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24 มีนาคม 2560 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560   
เรียน ผู้ ถือหุ้น บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่สง่มาด้วย 1.   ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 

2. รายงานประจ าปี 2559 และ รายงานการพฒันาความยัง่ยืน ปี 2559 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  แผนที่แสดงสถานที่จดัการประชมุ 

 
 

               บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั  (มหาชน)  (“บริษัทฯ”)  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2560   ในวนัองัคารที่ 25 เมษายน  2560 
เวลา 14.00 น. ณ   ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคาร Cheer  ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก  เลขที่  22/1 ซอยพาสนา (เอกมยัซอย 2) ถนนสขุุมวิท 63 
พระโขนงเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ 10110 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ได้จดัขึน้ในวนัพุธที่ 28 กันยายน 2559 โดยมีส าเนารายงานการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้(สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1) ซึง่ได้จดัท าขึน้แล้วเสร็จ
ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ส าเนารายงานการประชมุดงักล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตัง้แต่วนัที่ 
11 ตลุาคม 2559 แล้ว 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 จดัขึน้เม่ือวนัพธุที่ 28 กันยายน 2559     
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า  ได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้อง  ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560   รับรองรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว 

 

 คะแนนเสียงส าหรับการรับรอง  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผา่นมาและความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2559 ซึง่ปรากฎในรายงาน
ประจ าปี 2559 ตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรายงานประจ าปี 2559 ซึง่สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท และ  ความก้าวหน้าของกิจการ
ในรอบปี 2559 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 คะแนนเสียงส าหรับการรับทราบ  เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบจงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 
 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล   เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนแบบ
เบ็ดเสร็จ ประจ าปีสิน้สุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎอยูใ่นงบการเงินของรายงาน ประจ าปี 2559 ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2) ซึ่งบริษัทฯ ได้
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th)  
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ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุแบบ
เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับปี สิน้สดุ  ณ  วนัท่ี  31  ธันวาคม  2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผ่านการ      
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 

วาระที่ 4     พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงนิก าไร เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2559 
 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิ
จ านวน 3,085,415 บาท ซึง่ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษัทฯ จา่ยเงินปันผลจากเงิน
ก าไรเทา่นัน้ และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้ บริษัทฯ มีนโยบายจา่ยเงินปันผล ในอตัราไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 40 ของก าไรหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล,ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอ่ืนๆ ทัง้นี ้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยูก่บัผล
ประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคลอ่ง และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต  

 ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2559 และ 2558  
 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2559 ปี 2558 
1. ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (3,085,415) 37,368,357 
2. จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว 3,240,087,520 957,976,200 
3. เงินปันผลจา่ยอตัราตอ่หุ้น  - 
4. รวมจ านวนเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้  - 
5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ  - 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  อนมุตัิงดจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย  
และ อนมุตัิให้งดการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2559 เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงาน
ขาดทนุในปี 2560 

 

                   คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
 

                  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดวา่ในการประชมุใหญ่ 
                   สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้   ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม    (1/3)      ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้    และ 
                  กรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้   ในครัง้นีมี้กรรมการ  3  ทา่น ที่ต้องพ้นจากต าแหน่งในการ 
                 ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  คือ 

      1.  นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร             ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2.  นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ                     กรรมการ 
3.  นางสาวภทัรพร จารุพฒัน์                          กรรมการ 

                  ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นชอบให้เสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการที่พ้นจาก 
                 ต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 
   1.  นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร             ประธานคณะกรรมการบริษัท 

2.  นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ                     กรรมการ 
3.  นางสาวภทัรพร จารุพฒัน์                          กรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคณุสมบตัิแล้ววา่บคุคลตามรายชื่อดงักลา่วข้างต้นทัง้ 3 ทา่น เป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัทฯ     
อีกทัง้เป็นผู้ ทรงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งกรรมการท่ีไม่ได้มี    
สว่นได้สว่นเสียในวาระนี ้ได้พิจารณาถึงควาเหมาะสมทัง้วยัวฒิุและคณุวฒิุ ตลอดจนประสบการณ์ในการท างานและความรอบรู้ในแขนง
วิชาตา่งๆ ทัง้การบริหารจดัการ การเงิน และกฎหมาย จงึเชื่อได้วา่กรรมการทัง้สามทา่นที่เสนอนีจ้ะชว่ยให้องค์กรเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน   

