ข้ อ 17. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ ลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคล
หลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะ
ครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบเป็ น
องค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่
เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่จาเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้ องทาเป็ น
หนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยให้ มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึง่ ประธาน
กรรมการกาหนดไว้ ณ สถานทีป่ ระชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม และอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี ้
ก. จานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะนันถื
้ ออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ทปี่ ระชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับ
ระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมครบถ้ วนแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
อาจขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และ
จาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุส ถานที่
วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่
น้ อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
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ข้ อ 41. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุม
เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ข้ อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผู้ ถือ
หุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ข้ อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้ หรือใน
กรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนทีส่ าคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทา แก้ ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททังหมด
้
หรือบางส่วนที่สาคัญการมอบหมายให้ บคุ คลอื่น
เข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้ อบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุ้นกู้
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6
ปิ ดอากร
แสตมป์ 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรำยกำรต่ ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
ท้ ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
----------------เขียนที่
วันที่
(1) ข้ าพเจ้ า
อยูบ่ ้ านเลขที่
อาเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

เดือน

พ.ศ.

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
(3) ขอมอบฉันทะให้

อยูบ่ ้ านเลขที่
ซอย
อาเภอ/เขต

อายุ
จังหวัด

ถนน

สัญชาติ

หุ้น
เสียง
เสียง

ปี
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์


นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
อายุ 51. ปี
อยู่
ชัน้ 23
อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
เลขที่ 29
ถนน
สุขมุ วิท 63
อาเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10110

ตาบล/แขวง คลองตันเหนือ


นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
อายุ 66 ปี
อยู่
ชัน้ 23
อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
เลขที่ 29
ถนน
สุขมุ วิท 63
อาเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10110

ตาบล/แขวง คลองตันเหนือ

นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
อยู่
ชัน้ 23
อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
อาเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ตาบล/แขวง คลองตันเหนือ

อายุ

39 ปี
เลขที่ 29
ถนน
สุขมุ วิท 63
รหัสไปรษณีย์
10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
ในวันพฤหัสบดีที่
23 เมษายน 2558
เวลา 13.30 น. ณ แกลเลอเรีย 1 – 3 ชัน5
้ โรงแรม เอส 31 สุขมุ วิท เลขที่ 545 สุขมุ วิท31
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2557
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริษัท สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2557
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ .
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายสาธิต วิทยากร
.
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นางศันสนีย์ สุธีวงศ์
.
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2558
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2558
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทผี่ ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือ
เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

หมำยเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล

จากัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้จองหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ อง แกลเลอเรีย 1 – 3 ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สุขมุ วิท.เลขที่ 545 สุขมุ วิท 31 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หรือ ที่จะพึง่ เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
----------------วาระที่

เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วาระที่

เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วาระที่

เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วาระที่

เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วาระที่

เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วาระที่

เรื่อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย


ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 7
ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีท่ ี 23 เมษายน 2558
ณ ห้ องแกลเลอเรี ย 1 - 3 ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท

ผู้ถือหุ้น
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
มาด้ วยตัวเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

โต๊ ะลงทะเบียนด้ วยตัวเอง (เริ่ม 11.30 น.)

โต๊ ะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ (เริ่ม 11.30 น.)
แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจําตัว
ผู้มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ

แสดงบัตรประจําตัว
ลงนามในใบลงทะเบียน

รั บบัตรลงคะแนน

เข้ าห้ องประชุม

ประธานเปิ ดการประชุม (เวลา 13.30 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ

กรณีท่ มี ีผ้ ูต้องการคัดค้ านหรื องดออกเสียงในวาระใดๆ
ให้ ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
(สําหรั บผู้คัดค้ านหรื องดออกเสียง)

เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ
ผู้คัดค้ านหรื องดออกเสียง และสรุ ปผลลงคะแนน

เมื่อทราบผลลงคะแนนประธานกล่ าวสรุ ปต่ อที่ประชุม
*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้ าหน้ าที่บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) เมื่อเสร็ จการประชุม*
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8

คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือผู้ท่ มี ีความรู้ ความสามารถ และ มีคุณสมบัติสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ ข้อกาหนดขัน้ ต่า
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทยดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดในบริ
้
ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัททีเ่ กี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรื อ ผู้ที่มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ
ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมในกำรบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำ หรื อ
ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้ที่มีอำนำจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ นบิดำมำรดำ
พี่น้อง คูส่ มรส และบุตรกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทย่อย
หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อบุคคลที่จะเสนอให้ ได้ เป็ นผู้บริ หำร หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท บริ ษัทย่อย หรื อ
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
4. ไม่มี หรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้ที่มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะทีอ่ ำจเป็ นกำรขัดขวำง กำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทังไม่
้ เคยเป็ น หรื อ
เป็ นผู้ถือหุ้นทีม่ ีนยั รวมถึงผู้มีอำนำจควบคุมผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท
5. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชี บริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้ที่มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อ หุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบ
บัญชีของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็ น หรื อ เคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึกษำทำงกฎหมำย หรื อ ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ที่ได้ รับบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีม่ ีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้
ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนันด้
้ วย
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ยั กับกับกิจกำรของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ของห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้ รับเงินเดือน
ประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจกำรที่มีสภำพ
อย่ำงเดียวกัน และมีกำรแข่งขันทีม่ ีนยั กับกิจกำรของบริ ษัทหรื อบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
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ภำยหลังได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตำมข้ อ (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมกำรอิสระอำจ ได้ รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 9

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

การมีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ชือ่

อายุ

ตาแหน่ง

ที่อยู่

ในวาระที่เสนอ
มีสว่ นได้ สว่ นเสียในวาระที่ 5

1 นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

51

(เลือกตัง้ กรรมการ) และในวาระ

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ 6 (พิจารณาอนุมตั ิ
ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์

2 นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม

66

เลขที่ 29 ถนน สุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ค่าตอบแทนกรรมการ)
ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในวาระที่ 5
(เลือกตัง้ กรรมการ)
แต่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในวาระ

3 ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั

39

ที่ 6 (พิจารณาอนุมตั ิ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนกรรมการ)

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฎในรายงานประจาปี 2557 หัวข้ อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริ หาร
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28

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 10

แผนที่แสดงที่ตงั ้ สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ณ ห้ องแกลเลอเรีย 1 – 3 ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท
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