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24 มีนาคม 2558 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558   
เรียน ผู้ ถือหุ้น 
สิ่งที่สง่มาด้วย 1.   ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 

2. รายงานประจ าปี 2557 ในรูปแบบแผ่นบนัทกึข้อมลู (CD ROM)  
3. ประวตัิกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
4.   ข้อมลูเก่ียวกบัเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 
5.  ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะสว่นที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
6. แบบฟอร์มลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉันทะ 
7. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ 
8. คณุสมบตัิกรรมการอิสระ 
9.   ข้อมลูและคณุสมบตัิกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น 
10  แผนที่สถานที่จดัการประชมุ 

 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)   ได้มีมติให้เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558      ในวนั 
พฤหสับดีที่ 23 เมษายน 2558  เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกลเลอเรีย 1 - 3  ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สขุมุวิท เลขที่ 545 ถ.สขุมุวิท 31  แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
 

   ข้อเทจ็จริงและเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ได้จดัขึน้ในวนัที่ 22 เมษายน 2557 โดยมีส าเนารายงานการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ (สิ่งทีส่ง่มาด้วยล าดบัที่ 1) ซึง่ได้จดัท าขึน้แล้วเสร็จ
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่ว ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตัง้แต่
วนัที่ 6 พฤษภาคม 2557 แล้ว 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557    จดัขึน้เม่ือวนัที่   22  เมษายน   2557    
ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่    ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558   รับรองรายงานการประชมุ
ดงักลา่ว 

 

 คะแนนเสียงส าหรับการรับรอง  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผา่นมาและความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2557 ซึง่ปรากฎในรายงาน
ประจ าปี 2557 ตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรายงานประจ าปี 2557     ซึง่สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ  ความก้าวหน้าของ 
 กิจการในรอบปี 2557 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
 

 คะแนนเสียงส าหรับการรับทราบ  เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบจงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 
 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุประจ าปี
สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัิ โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฎอยูใ่นงบการเงินของรายงานประจ าปี 2557 ของบริษัท (สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2) ซึง่บริษัทได้เผยแพร่ ทาง
เว็บไซต์ของบริษัท (www.principalcapital.co.th)  
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ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558  อนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทนุของบริษัทสําหรับปี สิน้สดุ  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2557 ท่ีผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชี แห่งบริษัท  
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
 

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัต ิ เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 

วาระที่ 4     พจิารณาอนุมัตจิัดสรรเงนิกาํไร เพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2557 
 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีผ่านมา บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 
26,458,956 บาท ซึง่ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกําไร
เท่านัน้ และมาตรา 116 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิ
ประจําปี จนกว่าทนุสํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอตัราไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 40 ของกําไรหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล,สํารองตามกฎหมาย และสํารองอ่ืนๆ ทัง้นี ้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัผล
ประกอบการ แผนการขยายธรุกิจ สภาพคลอ่ง และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต  

 ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2556 และ 2557  
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2556 ปี 2557 
1. กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ (28,262,688) 26,458,956 
2. จํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว 933,800,000 947,724,500 
3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น - - 
4. รวมจํานวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ - - 
5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ - - 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558  อนมุติัจดัสรรกําไรเพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย  
และอนมุติัให้งดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เพ่ือใช้เป็นเงินทนุสํารองสําหรับการ
ดําเนินกิจการและขยายธรุกิจของบริษัท 

 

                   คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัต ิ เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 วาระที่  5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ  
 

                  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535  และ  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดวา่ในการประชมุ 
                 ใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ในสาม  (1/3)  ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้  และ 
                  กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้   ในครัง้นีมี้กรรมการ  3  ท่าน ท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งในการ 
                 ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558  คือ 

            1.  นายญาณศกัด์ิ มโนมยัพิบลูย์            กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
            2.  ดร.สาธิต วิทยากร                             กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
            3.  นางศนัสนีย์ สธีุวงศ์                           กรรมการและกรรมการบริหาร 
 

                   ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย พิจารณาเห็นชอบในการเลือกตัง้กรรมการ 
                  ทัง้ 3 ท่าน ดงักลา่วข้างต้นคือ 

            1.  นายญาณศกัด์ิ มโนมยัพิบลูย์            กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
            2.  ดร.สาธิต วิทยากร                             กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
            3.  นางศนัสนีย์ สธีุวงศ์                           กรรมการและกรรมการบริหาร 
 

                    ท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ให้แตง่ตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่  
                    เน่ืองจากเป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ท่ีเป็นคณุสมบติัเหมาะสมกบัตําแหน่ง  โดยรายละเอียดประวติัของกรรมการทัง้ 
                    3 ท่าน ได้สง่มาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3) 
   

   คะแนนเสียงสาํหรับการเลือกตัง้กรรมการ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่  6  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 
 

                 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  คณะกรรมการบริษัท พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี  2558 โดยคํานงึถึงผลประกอบการของ 
 บริษัทในปีท่ีผ่านมา  ประกอบกบัการเปรียบเทียบอ้างอิงภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมในประเภทเดียวกบับริษัท    ตามรายละเอียด 
                ดงัตอ่ไปนี ้               
 

                1.  วงเงินคา่บําเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน   4   ล้านบาท   สําหรับผลประกอบการปี 2557 โดยบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่าย ปี 2558 ทัง้นี ้ 
                    วงเงินคา่บําเหน็จกรรมการสําหรับผลประกอบการปี 2556 กําหนดวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท 
               2.  คา่เบีย้ประชมุกรรมการประจําปี 2558 ซึง่มีอตัราคา่เบีย้ประชมุเท่ากบัปี 2557 ดงันี ้

ตาํแหน่ง ประธาน
กรรมการ กรรมการ

ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ 
บริหาร

ประชุมคณะกรรมการ 15,000 10,000 15,000 10,000 .

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 10,000
 

 

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 (บาท)  

            

รายชื่อกรรมการ
ค่าเบีย้

ประชุมกรรมการ
ค่าบําเหน็จ
กรรมการ รวมทัง้สิน้

นายแพทยพ์งษ์ศักดิ์ วิทยากร 15,000.00                    468,750.00                603,750.00              

คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพบูิลย์ 20,000.00                    468,750.00                628,750.00              

คุณสาธิต วิทยากร 10,000.00                    312,500.00                412,500.00              

คุณอรัญญา เฉลมิพรวโรดม 15,000.00                    312,500.00                427,500.00              

คุณจุฑามาศ อิงโพธิ์ชัย 15,000.00                    - 55,000.00                

คุณศิรดา เทียมประเสริฐ 10,000.00                    312,500.00                412,500.00              

คุณศันสนีย ์สธุีวงศ์ 10,000.00                    - 50,000.00                

คุณศาสตรา จันทรศัพท์ 10,000.00                    312,500.00                402,500.00              

คุณภัทรพร จารุพฒัน์ 10,000.00                    312,500.00                402,500.00              

ค่าตอบแทนกรรมการ 115,000.00              2,500,000.00          3,395,000.00             
 

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558  อนมุติัคา่ตอบแทน  
                กรรมการประจําปี 2558 ดงันี ้
                1.  วงเงินคา่บําเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน   4   ล้านบาท    สําหรับผลประกอบการปี 2557    เน่ืองจากสามารถดําเนินงานทําให้ผล 
                     ประกอบการบริษัทมีกําไร โดยบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่าย ปี 2558 
 2.   ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเบีย้ประชมุท่านละ 15,000 บาท ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ (คงเดิมเท่าปี 2557) 

3.   กรรมการ จะได้รับเบีย้ประชมุท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชมุ 1 ครัง้ (คงเดิมเท่าปี 2557) 
4.   กรรมการตรวจสอบแตล่ะท่านจะได้รับเบีย้ประชมุเพ่ิมเติมจากเบีย้ประชมุตาม (2) และ( 3) ท่านละ 5,000 บาท ตอ่การประชมุ 1 ครัง้  
      (คงเดิมเท่าปี 2557) 
5.   ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร จะได้รับเบีย้ประชมุท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชมุ  ครัง้ (คงเดิมเท่าปี 2557) 

   

 คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัต ิ   ไม่น้อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2558 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกสํานกังานสอบบญัชีประจําปี 2558   และมีความเห็นให้   บริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นสํานกังานสอบบญัชีประจําปีก่อน เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัท  

 และบริษัทย่อยอีกสองแห่ง  เน่ืองจากมีมาตรฐานการทํางานท่ีดี    มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึง่จะทําให้สามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับตอ่การขยายงานของบริษัท นอกจากนี ้ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณ
งานและอตัราคา่สอบบญัชี ของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแล้ว เห็นวา่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั มีค่า
สอบบญัชีท่ีเหมาะสม 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือก  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัท  และบริษัทย่อยอีกสองแหง่ และมีมติให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 
พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุติัคา่สอบบญัชีดงันี ้
1.  แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท  และบริษัทย่อยอีกสองแห่ง ประจําปี 2558  
      -  นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ                 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3760       และ/หรือ 
      -  นายพิสิฐ  ทางธนกลุ                       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4095       และ/หรือ  
      -  นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5266        
     แห่ง บริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั   ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการ  
     ก.ล.ต.    เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี  2557    โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่ 
     งบการเงินของบริษัท  และบริษัทย่อยอีกสองแห่ง และ  ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฎิบติังานได้  ให้ 
     บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส  จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืน  ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอ 
     เอส จํากดั แทนได้  
2.  อนมุติัคา่สอบบญัชีของ บริษัท  และบริษัทย่อยอีกสองแห่ง ประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,950,000 บาท (ในปี 2557  
     จํานวนเงินไม่เกิน 1,680,000 บาท) 
 

 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั
บคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 

 ตารางเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 
 
 
 
 
     
   

 หมายเหต:ุ  1. ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ. 39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข    และวิธีการ           
                                          รายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 20) กําหนดให้                
                                     บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักลา่วปฏิบติัหน้าท่ีมาแล้ว 5   รอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยการ 
                                     หมนุเวียนไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบญัชีแห่งใหม่       บริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอ่ืนๆ     ในสํานกังาน 
                                      ตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้     หรือบริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายท่ีพ้นจากการปฏิบติัหน้าท่ีจากการ 
                                     หมนุเวียนผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย  รอบบญัชี   นบัแตว่นัท่ีผู้สอบบญัชีราย 
                                     ดงักลา่วพ้นจากการปฏิบติัหน้าท่ี 
                   2.  นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ เคยได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสองแห่ง  ในปี 2557 
                   3.  นายพิสิฐ  ทางธนกลุ   เคยได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสองแห่ง  ในปี 2557 ทัง้นีไ้ม่เคยเป็นผู้  
                                      ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสองแห่ง          
 