   

  คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่  6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี  2560 โดยค านึงถึงผลประกอบการของ 
 บริษัทในปีทีผ่่านมา  ประกอบกบัการเปรียบเทียบอ้างอิงภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมในประเภทเดียวกบับริษัท    ตามรายละเอียด 

  ดงัตอ่ไปนี ้           

1. วงเงินคา่บ าเหน็จกรรมการวงเงินไมเ่กิน    3   ล้านบาท   ส าหรับผลประกอบการปี 2559  โดยบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ย ปี 2560    (ลดลงจาก
ปี  2558 ซึง่บนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ย ปี 2559)  

2. ประกนัภยัความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่  และ  การชดใช้คืนให้กบับริษัท   (Directors  and  Officers  Liability  and
Company Reimbursement Policy, D&O) วงเงินประกนั 300 ล้านบาท (คงเดิมเทา่กบัปี  2559)

 3. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560  เทา่กบัปี 2559
4. คณะกรรมการบริหารไมข่อรับคา่เบีย้ประชมุ   ตัง้แตปี่ 2559
5. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงไม่ขอรับค่าเบี�ยประชุม ต ั�งแต่ปี 2559   ยกเว้น กรรมการจากภายนอก จะก าหนดค่าเบี �ยประชุม ในปี  

2560 ดงันี ้

ต าแหน่ง ประธานคณะ 
กรรมการ กรรมการ 

ประธานคณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธานคณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
บริหาร 

ประธานคณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

ประชุมคณะกรรมการ 15,000 10,000 15,000 . 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร - - 

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร 5,000 5,000 

คา่ตอบแทนกรรมการในปี 2559 (บาท) 

     ในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 11 ครัง้ ได้จ่ายค่าเบีย้ประชมุให้กับกรรมการบริษัท จ านวน 950,000 บาท มี
การประชมุคณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้นีก้รรมการบริหารและกรรมการบริหาความเสี่ยงทกุท่านสละสิทธ์ิไม่ขอรับ
ค่าเบีย้ประชมุทัง้หมดของปี 2559  และได้มีการจ่ายเงินค่าบ าเหน็จให้กรรมการ เป็นจ านวนเงิน 4,000,000 บาท รวมค่าตอบแทนทัง้สิน้  5,095,000 
บาท 

รายชื่อกรรมการ คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการตรวจสอบ 

คา่บ าเหน็จกรรมการ รวมทัง้สิน้

1. นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร 150,000 600,000 750,000 
2. นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ 190,000 600,000 790,000 
3. ดร.สาธิต วิทยากร 105,000 400,000 505,000 
4. นายวีระ ศรีชนะชยัโขค 90,000 -0- 90,000 
5. น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม 135,000 400,000 535,000 
6. ดร. จฑุามาส อิงค์โพธ์ิชยั 135,000 400,000 535,000 
7. น.ส. ศิรดา เทียมประเสิรฐ 90,000 400,000 490,000 
8. น.ส. ภทัรพร จารุพฒัน์ 100,000 400,000 500,000 
9. น.ส. วิชนนั ศภุจรรยา 100,000 -0- 100,000 
10. นางศนัสนีย์ สธีุวงศ์ *** -0- 400,000 400,000 
11. นายศาสตรา จนัทรศพัท์ *** -0- 400,000 400,000 
รวมคา่ตอบแทนกรรมการ 1,095,000 4,000,000 5,095,000 
*** เน่ืองจากค่าบ าเหน็จกรรมการที่จ่ายให้กรรมการนัน้เป็นการจ่ายให้กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งในปี 2558 และถือเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2559 ซึ่งได้รับ
อนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  ดงันัน้นางศนัสนีย์ สธีุวงศ์ และ นายศาสตรา จนัทรศพัท์ จึงได้รับค่าบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2558 ทัง้นีปี้ 2559 
นางศนัสนีย์ สธีุวงศ์ และนายศาสตรา จนัทรศพัท์ ไมไ่ด้เป็นกรรมการบริษัทแล้ว 
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ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 อนมุตัิคา่ตอบแทน 
 กรรมการประจ าปี 2560 ดงันี ้
1. วงเงินคา่บ าเหน็จกรรมการวงเงินไมเ่กิน 3 ล้านบาท   ส าหรับผลประกอบการปี 2559   เน่ืองจากสามารถด าเนินงานท าให้ผล

ประกอบการบริษัทมีก าไร โดยบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ย ปี 2560 (ลดลงจากปี  2558 และ บนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ย ปี 2559)
2. ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเบีย้ประชมุทา่นละ 15,000 บาท ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ (คงเดิมเทา่ปี
     2559) 

3. กรรมการ จะได้รับเบีย้ประชมุทา่นละ 10,000 บาท ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ (คงเดิมเทา่ปี 2559)
4. กรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่นจะได้รับเบีย้ประชมุเพ่ิมเติมจากเบีย้ประชมุตาม (2) และ( 3) ทา่นละ 5,000 บาท ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

 (คงเดิมเทา่ปี 2559)
5. กรรมการบริหารบริหารความเสี่ยง เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร จะได้รับเบีย้ประชมุทา่นละ 5,000 บาท ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 
6. ประกนัความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่  และ  การชดใช้คืนให้กบับริษัท  (Directora  and  Officers Liability and Company

Reimbursement Policy: D&O)  วงเงิน 300 ล้านบาท (คงเดิมเทา่กบัปี  2559)

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ    ไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกส านักงานสอบบญัชีประจ าปี 2560   และมีความเห็นให้   บริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นส านกังานสอบบญัชีประจ าปีก่อน  เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท  
และบริษัทยอ่ยอีกสามแหง่  เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี    มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะท าให้สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้เป็นอยา่งดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัท นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและ
อตัราค่าสอบบญัชี ของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกันแล้ว เห็นว่าบริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส จ ากัด มีค่าสอบ
บญัชีที่เหมาะสม 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัด เป็นส านักงานสอบบญัชีของบริษัท  และบริษัทยอ่ยอีกสามแห่ง และมีมติให้เสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณา
แตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชีดงันี ้
1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท  และบริษัทยอ่ยอีกสามแหง่ ประจ าปี 2560

-  นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ                 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3760       และ/หรือ
-  นายพิสิฐ  ทางธนกลุ                       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4095       และ/หรือ
-  นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5266
แหง่  บริษัท   ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส  จ ากดั     ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต.    เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี    2560         โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่
งบการเงินของบริษัท  และบริษัทยอ่ยอีกแปดแหง่ และ  ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฎิบตัิงานได้  ให้
บริษัท   ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส      เอบีเอเอส  จ ากดั   จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่น   ของบริษัท    ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส
เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้

2. อนมุตัิคา่สอบบญัชีของ บริษัท  และบริษัทยอ่ยอีก 8 แหง่   ประจ าปี 2560     เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 4,240,000  บาท  (ในปี 2559
จ านวนเงินไมเ่กิน 2,030,000  บาท มีบริษัทยอ่ยเพียง 3 แหง่)

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไมมี่ความสมัพนัธ์และไมมี่สว่นได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เก่ียวข้องกบั 
บคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
ตารางเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี รอบปีบญัชี 2560 (ปีที่เสนอ) รอบปีบญัชี 2559 
1. คา่สอบบญัชีเฉพาะบริษัท 1,700,000 1,450,000 
2. คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย  2,540,000    580,000 

รวม 4,240,000 2,030,000 
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หมายเหต:ุ  1.  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข  และ วิธีการรายงานการ 
  เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 20)     ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการ 
 หมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักลา่วปฏิบตัิหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั โดยการหมนุเวียนไมจ่ าเป็นต้องเปลี่ยน 
บริษัทผู้สอบบญัชีแหง่ใหม ่  บริษัทสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่นๆ  ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 
 หรือ   บริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เม่ือพ้น 
 ระยะเวลาอยา่งน้อย 2 รอบบญัชี   นบัแตว่นัที่ผู้สอบบญัชีรายดงักลา่วพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 

2. นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ เคยได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท และบริษัทยอ่ยอีกแปดแหง่  ในปี 2559
3. นายพิสิฐ  ทางธนกลุ   เคยได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท และบริษัทยอ่ยอีกแปดแหง่  ในปี 2559 ทัง้นีไ้มเ่คยเป็น

ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ยอีกแปดแหง่
4. นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร   เคยได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท และบริษัทยอ่ยอีกแปดแหง่  ในปี 2559 ทัง้นีไ้มเ่คยเป็น

ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ยอีกแปดแหง่

 คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559  ในวนัองัคารที่ 25 เมษายน 2560  เวลา 14.00 น.  ณ   ห้อง
ออดิธอเรียม ชัน้ 5  อาคาร  Cheer    ซมัเมอร์เซ็ท  เอกมยั  แบงค็อก  เลขที่ 18, 22, 22/1 ซอยพาสนา (เอกมยัซอย 2) ถนนสขุุมวิท 63 
พระโขนงเหนือ วฒันา  กรุงเทพฯ 10110   โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 12.00 น. ส าหรับ     
ผู้ ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง กรุณาน าเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่
แจ้งไว้ในสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่  4 มาแสดงเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ 

อนึ่ง ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ที่จะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตาม
หนังสือมอบฉันทะ ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุ ตาม
รายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่  4 ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชมุจะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานแสดงในการเข้า
ร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และสง่มอบตอ่เจ้าหน้าที่บริษัทที่จดุลงทะเบียน ก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ 

หากผู้ ถือหุ้นทา่นใด ประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัท โปรดเติมข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นาย
ญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ หรือ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม หรือ นางสาวจุฑามาส อิงโพธ์ิชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้ รับมอบฉันทะ และโปรดสง่หนงัสือมอบฉันทะที่ระบขุ้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบ ไปที่บริษัท 
พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขท่ี 29 ถ.สขุุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 ลว่งหน้า เพ่ือให้บริษัทได้รับก่อนวนัองัคารที่ 25 เมษายน 2560 จกัเป็นพระคณุยิ่ง  

  ขอแสดงความนบัถือ 

 ( นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ) 
     ประธานคณะกรรมการบริษัท 

หมายเหตุ   

ผู้ ถือหุ้นทา่นใดทีป่ระสงค์จะรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2559 ของบริษัท  กรุณาติดตอ่คณุชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ หมายเลขโทรศพัท์ 02 714 2173 
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   สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1 
รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ประชมุวนัพธุที่ 28 กนัยายน 2559 
ณ ห้องบอลรูม 2 ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สขุมุวิท 

   เลขที่ 545 ถนนสขุมุวิท 31 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

                 ______________________________________     
เร่ิมการประชมุ เวลา 14.30 น. 

 นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานในทีป่ระชมุกลา่วต้อนรับทา่น   ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทกุทา่น
ที่ได้เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ของบริษัท พริน้ซิเพิล     แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และได้เรียนให้ที่ประชมุทราบวา่
ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 1,400,700,000 บาท (หนึ่งพนัสี่ร้อยล้านเจ็ดแสนบาท) โดย ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น วนัที่ 23 
สิงหาคม 2559 บริษัทมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 966,561,700 บาท (เก้าร้อยหกสิบหกล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพนัเจ็ดร้อยบาท) ซึง่
ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 966,561,700 หุ้น (เก้าร้อยหกสิบหกล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพนัเจ็ดร้อยหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบเพ่ิมเติมวา่ ในการประชมุครัง้นีเ้ป็นการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 มีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุ
ด้วยตนเองจ านวน 47 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 661,371,395 หุ้น (หกร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพนัสามร้อยเก้าสิบห้าหุ้น) และมีผู้ รับ
มอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุจ านวน 55 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 74,046,393 หุ้น (เจ็ดสบิสีล้่านสี่หม่ืนหกพนัสามร้อยเก้าสิบสามหุ้น) รวมมีผู้
ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุทัง้หมด 102 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 735,417,788 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบห้าล้านสี่แสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพนั
เจ็ดร้อยแปดสิบแปดหุ้น) และมีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุจ านวน 55 ราย รวมทัง้หมด 102 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 735,417,788 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.086 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วนัปิดสมดุทะเบียนของ จ านวน 966,561,700 หุ้น (เก้าร้อยหกสิบหกล้าน
ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพนัเจ็ดร้อยหุ้น) ซึง่เกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทัง้หมด ตามมาตรา 103 แหง่พระราชบญัญัตบิริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม)  ถือได้วา่ครบเป็นองก์ประชมุ จงึขอเปิดประชมุอยา่งป็นทางการเพ่ือพิจารณาวาระตา่งๆ  