   คะแนนเสียงสาํหรับการเลือกตัง้กรรมการ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี รอบปีบญัชี 2558 (ปีท่ีเสนอ) รอบปีบญัชี 2557 
1.  คา่สอบบญัชีเฉพาะบริษัท 1,450,000 1,330,000 
2.  คา่สอบบญัชีของบริษัทย่อย 500,000 350,000 

รวม 1,950,000 1,680,000 
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วาระที่ 8   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 

 

 จงึขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 
แกลเลอเรีย 1 – 3  ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สขุมุวิท  ถนนสขุมุวิท 31 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  โดยบริษัทจะ
เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 11.30 น. สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง กรุณานําเอกสาร
หรือหลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดท่ีแจ้งไว้ในสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี  4 มาแสดงเพื่อสิทธิใน
การเข้าร่วมประชมุ 

 
อนึง่ ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้โปรดมอบฉนัทะตาม

หนงัสือมอบฉนัทะ สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีจะเข้าร่วมประชมุจะต้องนําเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุ ตาม
รายละเอียดท่ีแจ้งไว้ในสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี  4 สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีจะเข้าร่วมประชมุจะต้องนําเอกสารหรือหลกัฐานแสดงในการเข้า
ร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และสง่มอบตอ่เจ้าหน้าท่ีบริษัทท่ีจดุลงทะเบียน ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

 
หากผู้ ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัท โปรดเติมข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะและระบช่ืุอ นาย

ญาณศกัด์ิ มโนมยัพิบลูย์ หรือ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม หรือ นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั ซึง่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ และโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะท่ีระบขุ้อความครบถ้วนสมบรูณ์พร้อมเอกสารประกอบ ไปท่ีบริษัท 
พริน้ซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซน็เตอร์ เลขท่ี 29 ถ.สขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 ลว่งหน้า เพ่ือให้บริษัทได้รับก่อนวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2558 จกัเป็นพระคณุย่ิง  

 
 

                                                                                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                                                                                 
                                                                                                                                 ( นายแพทย์พงษ์ศกัด์ิ วิทยากร ) 
                                                                                                                                   ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 
หมายเหตุ    
 
ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะรับหนงัสือรายงานประจําปี 2558 ของบริษัท  กรุณาติดตอ่คณุถิรนนัท์ แสงพึง่ธรรม หมายเลขโทรศพัท์ 02 714 2173 
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   สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2557 
บริษัท พริน้ซเิพลิแคปิตอล จาํกัด (มหาชน) 

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ ซี โรงแรม แกรนด์เซน็เตอร์พอยท์ เทอร์มนิอล 21 

สุขุมวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
              
 
เร่ิมการประชุม เวลา 10.00 น. 
 

นางสาวปาริฉตัร์ ทรงสรุเวทย์ รักษาการเลขานกุารบริษัท กลา่วต้อนรับท่านผู้ ถือหุ้น และตวัแทนผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีได้เข้าร่วมประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี  ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอง จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ“) ซึง่ ณ วนัท่ี  มีนาคม  เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นนัน้ บริษัทฯมีทนุจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน ,, บาท ซึง่ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน ,, หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ  บาท 
ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  ครัง้นี ้ มีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน  ราย และมีผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุ
จํานวน  ราย รวมทัง้หมด  ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ ,, หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ . ของ จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด ณ.วนัปิด
สมดุทะเบียน  ซึง่เกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด ตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.  ถือได้วา่
ครบเป็นองก์ประชมุแล้ว จงึกลา่วเรียนเชิญ นายแพทย์พงษ์ศกัด์ิ วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท ในฐานะประธานท่ีประชมุ เพ่ือกลา่วต้อนรับท่านผู้
ถือหุ้นและตวัแทนผู้ ถือหุ้น และได้กลา่วเปิดประชมุอย่างเป็นทางการเพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆตามระเบียบวาระ 
 
 หลงัจากท่ีประธานฯ  ได้กลา่วเปิดประชมุ  รักษาการเลขานกุารบริษัท ได้กลา่วแนะนําคณะกรรมการบริษัท ซึง่ปัจจบุนั มีจํานวน  
ท่าน ได้แก่ 

1. นพ.พงษ์ศกัด์ิ  วิทยากร             ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2. ดร.สาธิต  วิทยากร                   กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ กรรมการผู้จดัการ 

3. คณุญาณศกัด์ิ มโนมยัพิบลูย์     กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. คณุอรัญญา เฉลิมพรวโรดม      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. คณุภทัรพร จารุพฒัน์                กรรมการ 
6. คณุศิรดา เทียมประเสริฐ          กรรมการ และกรรมการบริหาร 
7. คณุศาสตรา  จนัทรศพัท์          กรรมการ 
 
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดัการ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชมุเม่ือเวลา . น. ในวนัท่ี  

เมายน  และได้มีมติอนมุติแตง่ตัง้กรรมการใหม่  ท่าน ได้แก่  
 
 . ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนคณุอรวรรณ เตชะไพบลูย์ ท่ีได้ลาออกไป 

โดยดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เป็นผู้ มีคณุสมบติัและความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัตําแหน่ง โดยจบการศกึษาปริญญาตรีด้าน Business 
Administration จาก Pine Manor College, Boston จบปริญญาโททางด้าน Administrative Studies จาก Boston University และได้รับปริญญา
เอก สาขา Business Administration จากมหาวิทยาลยักรุงเทพ ซึง่เป็นหลกัสตูรร่วมกบั University of Nebraska-Lincoln ปัจจบุนั ดํารงตําแหน่ง VP 
ดแูลงานด้านเลขานกุารบริษัท และดํารงตําแหน่งคณะกรรมการการกํากบัดแูลกิจการ ท่ีบริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั (มหาชน) หรือ GFPT 

 
. คณุศนัสนีย์ สธีุวงศ์ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนคณุอยทุธ์ ชาญเศรษฐิกลุ ท่ีได้ลาออกไป โดย คณุศนัสนีย์ สธีุวงศ์ เป็นผู้ มี

คณุสมบติัและความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัตําแหน่ง โดยได้รับปริญญาตรีด้านบญัชีจากจฬุาลงกรณ์มหาวิยาลยั และปริญญาโททางด้าน MBA 
จาก Duke University ปัจจบุนัดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้จดัการ บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ   

 
หลงัจากนัน้ รักษาการเลขานกุารบริษัท ได้แนะนําผู้ เข้าร่วมประชมุท่านอ่ืน ประกอบด้วย 

 คณุปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ รองผู้ อํานวยการ ฝ่ายบญัชี 
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ตวัแทนผู้สอบบญัชี บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
 1.  คณุสมุนา พนัธ์พงษ์สานต์    
 2. คณุพจนีย์ สิริบวรธรรม   

 
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จากบริษัท อิซิ แอ้คเค้าท์ติง้ จํากดั  
1. คณุกานติมา คงสมยติุ 

 

 ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท ดีเอ็น  จํากดั 
 . คณุนวลลดา งามธนไพศาล   
 . คณุเนรมิต ตรงพร้อมสขุ   

  
 โดยท่ีปรึกษากฎหมาย จะเป็นคนกลางในการดแูลการประชมุครัง้นีใ้ห้ดําเนินไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
 
 ลําดบัถดัไป คณุเนรมิต ตรงพร้อมสขุ ท่ีปรึกษากฎหมาย ได้ชีแ้จงถึงวิธีปฏิบติัสําหรับการประชมุและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระ
ตา่ง ๆ ดงันี ้

 
การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นท่ีตนถือ   โดยถือวา่หนึง่หุ้น มีหนึง่เสียง สําหรับการลงมติในวาระท่ี 

 วาระท่ี  วาระท่ี  วาระท่ี  ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการเลือกตัง้กรรมการ และวาระท่ี       จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน และวาระท่ี  ในสว่นท่ีเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุติัไม่น้อยกวา่สองในสามของ จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุ สําหรับวาระท่ี   เป็นวาระเพ่ือทราบไม่มีการลงมติ 

 
ในสว่นของการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ   งดออกเสียงในแตล่ะวาระเม่ือได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระ

ดงักลา่วแล้ว ให้ยกมือขึน้ เพ่ือท่ีเจ้าหน้าท่ี    จะเดินเข้าไปเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือไปหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ เข้าร่วมประชมุ ผลลพัธ์ท่ีได้
จะเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ กรณีท่ีไม่มีผู้ ถือหุ้นยกมือ จะถือวา่ ผู้ ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯจะทํา
การประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบในแตล่ะวาระ 

 
กรณีมีผู้ ถือหุ้น ท่ีมีความประสงค์ท่ีจะทําการซกัถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ ตอ่ท่ีประชมุในวาระใดๆก็ตาม บริษัทฯ 

ขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ ท่ีมีความประสงค์จะซกัถาม ให้ยกมือขึน้ และ แจ้งช่ือ-นามสกลุ ของตนเอง และฐานะของตนเองวา่
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะมาจากผู้ ถือหุ้นรายใด เพ่ือบริษัทฯ จะได้ทําการชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ท่ีสอบถาม และ
บนัทกึไว้เป็นข้อมลูสําหรับการประชมุในครัง้นีไ้ด้อย่างถกูต้อง  
 
 ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
   
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 
 
  ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  ท่ีจะรับรองในวาระนีเ้ป็นรายงานจากการประชมุ
เม่ือวนัท่ี   สิงหาคม  โดยรายละเอียดการพิจารณาได้จดัสง่ให้ท่านผู้ ถือหุ้นแล้วในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ 
การบนัทกึรายงานการประชมุมีความถกูต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  ดงักลา่ว  

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม หรือแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

- ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามในวาระนี ้
 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน 
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 รักษาการเลขานกุารฯ ประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ี  มีจํานวนทัง้สิน้ ,, เสียง  
 

 ผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย   จํานวน       ,,    เสียง   คิดเป็นร้อยละ             
  ไม่เห็นด้วย จํานวน                                  เสียง คิดเป็นร้อยละ      
                   งดออกเสียง จํานวน                  ,   เสียง คิดเป็นร้อยละ      

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณารายงานการประชมุดงักลา่วแล้ว เห็นวา่ถกูต้อง และ มีมติเป็นเอกฉนัท์ รับรองรายงานการประชมุการประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  ตามท่ีเสนอ 

 
  

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมาและรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
 

     ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดัการ ได้รายงานตอ่ท่ีประชมุถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯในปีท่ีผ่านมาวา่ ปี  เป็นปีท่ี 
มีการเปล่ียนแปลงมากของบริษัทฯ ตัง้แตมี่การเปล่ียนผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และคณะกรรมการใหม่ทัง้ชดุในเดือนเมษายน  บริษัทฯยงัมีการเปล่ียนช่ือ 
จาก บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) เป็น บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน)  

 

ตัง้แตเ่ร่ิมรับช่วงกิจการ คณะผู้บริหารใหม่ได้มีการวางเป้าหมายธรุกิจหลกั  ข้อดงันี ้
1.    การรักษาฐานธรุกิจเดิมของบริษัทฯท่ีเป็นธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่โครงการ แมริออท เอ็กเซค็คิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ ด้วยการเพ่ิมรายได้  
           และลดค่าใช้จ่าย 
2.    การใช้บคุลากรเดิมของบริษัทฯ เพ่ือเสริมรายได้จากการบริหารอาคารสํานกังาน 
3.    การบริหารการลงทนุการสร้างผลตอบแทนท่ีดีแก่ผู้ ถือหุ้น โดยมีการตัง้บริษัทใหม่เพ่ือบริหารการลงทนุ  
4.    การขยายกิจการโดยการลงทนุในธรุกิจอ่ืนๆ 

 

ในเดือนตลุาคม  ท่ีผ่านมาบริษัทมีการออกหุ้นเพ่ิมทนุ และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (PRINC-W1) 
ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม ทัง้นีเ้งินท่ีได้จากการออกหุ้นเพ่ิมทนุเป็นจํานวนเงิน  ล้านบาท ซึง่บริษัทฯได้นําไปชําระคืนเงินกู้ทัง้จํานวน  ล้านบาท เงินอีก
สว่นหนึง่ได้นําไปใช้ในการซือ้กิจการ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากดั เป็นจํานวนเงิน  ล้านบาท 

 

สว่นใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (PRINC-W1) ท่ีออกไป มีการใช้สิทธิไปแล้ว  ครัง้ แตย่งัมีผู้ ใช้สิทธิไม่มากนกั 
เพียง , หุ้นเท่านัน้ ยงัคงเหลือการใช้สิทธิได้อีก  ครัง้ ทกุๆสิน้ไตรมาส จนถึงเดือนกนัยายน  

 

ตามท่ีได้กลา่วในตอนแรก หนึง่ในเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ คือ การเพ่ิมรายได้ และลดรายจ่ายให้กบัธรุกิจเดิมของบริษัทฯ ซึง่ได้แก่ 
แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทรวิสต้า (“สาทรวิสต้า”) ซึง่ในไตรมาส  ท่ีผ่านมา คอ่นข้างซบเซาเน่ืองจากความไม่สงบทางการเมือง ทัง้ท่ี
ช่วงไตรมาส- อตัราเข้าพกัเฉล่ียของสาทรวิสต้าอยู่ในระดบัสงูเกินกวา่ % มาโดยตลอด แตส่ถานการณ์การเมืองในช่วงไตรมาสสดุท้ายทําให้
อตัราเข้าพกัปรับลดลง และสง่ผลให้อตัราเข้าพกัเฉล่ียทัง้ปีอยู่ท่ี .% ต่ํากวา่ปีก่อนหน้า .% ซึง่หากเปรียบเทียบกบัโรงแรมท่ีอยู่บริเวณ ถนนราช
ดําริ หรือ ถนนสขุมุวิทตอนต้น สาทรวิสต้าซึง่ตัง้อยู่บริเวณถนนสาทรถือวา่ไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงนกั อีกทัง้ สาทรวิสต้ามีลกูค้าท่ีเป็นสญัญาระยะ
ยาว (Long Term Stay) จงึสามารถรักษาอตัราการเข้าพกัได้ในระดบัหนึง่ ปีท่ีผ่านมารายได้ของ สาทรวิสต้าได้เพ่ิมขึน้ .% จาก  ล้านบาท ในปี 
 เป็น   ล้านบาท ในปี  การควบคมุค่าใช้จ่ายทําให้อตัราการทํากําไรเบือ้งต้นปรับตวัดีขึน้จาก % เป็น %  

 

เป้าหมายท่ี คือการใช้บคุลากรเดิมของบริษัทฯในการเสริมรายได้ ทัง้นีบ้ริษัทฯได้ทําสญัญารับจ้างบริหารอาคารบางกอกบิสซิเน
สเซน็เตอร์เป็นอาคารแรก ตัง้แต่เดือนกนัยายนท่ีผ่านมา สร้างรายได้ประมาณ  ล้านกวา่บาทตอ่เดือน โดยเป็นการบริหารงานแบบครบวงจร ซึง่
รวมถึงการจดัการอาคาร การตลาด การเก็บเงินคา่เช่า การบํารุง ดแูลรักษาอาคาร ระบบความปลอดภยั รวมทัง้ให้คําปรึกษาในการปรับปรุงรูปโฉม
อาคาร การเพ่ิมชัน้สํานกังานให้เช่ารายวนั บริการห้องประชมุ ซึง่บริษัทคาดวา่น่าจะมีโอกาสท่ีเราสามารถให้บริการแบบเดียวกนันีก้บัอาคาร
สํานกังานอ่ืนๆในบริเวณใกล้เคียงได้ เน่ืองจากอาคารส่วนใหญ่ยงัขาดการบริหารจดัการท่ีดีเน่ืองจากขาดแคลนบคุลากรท่ีมีประสบการณ์ 

 

เป้าหมายท่ี เร่ืองการสร้างผลตอบแทนสงูสดุให้กบัเงินทนุของบริษัท เน่ืองจากในปี  บริษัทฯมีเงินสดสว่นเกินท่ีเป็นผลจากการ
เพ่ิมทนุประมาณ  ล้านบาท และได้นําเงินจํานวนดงักลา่วไปลงทนุในหลกัทรัพย์โดยมี บริษัท พริน้ซิเพิลอินเวสท์เม้นท์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย ทํา
หน้าท่ีวิเคราะห์การลงทนุและดแูลเงินลงทนุให้ และสามารถสร้างกําไรจากการลงทนุได้ประมาณ  ล้านบาท ในเวลาไม่ก่ีเดือน นอกจากนีบ้ริษัท พริน้
ซิเพิลอินเวสท์เม้นท์ จํากดั ยงัเป็นหน่วยงานหลกัท่ีช่วยในการตรวจสอบสถานะของบริษัท (“Due Diligence”) ในการซือ้กิจการ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์
ซิสเทมส์ จํากดั อีกด้วย 
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สําหรับเป้าหมายท่ี  คือการลงทนุในธรุกิจอ่ืนท่ีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้นัน้ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากดั เป็นบริษัท
แรกท่ีเข้าไปซือ้กิจการ เน่ืองจากเลง็เห็นศกัยภาพในการเติบโตของธรุกิจ เน่ืองจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งท่ีองค์กรใหญ่ทกุองค์กรจะต้อง
ให้ความสําคญั เพราะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานได้อย่างมาก หากมีระบบท่ีถกูออกแบบมาให้สอดคล้องกบักระบวนการทํางานของ
องค์กร กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทคือ กลุม่โรงพยาบาล และบริษัทเอกชนอ่ืนๆ เช่น ธนาคาร และธรุกิจนํา้มนั  บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ 
จํากดั เป็นบริษัทท่ีประกอบธรุกิจมาเป็นเวลา  ปี ในปีท่ี  มีความต้องการเงินลงทนุเพ่ือเสริมสภาพคลอ่งให้ธรุกิจขยายได้ ซึง่บริษัทฯได้เข้าไปเสริมใน
จดุนัน้ซึง่ถือวา่เป็นการร่วมมือท่ีดี คือมีทัง้เงินทนุและความชํานาญ และในปี  สามารถสร้างกําไรให้บริษัทฯ . ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จาก
เหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงไตรมาส  ของปี  ถึง ไตรมาส  ของปี  ท่ีผ่านมา บริษัทฯขอชลอดสูถานการณ์บ้านเมืองก่อนท่ี
จะตดัสินใจลงทนุในธรุกิจอ่ืนๆ 

 
หลงัจากท่ี กรรมการผู้จดัการได้การรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯในปีท่ีผ่านมา และรายงานประจําปีของคณะกรรมการ

แล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม 
 

คณุทศวรรษ ทองสขุ ผู้ รับมอบฉนัทะจาก คณุวีราภรณ์ คปุตะสิน สอบถามเร่ืองกําไรของ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเท็มส์ จํากดั และ
ผลกําไรสําหรับปีถดัไป ว่าสามารถประมาณการโดยการเฉล่ียตอ่เดือนและคณูด้วยจํานวนเดือนในปีถดัไปได้  หรือไม่  

 

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดัการ อธิบายเก่ียวกบัลกัษณะของธรุกิจและหลกัการ รับรู้รายได้ของ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเท็มส์ 
จํากดั วา่มีรายได้  ประเภท คือการจําหน่ายซอฟท์แวร์ และการติดตัง้ซอฟท์แวร์ ซึง่ต้นทนุของซอฟท์แวร์ไม่มีการเปล่ียนแปลงมาก ในขณะท่ีการ
ติดตัง้ซอฟท์แวร์จะมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลา และมีความแตกตา่งในแตล่ะโครงการขึน้อยู่กบัขนาดของโครงการและระยะเวลาในการติดตัง้ 
สว่นการรับรู้รายได้จะขึน้อยู่กบัการสง่มอบงานในแต่ละช่วงและลกูค้าได้รับมอบงานแล้ว 

 

ในสว่นกําไรของบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเท็มส์ จํากดั เป็นกําไรจากการติดตัง้ซอฟท์แวร์ โดยบริษัทฯเข้าซือ้กิจการบริษัท คอนเวอร์
เจนซ์ซิสเท็มส์ จํากดั ในช่วงไตรมาส  ซึง่อยู่ในช่วงรับรู้รายได้โครงการ  แห่ง คือ โรงพยาบาลปากนํา้โพ และ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จงึสง่ผลให้
กําไรสงูเป็นพิเศษ ในการประมาณการจึงไม่ควรนําเอากําไรของไตรมาส  ไปคํานวณเป็นกําไรทัง้ปีแบบเส้นตรง 

 

คณุทศวรรษ ทองสขุ ผู้ รับมอบฉนัทะจาก คณุวีราภรณ์ คปุตะสิน สอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัรายได้ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิส
เท็มส์ จํากดั ว่ารับรู้ครบถ้วนแล้วหรือยงั และต้นทนุเปล่ียนแปลงอย่างไรในช่วงอายขุองแตล่ะโครงการ เช่นต้นทนุสงูมากในช่วงเร่ิมโครงการหรือไม ่
อย่างไร 

 

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงวา่ ธรุกิจลกัษณะนีจ้ะเกิดการผนัผวนระหวา่งรายได้และต้นทนุ เพราะมีต้นทนุของ
พนกังาน ซึง่เป็นต้นทนุคงท่ีซึง่บางครัง้อาจไม่สอดคล้องกบัการรู้รายได้ในแตแ่ละรอบการเก็บเงิน หากไม่สามารถสง่มอบงานได้ก็จะไม่สามารถรับรู้
รายได้ได้ ซึง่เป็นเร่ืองปกติของธรุกิจแบบนี ้ 

 

คณุทศวรรษ ทองสขุ ผู้ รับมอบฉนัทะจาก คณุวีราภรณ์ คปุตะสิน สอบถามเร่ืองกําไรเฉล่ียของ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเท็มส์ จํากดั 
วา่ประมาณก่ีเปอร์เซน็ต์ และมีงานรอสง่มอบ (Backlog) อีกเท่าไร 