ก่อนที่จะเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัทกลา่วแนะน า
คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เข้าร่วมประชมุในครัง้นีใ้ห้ที่ประชมุทราบ พร้อมทัง้แนะน าวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระให้ที่
ประชมุทราบ 
 

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท ได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และทีป่รึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชมุ ดงันี  ้
 

บริษัทมีกรรมการทัง้หมด  9 ทา่น ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้ 
1. นพ.พงษ์ศกัดิ์  วิทยากร              ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์       กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ดร.สาธิต  วิทยากร                     กรรมการ   ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
4. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั              กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค   กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
7. นางสาววิชนนั ศภุจรรยา                กรรมการและกรรมการบริหาร 
8. นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ         กรรมการ 
9. นางสาวภทัรพร จารุพฒัน์              กรรมการ 

 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุ 
นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ   ผู้อ านวยการฝ่ายบริการบญัชี  
 

ตวัแทนผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
นางสาวสนิุสา วรการพินิจ 
 

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จ ากดัซึง่จะท าหน้าที่ดแูลควบคมุการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ให้เป็นไปอยา่งโปร่งใสและถกูต้อง  
1. นางนวลลดา  งามธนไพศาล    และ 
2. นายเนรมิตร  ตรงพร้อมสขุ  
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ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจากบริษัท 24 อินเตอร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
นางสาวกานติมา คงสมยตุิ  
 

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษาเอเซียพลสั จ ากดั 
1. นายเล็ก สิขรวิทย 
2. นางสาวธิดา บญุบนัดล 
3. นางสาวเสาวลกัษณ์ จงเลิศธรรม และ 
4. นายพนสั ตัง้ศรีตระกลู 

  

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
1. นางชวลรรค ศิวยาธร อาราเนตา 
2. นางสาวพลอย มณีปักษิณ 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคปปิตอล แอดแวนเทจ จ ากดั 

1. นายพชัร เนตรสวุรรณ     
2. นางสาวอภิญญา วงศ์วณิชย์รัตน์ 
 

ล าดบัถดัไป นายเนรมิตร  ตรงพร้อมสขุ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชีแ้จงถึงวิธีปฏิบตัิส าหรับการประชมุ และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ 
ดงันี ้ 

- การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระนัน้ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่จ านวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือวา่หนึ่งหุ้น มีหนึ่งเสียง 
- ส าหรับการลงมติในวาระที่ 1 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- ส าหรับวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นที่เข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนัได้แก่ ดร.สาธิต และคณุพลัลภา วิทยากร ซึ่ง ณ วนัที่ 23 
สิงหาคม 2559 ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 661,390,400 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 68.43 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท  

 

- ทัง้นี ้เน่ืองด้วยการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท VB ตามที่ได้ระบใุนวาระที่ 2 นี ้ตลอดจนการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท และ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทตามที่จะได้กล่าวต่อไปในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 (ตามล าดบั) มีความเก่ียวเน่ืองและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน 
ดงันัน้ หากวาระใดวาระหนึ่งในสามวาระนีไ้มไ่ด้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่วาระอ่ืน ๆ อีกสองวาระที่เหลือไม่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นด้วย 

 

- ในสว่นของการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นที่ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเม่ือได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระ
ดงักลา่วแล้ว ให้ยกมือขึน้ เพื่อที่เจ้าหน้าที่ จะเดินเข้าไปเก็บบตัรลงคะแนนของทา่น กรณีที่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นยกมือ จะถือวา่ ผู้ ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกบัข้อเสนอ
ของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะท าการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบในแตล่ะวาระ 

 