 

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดัการ อตัราทํากําไรอยู่ประมาณ % และมีงานรอสง่มอบอยู่ประมาณ  กวา่ล้านบาท รอรับรู้ใน 
 ปี ซึง่เป็นตวัเลขท่ีบริษัทฯจ้างท่ีปรึกษาทําการวิเคราะห์เร่ืองการจดัสรรราคาซือ้ (Purchase Price Allocation) โดยเฉพาะ 

 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามในวาระนีเ้พ่ิมเติมอีก รักษาการเลขานกุารบริษัท ได้เสนอให้ท่ีประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯในปีท่ีผา่นมาและรายงานประจําปีของคณะกรรมการตามท่ีได้นําเสนอ และเน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไม่ต้องมีการลงมติ 
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯในปีท่ีผ่านมา และรายงานประจําปีของคณะกรรมการ  
 

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทนุของบริษัทฯ สาํหรับปีบญัชีสิน้สุด วันที่  ธันวาคม  
 

คณุปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ รองผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี ได้รายงานสรุป งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุ ของบริษัทฯ
สําหรับปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี  ธนัวาคม  ตอ่ท่ีประชมุ 
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รักษาการเลขานกุารบริษัท แจ้งตอ่ท่ีประชมุถึงความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี  ธนัวาคม  ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ซึง่รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปีท่ีจดัสง่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามเพ่ิมเติม และแสดงความเห็น 

 
คณุศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ ผู้ รับมอบฉนัทะจาก คณุธีระ โตวิริยะเวช ได้กลา่วแสดงความยินดีตอ่บริษัทฯท่ีมีผลประกอบการดีขึน้ 

และให้ความเห็นว่า ในการแสดงตวัเลขขาดทนุสําหรับปีของบริษัทฯตามสไลด์ ควรแก้ไขวา่มีการเปล่ียนแปลงลดลง % เน่ืองจากขาดทนุลดลง และ
การแสดงตวัเลขขาดทนุเบด็เสร็จควรแก้ไขวา่มีการเปลี่ยนแปลงลดลง % เน่ืองจาก ขาดทนุลดลงเช่นเดียวกนั ประธานฯเห็นด้วยและเห็นสมควรให้
แก้ไขตวัเลขตามเสนอ 

 
เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นในวาระนีเ้พ่ิมเติม รักษาการเลขานกุารบริษัท ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและออก

เสียงลงคะแนน 
  
 รักษาการเลขานกุารฯ ประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ี  มีจํานวนทัง้สิน้ ,, เสียง  

 ผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย   จํานวน       ,,    เสียง   คิดเป็นร้อยละ                         
  ไม่เห็นด้วย จํานวน                                  เสียง คิดเป็นร้อยละ        
                   งดออกเสียง จํานวน                 ,                 เสียง      คิดเป็นร้อยละ   

 
รักษาการเลขานกุารฯ ประกาศผลการนบัคะแนนวา่ท่ีประชมุมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร

ขาดทนุของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี  ธนัวาคม  ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว  ตามท่ีเสนอ 

 
คณุศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ ผู้ รับมอบฉนัทะจาก คณุธีระ โตวิริยะเวช ให้ความเห็นวา่คะแนนท่ีงดออกเสียง ไม่ควรนบัเป็นฐานเสียง

ขององก์ประชมุ ดงันัน้ควรถือวา่ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์ ไม่ใช่มีมติด้วยเสียงข้างมาก และขอให้แก้ไข 
 
คณุเนรมิต ตรงพร้อมสขุ ท่ีปรึกษากฎหมาย ได้ให้ความเห็นวา่กรณีนีถื้อวา่ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์ 

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ 

วนัท่ี  ธนัวาคม  ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตแล้ว  ตามท่ีเสนอ 

 
วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตงิดการจัดสรรเงนิกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการ

ดาํเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556    
    
 ประธานฯ ชีแ้จ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี  ธนัวาคม  ท่ีผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการขาดทนุ
สทุธิ  ,, บาท คณะกรรมการจงึเห็นสมควรให้งดการจดัสรรเงินกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการ
ดําเนินงาน สิน้สดุ ณ วนัท่ี  ธนัวาคม   
เน่ืองจากบริษัทฯ ต้องใช้เงินทนุหมนุเวียน สําหรับการดําเนินงานในปี  จงึต้องกนัเงินเพ่ือใช้เป็นทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานดงักลา่ว   

 
รักษาการเลขานกุารบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามเพ่ิมเติม และแสดงความเห็น 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามในวาระนีเ้พ่ิมเติม 
 
 รักษาการเลขานกุารบริษัท ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
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 รักษาการเลขานกุารฯ ประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ี  มีจํานวนทัง้สิน้ ,, เสียง  

 ผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย   จํานวน       ,,    เสียง   คิดเป็นร้อยละ                    
  ไม่เห็นด้วย จํานวน                           เสียง คิดเป็นร้อยละ        
                   งดออกเสียง จํานวน                 ,    เสียง คิดเป็นร้อยละ   
   
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติังดการจดัสรรเงินกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และอนมุติังดการจ่ายเงินปัน

ผลสําหรับผลการดําเนินงานสิน้สดุ วนัท่ี  ธนัวาคม  ตามท่ีเสนอ 
 
วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระพร้อมทัง้กาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2557 
 
 ประธานฯชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่เน่ืองจาก ประธานฯเป็นกรรมการท่ีต้องออกตามวาระในครัง้นีด้้วย จงึขอให้ ดร.สาธิต วิทยากร รับหน้าท่ี
เป็นประธานท่ีประชมุสําหรับวาระท่ี  นี ้ 
  
 ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.  กําหนดวา่ในการ
ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ กรรมการคิดเป็นจํานวนหนึง่ในสาม หรือ จํานวนใกล้ท่ีสดุกบัหนึง่ในสาม
จะต้องออกจากตําแหน่ง ในการประชมุครัง้นีก้รรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ  ท่าน มีดงัตอ่ไปนี ้

  นายแพทย์ พงษ์ศกัด์ิ วิทยากร              ประธานกรรมการ 
  คณุ ศิรดา เทียมประเสริฐ                    กรรมการ 
  คณุ ภทัรพร จารุพฒัน์                         กรรมการ 

 
ซึง่ประวติัของกรรมการ ทัง้  ท่าน ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้วในหนงัสือนดัประชมุ และคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นให้ประธานกรรมการและกรรมการ รวม  ท่านกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีก วาระหนึง่ ตอ่จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามเพ่ิมเติม และ
แสดงความเห็น 

 
คณุสมพงษ์ เลิศฤทธ์ิ ผู้ รับมอบฉนัทะจาก คณุอดุมศกัด์ิ เหมสถาปัตย์ ได้แสดงความเห็นว่ากรรมการทัง้  ท่านมีคณุสมบติัท่ีเหมาะสม 

และเห็นด้วยท่ีกรรมการทัง้  ท่านจะกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ 
 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามในวาระนีเ้พ่ิมเติม รักษาการเลขานกุารบริษัทชีแ้จงวา่ ในวาระท่ี  นี ้จะแบง่ เป็นวาระย่อย .-. โดยให้
ลงคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบคุคลทีละวาระ เม่ือผู้ ถือหุ้นลงคะแนนครบทัง้  วาระย่อยแล้ว จึงจะประกาศผลการนบัคะแนนภายหลงั  และขอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาและออกเสียงลงคะแนน วาระท่ี .-. 
  
 รักษาการเลขานกุารบริษัท ประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ี  มีจํานวนทัง้สิน้ ,, เสียง  
วาระท่ี . เป็นการลงคะแนนเลือกตัง้นายแพทย์ พงษ์ศกัด์ิ วิทยากร  
  ผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย                 จํานวน       ,,               เสียง   คิดเป็นร้อยละ                    
  ไม่เห็นด้วย จํานวน                          เสียง คิดเป็นร้อยละ        
                   งดออกเสียง จํานวน                 ,    เสียง คิดเป็นร้อยละ   
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกตัง้ให้ นายแพทย์ พงษ์ศกัด์ิ วิทยากร กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 
 
วาระท่ี . เป็นการลงคะแนนเลือกตัง้ คณุศิรดา เทียมประเสริฐ  
  ผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย                จํานวน       ,,     เสียง   คิดเป็นร้อยละ                     
  ไม่เห็นด้วย จํานวน                           เสียง คิดเป็นร้อยละ        
                   งดออกเสียง จํานวน                 ,     เสียง คิดเป็นร้อยละ   
 
มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกตัง้ให้ คณุศิรดา เทียมประเสริฐ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 
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วาระท่ี . เป็นการลงคะแนนเลือกตัง้ คณุภทัรพร จารุพฒัน์  
  ผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย                 จํานวน       ,,     เสียง   คิดเป็นร้อยละ                     
  ไม่เห็นด้วย จํานวน                           เสียง คิดเป็นร้อยละ        
                   งดออกเสียง จํานวน                 ,     เสียง คิดเป็นร้อยละ   
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกตัง้ให้ คณุภทัรพร จารุพฒัน์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 
 

ลําดบัตอ่มา ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดัการ ได้นําเสนอเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี  ซึง่คณะกรรมการเห็นสมควรให้
นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณา สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

เบีย้ประชุม 
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ 
ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
บริหาร 

ประชมุคณะกรรมการ , , , ,  

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   , ,  

ประชมุคณะกรรมการบริหาร     , 

 
สําหรับคา่ตอบแทนพิเศษของกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานปี  จะกําหนดให้อยู่ในวงเงินไม่เกิน . ล้านบาท  โดยจะบนัทกึ

เป็นคา่ใช้จ่ายของปี  
 
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดัการ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามเพ่ิมเติม และแสดงความเห็น 
 
คณุสมพงษ์ เลิศฤทธ์ิ ผู้ รับมอบฉนัทะจาก คณุอดุมศกัด์ิ เหมสถาปัตย์ ได้เสนอความเห็นว่าการคงค่าเบีย้ประชมุให้เท่ากบัปี  และ

การกําหนดค่าตอบแทนพิเศษท่ี . ล้านบาทนัน้ถือวา่เหมาะสมแล้ว 
 
เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามในวาระนีเ้พ่ิมเติมอีก รักษาการเลขานกุารบริษัท ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  

  
 รักษาการเลขานกุารฯ ประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ี . มีจํานวนทัง้สิน้ ,, เสียง  
  ผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย                 จํานวน       ,,     เสียง   คิดเป็นร้อยละ                       . 
  ไม่เห็นด้วย จํานวน                       เสียง คิดเป็นร้อยละ             . 
                   งดออกเสียง จํานวน                ,     เสียง คิดเป็นร้อยละ       
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากไม่น้อยกวา่สองในสามของผู้มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง อนมุติัคา่ตอบแทน

กรรมการ ประจําปี  และคา่ตอบแทนพิเศษสําหรับผลการดําเนินการปี  โดยบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายของปี  ตามเสนอ 
 
 วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2557 
 

นายแพทย์พงษ์ศกัด์ิ วิทยากร ประธานคณะกรรมการรับหน้าท่ีประธานท่ีประชมุตอ่ในวาระท่ี  ได้เชิญคณุญาณศกัด์ิ มโนมยัพิบลูย์ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นําเสนอวาระท่ี   

 
คณุญาณศกัด์ิ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากในปี  ภายหลงัจากท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงผู้ ถือหุ้นใหญ่และมีการเพ่ิมทนุจดทะเบียนและทนุท่ีออกและชําระแล้ว บริษัทฯได้มีการปรับปรุงการดําเนินการของบริษัทฯโดยได้เพ่ิม 
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ประเภทของธรุกิจท่ีดําเนินการและได้มีการลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้น ประกอบกบัการท่ีบริษัทผู้สอบบญัชีในปี 
 ได้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯมาตัง้แตปี่  เพ่ือให้ได้ความเห็นจากผู้สอบบญัชีได้เหมาะสมกบัการดําเนินธรุกิจท่ีมากขึน้และหลากหลาย 
ทางฝ่ายจดัการจงึได้เสนอให้มีการพิจารณาบริษัทผู้สอบบญัชีสําหรับปี  เพ่ิมเติมขึน้เพ่ือเปรียบเทียบกบับริษัทผู้สอบบญัชีประจําปี   

 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมลูเปรียบเทียบบริษัทผู้สอบบญัชีท่ีฝ่ายจดัการได้นําเสนอ และได้มีความเห็นวา่บริษัท ไพร้
ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นบริษัทชัน้นําและมีผู้สอบบญัชีท่ีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึง่จะทําให้สามารถปฏิบติั
หน้าท่ีได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถงานของบริษัทฯ จงึนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอขออนมุติัจากท่ีประชมุสามญัประจําปี 
แตง่ตัง้ให้ นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  และ นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  รองรับตอ่การ
ขยาย  
 
และ นางสาวสกณุา แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  แห่ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 
 โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้น
ไม่สามารถปฎิบติังานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส  จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืน  ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แทนได้  
 
ในสว่นของคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี  ได้เสนอคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงินไม่เกิน ,, บาท สําหรับบริษัทฯและบริษัทย่อยอีก
สองแห่ง ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี  ปี  

. ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ ,, , 

. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย , , 

รวม ,, ,, 
 
ซึง่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี  ตามเสนอ 
 

คณุธีรยทุธ พืชธญัญากิจ ผู้ รับมอบฉนัทะจาก สมาคมผู้สง่เสริมการลงทนุไทย ได้สอบถามถึงหลกัการและเหตผุลในการเลือก 
ผู้ตรวจสอบ และค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้เกือบ % ในสว่นของคา่สอบบญัชีเฉพาะบริษัทฯ 

 
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงวา่ คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกบับริษัทอ่ืนในอตุสาหกรรม

เดียวกนั อีกทัง้ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีให้บริษัทฯมาตัง้แต ่ปี  เพ่ือให้มีหลกัการและมมุมองใหม่ท่ีหลากหลาย
แตกตา่งจากเดิม บริษัทฯจงึทําการคดัเลือกผู้ตรวจสอบรายอ่ืนมานําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

 
คณุญาณศกัด์ิ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ หลงัจากท่ีเปลี่ยนเป็น บริษัท พริน้ซิเพิลแคปิตอล 

จํากดั (มหาชน) ปริมาณของข้อมลูและกิจกรรมของบริษัทฯ ได้เพ่ิมขึน้มากเม่ือเปรียบเทียบกบั บริษัทเดิม คือ เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 
(มหาชน) ทําให้คา่ใช้จ่ายต้องเพ่ิมขึน้ด้วย  

 
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดัการ เสริมวา่ในปีแรกจะมีคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ในการเปลี่ยนผู้สอบบญัชี ซึง่จะเกิดแคค่รัง้แรกท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง และในปีนีจ้ะมีบริษัทย่อยอีกจํานวน  บริษัท ท่ีต้องมีการจดัทํางบการเงินรวมซึง่ทําให้คา่ใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ 
 
คณุศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ ผู้ รับมอบฉนัทะจาก คณุธีระ โตวิริยะเวช แสดงความเห็นด้วยกบัคา่ตอบแทนดงักลา่ว และมีข้อสงัเกต

เก่ียวกบับริษัทเดิมคือ บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)  ซึง่อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์มานานแตไ่ม่ค่อยมีกิจกรรมการดําเนินงานมากนกั 
ในขณะท่ี บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาขน) มีกิจกรรมมากกว่าเห็นได้จาก รายงานผลการดําเนินงานและงบการเงินท่ีนําเสนอ แตค่าดหวงั
วา่ในปีตอ่ๆไป หลงั ปี  ค่าสอบบญัชีควรปรับเพ่ิมตามความเหมาะสมและไม่ควรเพิ่มเกือบ % 
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เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามในวาระนีเ้พ่ิมเติมอีก รักษาการเลขานกุารบริษัท ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
  
 รักษาการเลขานกุารฯ ประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ี  มีจํานวนทัง้สิน้ ,, เสียง  
  ผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย                จํานวน       ,,     เสียง   คิดเป็นร้อยละ                             
  ไม่เห็นด้วย จํานวน                           เสียง คิดเป็นร้อยละ           
                   งดออกเสียง จํานวน                 ,     เสียง คิดเป็นร้อยละ      
  
มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์ อนมุติัแตง่ตัง้ นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  และ นาย

พิสิฐ ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  และ นางสาวสกณุา แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  แห่งบริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี  โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฎิบติังานได้ ให้บริษัท ไพร้
ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส  จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืน  ของบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากดั แทนได้ และกําหนดให้คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี  เป็นจํานวนเงินไม่เกิน ,, บาท สําหรับบริษัทฯและ
บริษัทย่อยอีกสองแห่ง ตามเสนอ 

 
วาระที่    พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
 

ประธานฯ ได้กลา่วเชิญท่านผู้ ถือหุ้นท่ีมีคําถามหรือข้อเสนอแนะเร่ืองอ่ืนๆ ให้ถามคําถามและแสดงความคิดเห็นได้ในวาระท่ี  นี ้
 
คณุธีรยทุธ พืชธญัญากิจ ผู้ รับมอบฉนัทะจาก สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามวา่ ปัจจบุนัสงัคมมีการตื่นตวัเก่ียวกบัเร่ือง

ตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ ทางบริษัทฯมีความคิดเห็นและแนวทางในการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ในองค์กรอย่างไร และจะเข้าร่วมกบัทางสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD) ในการประกาศเจตนารมย์ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือไม่ 

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงวา่ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบในการเข้าร่วมกบัทาง IOD 
และจะประกาศเป็นนโยบายของบริษัทฯด้วย โดยในเบือ้งต้นบริษัทฯจะให้ความสําคญัและกวดขนักบักระบวนการจดัซือ้ และมาตรการตรวจสอบ
ภายใน ของบริษัทฯให้เข้มงวดมากขึน้ 

 
คณุศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ ผู้ รับมอบฉนัทะจาก คณุธีระ โตวิริยะเวช กลา่วว่า จากผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ตามท่ีได้นําเสนอไปแล้ว

นัน้ สะท้อนการดําเนินงานท่ีดีขึน้ในปี  จงึอยากทราบเก่ียวกบัแผนงานสําหรับการดําเนินงานในปี  และปีตอ่ๆไป เพ่ือผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หุ้นทกุคนท่ีมีความคาดหวงัในเงินปันผลจากกําไรในปี   

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงวา่ สําหรับแผนงานในปี  บริษัทฯยงัคงให้ความสําคญักบักิจการเดิมในธรุกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ แตจ่ะพยายามจะขยายกิจการให้ใหญ่ และหลากหลายขึน้โดยเน้นในเร่ืองการควบรวมกิจการ (M&A) แตต้่องทําด้วยความระมดัระวงั 
และต้องดคูวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ และเงินทนุของบริษัทฯด้วย นอกจากนีก้ารควบรวมกิจการนัน้จะต้องพิจารณาขนาดของบริษัทฯเองด้วย 
หากการควบรวมกิจการใหญ่มากเม่ือเทียบกบัขนาดสินทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่มีขัน้ตอนมากและใช้เวลานาน ใน
สว่นของบริษัทย่อย บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากดั จะเป็นเคร่ืองมือในการลงทนุในธรุกิจเทคโนโลยีสารสนเทศแทนบริษัทฯ ซึง่เช่ือวา่จะสามารถ
เติบโตได้อีกมาก  
 

คณุศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ ผู้ รับมอบฉนัทะจาก คณุธีระ โตวิริยะเวช ได้แสดงความเห็นวา่ การอธิบายแผนการดําเนินงานปี  ใน
เชิงตวัเลข จะช่วยให้ผู้ ถือหุ้นเห็นภาพชดัเจนขึน้   

 
ดร. สาธิต  วิทยากร กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงวา่ บริษัทฯมีเงินลงทนุ  ล้านบาท คาดว่าจะต้องการเงินลงทนุอีก , ล้านบาท 

เพ่ือลงทนุในการควบรมกิจการ เป้าหมายหลกัในปี  คือจะต้องทําให้บริษัทฯกําไรให้ได้   
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คณุปฐมพงษ์ เลาหไพโรจน์วฒันา ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบัเงินลงทนุท่ีเหลืออยู่  กวา่ล้านบาท และวงเงินท่ีคาดวา่จะขอ
อนมุติักู้ ได้ประมาณ , กวา่ล้านบาทนัน้ วา่บริษัทมีความคาดหวงัผลตอบแทนก่ีเปอร์เซน็ต์ และจดุคุ้มทนุในการลงทนุ โดยอ้างอิงการซือ้กิจการ
บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากดั ซึง่ได้ผลตอบแทนเกือบ % ในอนาคตมีแนวโน้มจะได้กําไรลกัษณะนีอี้กหรือไม่  

ดร. สาธิต  วิทยากร กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงวา่อาจจะไม่ได้กําไรในลกัษณะนีต้ลอดเพราะขึน้อยู่กบัจงัหวะและโอกาส ในการลงทนุ
ใดๆก็ตามบริษัทฯไม่ได้ดเูฉพาะผลตอบแทนระยะสัน้เพียงอย่างเดียว ต้องดใูนระยะยาวด้วย  

คณุศนัสนีย์ สธีุวงศ์ กรรมการผู้จดัการ บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสท์เม้นท์ จํากดั ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมเร่ืองการรับรู้รายได้ของ บริษัท คอน
เวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากดั วา่มีการรับรู้รายได้เม่ือลกูค้าเซ็นต์รับมอบงาน ดงันัน้รายได้จะมีความผนัผวนตามลกัษณะธรุกิจ จงึอยากให้นกัลงทนุมองใน
ระยะยาววา่ ธรุกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นหนึง่ในธรุกิจหลกัของบริษัทฯในอนาคต และจะมีการเติบโตสงูกวา่อตุสาหกรรมอ่ืน ซึง่สามารถเติบโต
ไม่ต่ํากวา่ -% ตอ่ปีได้ เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นความต้องการพืน้ฐานของประเทศท่ีกําลงัเติบโตเช่นประเทศไทย ซึง่บริษัทฯพร้อมท่ีจะ
สนบัสนนุธรุกิจบริษัทย่อยให้เติบโตขึน้ รวมทัง้สนบัสนนุให้บริษัทย่อยเข้าไปซือ้กิจการเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆด้วย   ในเร่ืองอตัราผลตอบแทนท่ีเห็น
ในไตรมาส  สว่นหนึง่เป็นกําไรจากการลงทนุในหุ้นขนาดใหญ่ท่ีมีการจ่ายปันผล ซึง่บริษัทฯได้ขายทํากําไรทัง้หมดในไตรมาส  เม่ือราคาหุ้นมีการ
ปรับตวัขึน้ และยงัไม่มีการลงทนุในหุ้นอีกเน่ืองจากมีความกงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์การเมืองท่ีอาจยืดเยือ้ได้  

 
ดร. สาธิต  วิทยากร กรรมการผู้จดัการ กล่าวเสริมเร่ืองอตัราผลตอบแทนในการลงทนุระยะ  ปี มีเกณฑ์อยู่ท่ี % แตต้่องดู

สถานการณ์บ้านเมืองเป็นหลกั 
 
คณุชยัเมธ ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีทางบริษัทฯจะลงทนุในการควบรวมกิจการว่า จะรอให้บริษัทฯมีกําไรก่อน

หรือไม่ หรือลงทนุได้เลยในปีนี ้
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงวา่อาจทําได้เลย ขึน้อยู่กบัขนาดของธรุกรรมวา่ต้องได้รับอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นหรือไม่ โดย

การลงทนุต้องมีอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เกิน % และเป็นธรุกิจท่ียัง่ยืน  
 
คณุทศวรรษ ทองสขุ ผู้ รับมอบฉนัทะจาก คณุวีราภรณ์ คปุตะสิน สอบถามเร่ืองการรับรู้รายได้ของ บริษัทคอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ 

จํากดั ท่ีรับรู้รายได้เม่ือลกูค้าเซน็ต์รับมอบงาน อยากทราบวา่ในไตรมาส มีลกูค้าเซน็ต์รับมอบงานเพ่ิมเติมหรือไม่ และมีโอกาสขาดทนุหรือไม่ 
  ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงวา่ปัจจบุนัการรับรู้รายได้ยงัเป็นการรับรู้รายได้เม่ือลกูค้ารับมอบงานซึง่อาจมีความ
ผนัผวนระหวา่งรายได้และรายจ่ายได้ ขณะนีบ้ริษัทฯกําลงัปรึกษาผู้ตรวจสอบเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การรับรู้รายได้เพ่ือปรับให้มีการรับรู้รายได้ตาม
สดัสว่นความสําเร็จของงานเพ่ือให้สอดคล้องกบัคา่ใช้จ่าย สําหรับไตรมาส1 แจ้งอย่างไม่เป็นทางการวา่ไม่ขาดทนุ เพราะงบการเงินไตรมาส1 ยงัไม่
ผ่านการสอบทาน 

 
คณุเพ่ิมศกัด์ิ มีกศุล ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามเก่ียวกบัสดัสว่นรายได้จากธรุกิจหลกั ระหวา่งรายได้จาก บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล 

จํากดั (มหาชน) กบั บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากดั 
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงวา่ คาดการณ์วา่ สดัส่วนรายได้ของ ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ กบัธรุกิจ IT ในปีนีจ้ะ

ใกล้เคียงกนั เน่ืองจากธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง ในขณะท่ีธรุกิจ IT กําลงัเติบโต 
 
คณุสินโชค พิริโยทยัสกลุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัการวางแผนการลงทนุสําหรับวางแผนการลงทนุในธรุกิจใหญ่โครงการเดียว  

หรือ ลงทนุในธรุกิจย่อยจํานวนหลายโครงการ 
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงวา่มีหลายโครงการท่ีกําลงัพิจารณาอยู่แตย่งัไม่ตดัสินใจ  

 
คณุชยัรัตน์ สิริบวรธรรม ผู้ รับมอบฉนัทะจาก คณุนฤชิต แตง่สวน สอบถามเก่ียวกบัโครงการท่ีจะลงทนุวา่มีโอกาสหรือมีการวางแผน

ท่ีจะเพ่ิมทนุหรือไมส่ําหรับโครงการใหม่ๆ และเม่ือไร 
ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงว่าไม่ปิดโอกาสท่ีจะเพ่ิมทนุ ถ้าโครงการท่ีจะลงทนุสามารถรอได้ เพราะการเพ่ิมทนุจะมี

กระบวนการท่ีต้องใช้เวลา และเสริมวา่ในปัจจบุนับริษัทฯยงัมีใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีเป็นแหลง่เงินทนุของบริษัทฯด้วย  
สว่นเร่ืองการเพ่ิมทนุต้องรอดรูายละเอียดโครงการก่อน และไม่ได้ยืนยนัวา่จะเกิดขึน้ 
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เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม หรือ  แสดงความเห็นเพ่ิมเติมอีก     รักษาการเลขานกุารบริษัทได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ขณะนีว้าระ

ตา่งๆ       ได้รับการพิจารณาจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้แล้ว      และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและระเบียบบริษัทฯ  
บริษัทฯจะดําเนินการแจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  ภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในวนัทํา
การถดัไปและบริษัทฯจะจดัทํารายงานการประชมุให้แล้วเสร็จภายใน  วนันบัแตว่นัประชมุตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ.  รวมทัง้นําสง่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเวบ็ไซด์ของบริษัทฯท่ี  www.principalcapital.co.th อนัจะทําให้ผู้ ถือหุ้น
ได้รับทราบผลการประชมุและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้  

  
 ประธานฯได้กลา่วในนามของคณะกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนกังาน ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 
ขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้น และตวัแทนผู้ ถือหุ้น ตลอดจนผู้ มีสว่นท่ีเก่ียวข้องทกุท่าน  ท่ีเข้าร่วมการประชมุในครัง้นีอ้ย่างเรียบร้อย มีการแสดงความเห็นและให้
คําปรึกษาแก่คณะกรรมการท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิง ประธานฯได้สรุปเป้าหมายของบริษัทฯในปี  อีกครัง้วา่ จะทําให้บริษัทฯมีกําไร และจะเน้นเร่ือง
การควบรวมกิจการ (M&A) นอกจากนีป้ระธานฯได้ขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นท่ีให้ความไว้วางใจเลือกกรรมการทัง้  ท่านให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ
หนึง่ ขณะนีป้ระชมุได้ดําเนินการครบถ้วนทกุวาระแล้ว จงึขอปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  
 
                                                                                   
 

                                                   ลงช่ือ                 ประธานท่ีประชมุ 
                                                              (นายแพทย์พงษ์ศกัด์ิ วิทยากร) 
 
 
 

ลงช่ือ            รักษาการเลขานกุารบริษัทและผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
             (นาวสาวปาริฉตัร์ ทรงสรุเวทย์) 
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สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3  

                 
ประวัตกิรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 
1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพบิลูย์  

 
อายุ  : 51 ปี 
ตาํแหน่ง  : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
วันเข้าดาํรง 
ตาํแหน่งกรรมการ : 29 เมษายน 2556 ( 2 ปี )  
ประวัตกิารศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์  (เกียรตินิยมอนัดบั 2)   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
และประวัตกิารอบรม                    ปริญญาโท บริหารธรุกิจด้านการเงิน และการจดัการ  มหาวิทยาลยัอินเดียน่า, บมูมิงตนั,  สหรัฐอเมริกา  

หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการ สําหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น   
สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหาร   ระดบัสงูภาครัฐ (PDI) 
ผู้บริหารระดบัสงู รุ่น  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
Director Certification Program 2005  (DCP)  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Director Accreditation Program  2004  (DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประวัตกิารทาํงาน 
2556-ปัจจุบนั : กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

กมุภาพนัธ์ 2555   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ    บริษัท สหวิริยาสตีล อินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 
– ปัจจบุนั 
เมษายน          กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ   ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
– กนัยายน 2554         และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
เมษายน 2552                 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษัท อสมท จํากดั (มหาชน) 
 – ธนัวาคม 2554 
กมุภาพนัธ์ 2552   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร  บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 
–  มีนาคม 2554 
กนัยายน 2548   กรรมการผู้ อํานวยการ และ กรรมการบริหาร   บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 
– มกราคม 2552 
ธนัวาคม 2544   กรรมการผู้จดัการ และ กรรมการบริหาร    บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 
 – กนัยายน 2548 
 

บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ธนัวาคม 2557                    กรรมการ                                                  บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากดั 
– ปัจจบุนั 
สิงหาคม 2557                   ประธานกรรมการ     บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม  
 – ปัจจบุนั                                                      (บสย.) 
พฤษภาคม 2555 –             เลขาธิการ      สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
ปัจจบุนั 
มีนาคม 2554                     ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร    สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
– เมษายน 2555 
พฤษภาคม 2550 –             กรรมการบริหารและอปุนายก    สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
มีนาคม 2554 
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เมษายน 2554 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา      สภาธรุกิจตลาดทนุไทย 
สิงหาคม 2553-                   กรรมการ      สภาธรุกิจตลาดทนุไทย 
มีนาคม 2554 
เมษายน –   ประธานกรรมการ     บริษัท กรุงไทยธรุกิจลีสซ่ิง จํากดั 
 พฤศจิกายน2554  
เมษายน 2552 –                 กรรมการ   สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
มีนาคม 2554  
 
 
หลักเกณฑ์และวธีิการสรรหา                                    คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้พิจารณา 
                                                                            เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ท่ีเป็นคณุสมบติัเหมาะสม 
                                                                                              กบัตําแหน่งครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไม่มี                                                      
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกจิการ  ไม่มี 
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบตัต้ิองห้าม                                                ไม่มีประวติักระทําความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทํา 
                                                                                              โดยทจุริต 
      ไม่มีประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
      บริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา  
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท    8/8 ครัง้  
2. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556                 1/1 ครัง้   
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ                  5/5 ครัง้   
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2. ดร.สาธิต วิทยากร  
 

อายุ  : 51 ปี 
ตาํแหน่ง  : กรรมการและประธานคณะกรรมกาบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
วันเข้าดาํรง : 29 เมษายน 2556 ( 2 ปี ) 
ตาํแหน่งกรรมการ   
ประวัตกิารศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกล     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  และประวัตกิารอบรม               ปริญญาโท บริหารธรุกิจ  (MBA) Golden Gate University, San Francisco, USA. 
                                                    ปริญญาเอก บริหารธรุกิจ  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)  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประวัตกิารทาํงาน 
2556-ปัจจุบนั : กรรมการและประธานคณะกรรมกาบริหารและ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

2547                                          ผู้ ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่                                    บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จํากดั (มหาชน)  
 
บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
เมษายน 2557 –                          กรรมการ                                      บริษัท สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมการบริหาร 
ปัจจบุนั                                                                                                                          โรงพยาบาล จํากดั 
 
2551                                           กรรมการผู้จดัการ                                                           บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จํากดั   
 
 

หลักเกณฑ์และวธีิการสรรหา                                    คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้พิจารณา 
                                                                            เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ท่ีเป็นคณุสมบติัเหมาะสม 
                                                                                              กบัตําแหน่งครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             หุ้นสามญัจํานวน 650,842,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.67และใบสําคญัแสดง 
      สิทธิท่ีจะซือ้หุ้น (Warrant – PRINC-W1) จํานวน 321,357,000                                        
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกจิการ  ไม่มี 
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบตัต้ิองห้าม                                                ไม่มีประวติักระทําความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทํา 
                                                                                              โดยทจุริต 
      ไม่มีประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
      บริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา  
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท    8/8 ครัง้  
2. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556                 1/1 ครัง้   
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร                  4/4 ครัง้   
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3. นางศันสนีย์ สุธีวงศ์  
 

อายุ  : 43 ปี 
ตาํแหน่ง  : กรรมการและกรรมการบริหาร 
วันเข้าดาํรง 
ตาํแหน่งกรรมการ : 22 เมษายน 2557 ( 1 ปี )  

  ประวัตกิารศึกษา      :           ปริญญาตรี บญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
  และประวัตกิารอบรม                    ปริญญาโท บริหารธรุกิจ Duke University, USA 
                                               Director Certification Program 2014 (DCP)  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ บริษัทไทย (IOD) 
ประวัตกิารทาํงาน 
2557-ปัจจุบนั : กรรมการและกรรมการบริหาร    บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

   - ไม่มี - 
 

บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ธนัวาคม 2557                    กรรมการผู้จดัการ                                                   บริษัท  พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จํากดั 
กรกฎาคม 2556           
2556 - 2553                       ผู้ อํานวยการ                                                                                       ศนูย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบติัการลงทนุ 
                                                      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2552                                  ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุ                                                                   World Fund Pte. Limited 
2549 – 2551                      Vice President                                                                                   Corporate finance, Macquarie Securities     
                                                                                                                                                    (Thailand) Limited 
 
หลักเกณฑ์และวธีิการสรรหา                                    คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้พิจารณา 
                                                                            เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ท่ีเป็นคณุสมบติัเหมาะสม 
                                                                                              กบัตําแหน่งครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไม่มี                                                      
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกจิการ  ไม่มี 
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบตัต้ิองห้าม                                                ไม่มีประวติักระทําความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทํา 
                                                                                              โดยทจุริต 
      ไม่มีประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
      บริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา  
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท    4/4 ครัง้  
2. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556                 1/1 ครัง้   
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร                  4/4 ครัง้   
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              สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพงึปฏิบติัสําหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลง
วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น 
ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้
ถือหุ้น บริษัทฯ จงึเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบติัตอ่ไป ทัง้นี ้ เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกบัข้อพงึปฏิบติัท่ีนํามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จงึขอสงวน
สิทธิท่ีจะผ่อนผนัการย่ืนเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามท่ีบริษัทฯ จะ
พิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
1.  เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 
    1.   กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  
          ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอาย ุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือ
เดินทาง  และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย  
    2.  กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ  
         2.1.  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ข.) ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือ 
               ผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  
         2.2.  สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง  
         2.3.  แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1 

 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 

    1.  กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  
         1.1   แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1  
         1.2  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นท่ีออกให้ไม่เกิน 30 วนั   โดยกรมพฒันาธรุกิจการค้า     กระทรวง 
                 พาณิชย์ ซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วม 
                ประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  
    2.  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ  
         2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ข.)  ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือ 
                ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  

2.2  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นท่ีออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
ซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

                         2.3 สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 
                         2.4 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 
 3.   กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  

         3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ   2 
                          3.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ต้องสง่หลกัฐาน 
                                 ดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม  

1)   หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
2)   หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธรุกิจ Custodian 

ทัง้นี ้  เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคล
นัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล  
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2. วิธีการมอบฉันทะ  
บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายตามแบบท่ีกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดไว้จํานวน   3 

แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้ 
 แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน  
 แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั  
 แบบ ค.  เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้  Custodian  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ

ดแูลหุ้น  
หากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ประสงค์จะใช้หนงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ก  หรือแบบ ค สามารถ Download แบบหนงัสือมอบฉนัทะได้จาก www.principalcapital.co.th และโปรดนําหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 
พร้อมหลกัฐานมาในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย  
 
ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี ้ 

1.  ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ ดงันี ้ 
                                1.1  ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะ   แบบ ก หรือ แบบ ข  แบบใดแบบหนึง่เท่านัน้  

       (ซึง่สามารถ Download แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก ได้จาก www.principalcapital.co.th)  
1.2  ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้  Custodian  ในประเทศไทย  

        เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ได้จากทัง้ 3 แบบ ( แบบ ก หรือแบบ ข หรือ 
       แบบ ค) (ซึง่สามารถ Download แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือแบบ ค ได้จาก www.principalcapital.co.th) 

2.     มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น  หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึง่ 
       โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระตามท่ีบริษัท 
       ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
       2.1  นายญาณศกัด์ิ มโนมยัพิบลูย์  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2   นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       
2.3   นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       

3.     ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพ่ือให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย       
        ทัง้นีบ้ริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  
4.    เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชมุ โปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมทัง้หลกัฐานมายงับริษัท เพ่ือตรวจสอบก่อนวนั 
       ประชมุไม่น้อยกวา่ 1 วนั 

 
ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได้   และผู้ ถือหุ้น
จะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จํานวนท่ีตนถืออยู่ได้ เว้นแตเ่ป็น 
Custodian ท่ีผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น ผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 
 

3. การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชมุไม่น้อยกวา่ 2 ชัว่โมง หรือตัง้แตเ่วลา 11.30 น. เป็นต้นไปในวนั
พฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2558  ณ ห้องแกลเลอเรีย 1 – 3  ชัน้ 5  โรงแรม เอส 31 ถ.สขุมุวิท 31 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้ 
 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 42 กําหนดไว้วา่ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่เสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
4.1  วาระทัว่ไป 
        4.1.1.  การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยการใช้บตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะสําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียงไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทัง้นีถ้้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติท่ีนําเสนอ หากมีผู้ ถือหุ้น
ท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนดงักลา่ว   โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึง่หุ้นเป็นหนึง่ 
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เสียง โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบง่การ
ออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น    
 

4.1.2.  ในกรณีมอบฉนัทะ  
              ก.  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของ  

     ผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็น 
     การลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
ข.  หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะหรือระบไุว้ไม่ชดัเจน  
     หรือใน กรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการ 
     เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้ตามสมควร 

4.2  วาระเลือกตัง้กรรมการ 
สําหรับวาระเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียงและมี
วิธีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้ 

                                        บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
                               ()    บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพงึ 
                                       มีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน 
                                       จํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
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สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่  5 
 

ข้อบังคับของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
เฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
กรรมการและอ านาจกรรมการ 
 
 ข้อ 17. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
                                 (ก)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่จ านวนหุ้นที่ตนถือ 
    (ข)  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูเ่ลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคล    

            หลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
    (ค)  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือ 
          จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการ 
                                        ที่จะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ข้อ 38.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน 
หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะ
ครบเป็นองค์ประชมุ 

 
 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็น

องค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่
เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่ และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

 
 ข้อ 39. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องท าเป็น

หนงัสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึง่ประธาน
กรรมการก าหนดไว้ ณ สถานทีป่ระชมุก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชมุ และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้
   ก.     จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนัน้ถืออยู่ 
   ข.     ชื่อผู้ รับมอบฉันทะ 
   ค.     ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉันทะให้เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 
 

 ข้อ 40. การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแตท่ีป่ระชมุจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบั
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

 เม่ือที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด อาจขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุได้ 
 

 ในกรณีที่ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ หรือเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเพ่ิมเติมไมเ่สร็จ และ
จ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชมุก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชมุครัง้ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานที ่
วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนการประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไม่
น้อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 
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 ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่ประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
เลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชมุ 
                                                                                                                                                                                         

 ข้อ 42. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอ่หนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือ
หุ้นจะไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
 

 ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนในข้อบงัคบันี ้ หรือกรณีอ่ืนตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ หรือใน
กรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

               ก.   การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นทีส่ าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
               ข.   การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 ค.   การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นที่ส าคญัการมอบหมายให้บคุคลอ่ืน 
       เข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
 ง.   การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
 จ.   การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 

ฉ.   การออกหุ้นกู้  
 ช.   การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 6 
 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)  
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที่                                   
วนัที่             เดือน                            พ.ศ.   

 

(1) ข้าพเจ้า          สญัชาติ     
อยูบ้่านเลขที่      ถนน      ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      
 
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล   จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                                        หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                       เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั                                 หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ                          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
 
 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
                                                                                        อาย ุ                  ปี    

อยูบ้่านเลขที่               ซอย                                         ถนน                           ต าบล/แขวง                                           
อ าเภอ/เขต                         จงัหวดั                                                                 รหสัไปรษณีย์                            
 

                นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์                              อาย ุ      51.       ปี    
อยู ่          ชัน้ 23          อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์         เลขที ่   29                   ถนน           สขุมุวิท 63                        ต าบล/แขวง คลองตนัเหนือ        
อ าเภอ/เขต       วฒันา          จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร                 รหสัไปรษณีย์             10110 
 

                 นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม                   อาย ุ      66        ปี  
อยู ่          ชัน้ 23          อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์         เลขที ่   29                   ถนน           สขุมุวิท 63                        ต าบล/แขวง คลองตนัเหนือ        
อ าเภอ/เขต       วฒันา          จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร                 รหสัไปรษณีย์             10110 
 
              นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั                            อาย ุ      39        ปี  
อยู ่          ชัน้ 23          อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์         เลขที ่   29                   ถนน           สขุมุวิท 63                        ต าบล/แขวง คลองตนัเหนือ        
อ าเภอ/เขต       วฒันา          จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร                 รหสัไปรษณีย์             10110 
   
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2558         
ในวนัพฤหสับดีที่            23   เมษายน  2558         เวลา        13.30      น. ณ     แกลเลอเรีย 1 – 3   ชัน้5    โรงแรม เอส 31  สขุมุวิท    เลขที่ 545  สขุมุวิท31  
ถนนสขุมุวิท  แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 10110        หรือ ที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
 

 

ปิดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
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สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 6 
 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)  
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที่                                   
วนัที่             เดือน                            พ.ศ.   

 

(1) ข้าพเจ้า          สญัชาติ     
อยูบ้่านเลขที่      ถนน      ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      
 
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล   จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                                        หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                       เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั                                 หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ                          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
 
 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
                                                                                        อาย ุ                  ปี    

อยูบ้่านเลขที่               ซอย                                         ถนน                           ต าบล/แขวง                                           
อ าเภอ/เขต                         จงัหวดั                                                                 รหสัไปรษณีย์                            
 

                นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์                              อาย ุ      51.       ปี    
อยู ่          ชัน้ 23          อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์         เลขที ่   29                   ถนน           สขุมุวิท 63                        ต าบล/แขวง คลองตนัเหนือ        
อ าเภอ/เขต       วฒันา          จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร                 รหสัไปรษณีย์             10110 
 

                 นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม                   อาย ุ      66        ปี  
อยู ่          ชัน้ 23          อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์         เลขที ่   29                   ถนน           สขุมุวิท 63                        ต าบล/แขวง คลองตนัเหนือ        
อ าเภอ/เขต       วฒันา          จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร                 รหสัไปรษณีย์             10110 
 
              นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั                            อาย ุ      39        ปี  
อยู ่          ชัน้ 23          อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์         เลขที ่   29                   ถนน           สขุมุวิท 63                        ต าบล/แขวง คลองตนัเหนือ        
อ าเภอ/เขต       วฒันา          จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร                 รหสัไปรษณีย์             10110 
   
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2558         
ในวนัพฤหสับดีที่            23   เมษายน  2558         เวลา        13.30      น. ณ     แกลเลอเรีย 1 – 3   ชัน้5    โรงแรม เอส 31  สขุมุวิท    เลขที่ 545  สขุมุวิท31  
ถนนสขุมุวิท  แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 10110        หรือ ที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
 

 

ปิดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
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 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระที่       1      เร่ือง     พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557  

                               (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                              (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
 

 

                           วาระที่       2     เร่ือง    พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2557     
  (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย                         ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
 

 วาระที่       3     เร่ือง  พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
   (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
 

 วาระที่      4     เร่ือง     พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไร เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดการจา่ยเงินปันผลส าหรับปี  2557                                      
   (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

 

วาระที่      5      เร่ือง      พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
   (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื่อกรรมการ          นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์    .         
   เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          นายสาธิต วิทยากร                 . 
   เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง   
ชื่อกรรมการ          นางศนัสนีย์ สธีุวงศ์                 . 
   เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง   
 
 

วาระที่      6      เร่ือง      พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558    
   (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  
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 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระที่       1      เร่ือง     พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557  

                               (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                              (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
 

 

                           วาระที่       2     เร่ือง    พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2557     
  (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย                         ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
 

 วาระที่       3     เร่ือง  พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
   (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
 

 วาระที่      4     เร่ือง     พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไร เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดการจา่ยเงินปันผลส าหรับปี  2557                                      
   (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

 

วาระที่      5      เร่ือง      พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
   (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื่อกรรมการ          นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์    .         
   เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          นายสาธิต วิทยากร                 . 
   เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง   
ชื่อกรรมการ          นางศนัสนีย์ สธีุวงศ์                 . 
   เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง   
 
 

วาระที่      6      เร่ือง      พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558    
   (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  
 
 

 

 วาระที่       7      เร่ือง     พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2558      
   (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  
 
 

 วาระที่       8       เร่ือง   พิจารณาเร่ืองอ่ืน (ถ้ามี)      
   (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง           
 

(5)    การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง 
และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

 
 

ลงช่ือ                       ผู้มอบฉันทะ 
                                                                                                         (                                                   ) 
 

               ลงช่ือ                                            ผู้ รับมอบฉันทะ 
                                                                                                        (                                                   ) 
 
 
 

หมำยเหตุ 
 

1.   ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก 
  จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2.   วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3.   ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบ   
       หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท     พริน้ซิเพิล แคปิตอล       จ ากดั (มหาชน) 

 

  ในการประชมุผู้จองหุ้น/การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2558   ในวนัพฤหสับดีที่  23  เมษายน  2558    เวลา 13.30 น.  
 ณ ห้อง แกลเลอเรีย 1 – 3 ชัน้ 5  โรงแรม เอส 31 สขุมุวิท.เลขที่ 545 สขุมุวิท 31 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   
 หรือ  ที่จะพึง่เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

วาระที่                เร่ือง          
     (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
 

วาระที่                 เร่ือง            
                 (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย                  ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

วาระที่                 เร่ือง         
                 (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย                    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

วาระที่                เร่ือง         
                 (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
 

วาระที่                เร่ือง         
                 (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย                  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
 
วาระที ่               เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

ชื่อกรรมการ          
    เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          
    เห็นด้วย                  ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          
    เห็นด้วย                 ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          
    เห็นด้วย                 ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท     พริน้ซิเพิล แคปิตอล       จ ากดั (มหาชน) 

 

  ในการประชมุผู้จองหุ้น/การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2558   ในวนัพฤหสับดีที่  23  เมษายน  2558    เวลา 13.30 น.  
 ณ ห้อง แกลเลอเรีย 1 – 3 ชัน้ 5  โรงแรม เอส 31 สขุมุวิท.เลขที่ 545 สขุมุวิท 31 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   
 หรือ  ที่จะพึง่เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

วาระที่                เร่ือง          
     (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
 

วาระที่                 เร่ือง            
                 (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย                  ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

วาระที่                 เร่ือง         
                 (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย                    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

วาระที่                เร่ือง         
                 (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
 

วาระที่                เร่ือง         
                 (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย                  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
 
วาระที ่               เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

ชื่อกรรมการ          
    เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          
    เห็นด้วย                  ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          
    เห็นด้วย                 ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          
    เห็นด้วย                 ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558  

บริษัท พริน้ซเิพลิ แคปิตอล จาํกัด (มหาชน)  
วันพฤหสับดีที่ 23 เมษายน 2558  

ณ ห้องแกลเลอเรีย 1 - 3 ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท   
 

 
ผู้ถือหุ้น 

บริษัท พริน้ซเิพลิ แคปิตอล จาํกัด (มหาชน) 
 

มาด้วยตัวเอง  ผู้รับมอบฉันทะ 
 

โต๊ะลงทะเบยีนด้วยตัวเอง (เร่ิม 11.30 น.)  โต๊ะลงทะเบยีนผู้รับมอบฉันทะ (เร่ิม 11.30 น.) 
 

 
แสดงบตัรประจาํตัว 

 แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมบตัรประจาํตัว
ผู้มอบอาํนาจและ           ผู้รับมอบอาํนาจ 

 
ลงนามในใบลงทะเบยีน 

 
 

รับบตัรลงคะแนน 
 

 
เข้าห้องประชุม 

 
 

ประธานเปิดการประชุม (เวลา 13.30 น.) 
 

 
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาํดับ  

 
 

กรณีที่มีผู้ต้องการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ  
ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน 
(สาํหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง) 

 
 

เจ้าหน้าที่เกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะ 
ผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน  

 
 

เม่ือทราบผลลงคะแนนประธานกล่าวสรุปต่อที่ประชุม 
 
                        *กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทกุวาระคืนตอ่เจ้าหน้าท่ีบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) เม่ือเสร็จการประชมุ* 
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คุณสมบัตกิรรมการอิสระ 
 

กรรมการอิสระ คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และ มีคุณสมบัติสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ข้อก าหนดขัน้ต ่า
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยดังนี ้

 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดในบริษัท  บริษัทยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำย

ใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  ทัง้นี ้ ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ 
ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดอืนประจ ำ  หรือ  
ผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท   

3.  ไมเ่ป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต   หรือ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบิดำมำรดำ 
พี่น้อง คูส่มรส และบตุรกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  บริษัทยอ่ย  
หรือ   บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือบคุคลท่ีจะเสนอให้ได้เป็นผู้บริหำร หรือ  ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย หรือ 
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

4. ไมม่ี หรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำง กำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่คยเป็น หรือ
เป็นผู้ ถือหุ้นทีม่ีนยั   รวมถึงผู้มีอ ำนำจควบคมุผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท   บริษัทยอ่ย   หรือ  บริษัทท่ี
เก่ียวข้อง  ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท   

5. ไมเ่ป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบญัชี  บริษัท   บริษัทยอ่ย   หรือ  บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท  และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั  ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือ หุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท   บริษัทยอ่ย   หรือ  บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่  

6. ไมเ่ป็น หรือ เคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวชิำชีพใดๆ ซึง่รวมถงึกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย หรือ ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ที่ได้รับบริกำรเกินกวำ่ 2 ล้ำนบำทตอ่ปี จำกบริษัท   บริษัทยอ่ย   หรือ  บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่  หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั   ผู้มีอ ำนำจควบคมุ  หรือ  หุ้นสว่นของผู้
ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย 

7. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักบักิจกำรของบริษัท บริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น
หุ้นสว่นท่ีมีนยัของห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพ
อยำ่งเดยีวกนั และมกีำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
 

ภำยหลงัได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตำมข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมกำรอิสระอำจ ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตดัสนิใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทที่เก่ียวข้อง  ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท โดยมีกำรตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 

 

อายุ ต าแหน่ง ที่อยู่
การมีสว่นได้สว่นเสยี
ในวาระที่เสนอ

1 นายญาณศักดิ์ มโนมยัพิบลูย์ 51   กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

มีสว่นได้สว่นเสยีในวาระที่ 5
(เลอืกตัง้กรรมการ) และในวาระ

ที่ 6  (พิจารณาอนมุตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการ)

2 นางสาวอรัญญา เฉลมิพรวโรดม 66   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3 ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 39   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ช่ือ

  ชัน้ 23 อาคารบางกอกบสิซิเนสเซ็นเตอร์  
เลขที่ 29  ถนน สขุมุวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ไม่มีสว่นได้สว่นเสยีในวาระที่ 5

(เลอืกตัง้กรรมการ) 
แต่มีสว่นได้สว่นเสยีในวาระ
ที่ 6  (พิจารณาอนมุตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการ)  

 
หมายเหตุ:   รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฎในรายงานประจ าปี 2557 หวัข้อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  
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แผนที่แสดงที่ตัง้สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)   

ณ  ห้องแกลเลอเรีย 1 – 3  ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท 
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