- กรณีมีผู้ ถือหุ้นทา่นใด มีความประสงค์ที่จะท าการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชมุในวาระใดๆ ก็ดี 
บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะ ที่มีความประสงค์จะซกัถาม โดยขอให้ผู้ที่จะท าการซกัถามได้โปรดยกมือ และ กรุณา แจ้ง
ชื่อ-นามสกลุ ของตนเอง และฐานะของตนเองวา่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะมาจากผู้ ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ท า
การชีแ้จงในประเด็นตา่งๆ ที่สอบถาม และบนัทกึไว้เป็นข้อมลูส าหรับการประชมุในครัง้นีไ้ด้อยา่งถกูต้อง   

 

- ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบคุวามเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตัง้แตข่ัน้ตอนการลงทะเบียน บริษัทจะ นับคะแนน
เสียงตามที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะมาทกุประการ และส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชมุ ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะตรวจสอบค าสัง่ของผู้มอบฉั นทะและ
ลงคะแนนเสียงให้ถกูต้องตรงตามที่ผู้มอบฉันทะก าาหนดไว้ 

 

- จ านวนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะและจ านวนคะแนนเสียงในแตล่ะวาระอาจจะไม่เท่ากัน เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะเข้ามาเพิ่มเติม 

 

นอกจากนี ้เพื่อให้การรับคะแนนเสียงของที่ประชมุนีเ้ป็นไปอย่างโปร่งใส ยตุิธรรม  นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท ได้
เรียนเชิญให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยจ านวน 1 ราย เพื่อท าหน้าที่เป็นอาสาสมัคร และสกัขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมีนางสาวชนันธร จอมไทสง รับ
อาสาเป็นตวัแทนดงักลา่ว 
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 ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีป่ระชมุทราบวา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ที่จะรับรองในวาระนี ้ ประชมุเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 
2559 โดยรายละเอียดการพิจารณา ได้จดัสง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม หรือแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม หรือขอแก้ไขใดๆ 

ก่อนที่ที่ประชมุจะพิจารณาลงมติ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ณ ปัจจบุนั มีผู้ ถือหุ้น 
และผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

จ านวน (คน) จ านวน (หุ้น) 
ผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 51 661,386,595 
ผู้ รับมอบฉันทะ 56  74,046,394 

รวม 107 735,432,989 

ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง     เอกฉันท์ ดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน 735,432,989 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง จ านวน  100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0001 

ก่อนที่ที่ประชมุจะเร่ิมการพิจารณาวาระที่ 2 นพ.พงษ์ศกัดิ์  วิทยากร ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ เน่ืองด้วยวาระที่ 2 นี ้ตลอดจนวาระที ่
3 และวาระที่ 4 ซึง่จะได้มีการพิจารณาตอ่ไป มีความเก่ียวเน่ืองและเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั ประธานฯ และ ดร.สาธิต วิทยากร เป็นผู้ มีสว่นได้เสียใน
วาระดงักลา่วจงึไมส่ามารถอยูใ่นที่ประชมุได้ จงึขออนญุาตออกจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในระหวา่งการพิจารณาและลงมติในวาระเหลา่นี ้ เพ่ือความ
โปร่งใสและความเป็นอิสระในการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ กรรมการอิสระ และ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏบิตัิหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุ ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 

วาระที่ 2  พิจารณาอนมุตัิการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั  โดยการซือ้หุ้นในบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั จาก
คณุสาธิตา วิทยากร และพีค    ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท 

นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฎบิตัิหน้าที่ประธานฯ ได้ขอให้นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็นผู้น าเสนอวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารได้ชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่ ตามสารสนเทศทีป่ระกาศนัน้ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2559 ซึง่ประชมุเม่ือ
วนัที่ 5 สิงหาคม 2559 (“ที่ประชมุคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนมุตัิและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแผนการเข้าซือ้กิจการของ
กลุม่บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (“VB”) โดยการซือ้หุ้นในสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ 
VB อนัจะเป็นผลให้บริษัทได้มาซึง่บริษัทยอ่ยที่ VB ถือหุ้นในสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 จ านวน 4 บริษัท อนัได้แก่ (1) บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ 
จ ากดั (2) บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จ ากดั (3) บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั และ (4) บริษัท วี 33 จ ากดั (“บริษัทยอ่ยฯ”) ด้วย (รวมเรียก VB และบริษัทยอ่ยฯ 
วา่ “กลุม่บริษัท VB”) โดยในปัจจบุนั กลุม่บริษัท VB เป็นกลุม่บริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที่มีศกัยภาพหลายแหง่ ซึง่รวมถึงที่ดินในท าเลใจกลางกรุงเทพมหานครและในจงัหวดัตา่ง ๆ อาคาร และอาคารส านกังานขนาดใหญ่ 
อาทิเชน่ อาคารบางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร์ และโครงการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั (ซึ่งคาดวา่จะเร่ิมเปิดด าเนินการได้ภายใน
ปี 2560) เป็นต้น โดยการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท VB ในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือตอ่ยอดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท และเพ่ิมศกัยภาพ
ในการท าก าไรให้แก่กลุม่ธุรกิจของบริษัทตอ่ไปในอนาคต 

ทัง้นี ้ ในการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท VB ในครัง้นี ้ บริษัทจะซือ้หุ้นจ านวน 633,089,998 หุ้นของ VB คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 
99.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของ VB (“หุ้น VB”) จาก      ผู้ ถือหุ้นเดิมของ VB ในราคารวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 5,791,133,152.71 
บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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2.1 ซือ้หุ้นสามญัจ านวน 583,599,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 92.18 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของ VB จากคณุสาธิตา วิทยากร  (“คณุสาธิตา”) ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท เน่ืองด้วยคณุสาธิตาเป็นบตุรของดร.สาธิต วิทยากร 
(“ดร.สาธิต”) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท ในราคาทัง้สิน้ไมเ่กิน 5,338,427,879.48 บาท และ 

2.2 ซือ้หุ้นบริุมสิทธิจ านวน 49,490,000 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 7.82 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด
ของ VB จากพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี (“พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์”) ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท เน่ืองด้วยเป็นนิติบคุคลทีมี่
ครอบครัววิทยากรเป็นผู้ รับผลประโยชน์ในทอดสดุท้าย (Ultimate Beneficial Owner) ในราคาทัง้สิน้ไมเ่กิน 452,705,273.23 บาท 

ในการนี ้บริษัทจะช าระคา่หุ้น VB ให้แก่คณุสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ ดงันี ้
(ก) บริษัทจะ (1) ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 1,682,201,404 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.87 บาท คิดเป็นมลูคา่ไมเ่กิน 

4,827,918,029.48 บาท ให้แก่คณุสาธิตาแทนการช าระคา่หุ้นบางสว่นด้วยเงินสด และ (2) ออกตัว๋สญัญาใช้เงินมลูคา่รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 510,509,850 
บาท มีก าหนดอาย ุ3 ปีนบัแตว่นัที่ออกตัว๋สญัญาใช้เงิน โดยมีดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 1.75 ตอ่ปี (“ตัว๋สญัญาใช้เงิน”) ให้แก่คณุสาธิตา แทนการช าระ
คา่หุ้นอีกสว่นหนึ่ง และ 

(ข) บริษัทจะออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 157,737,029 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.87 บาท คิดเป็นมลูคา่ไมเ่กิน 
452,705,273.23 บาท ให้แก่พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แทนการช าระคา่หุ้นทัง้หมดด้วยเงินสด 

คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 5,791,133,152.71 บาท แทนการช าระคา่หุ้นให้แก่บคุคลดงักลา่วเป็นเงินสด โดยเม่ือพิจารณาราคาเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทที่จะออกให้แก่คณุสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ ในราคาหุ้นละ 2.87 บาทในครัง้นีแ้ล้ว ราคาดงักลา่วเทา่กบั
ราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึง่ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถว่งน า้หนกัของหุ้นของบริษัทที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวม 15 วนัท าการย้อนหลงัก่อน
วนัประชมุคณะกรรมการ กลา่วคือ ตัง้แตว่นัที่ 13 กรกฎาคม ถึงวนัที่ 4 สิงหาคม 2559 ดงันัน้ ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุข้างต้นจงึเป็นราคาที่ไม่
ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั 

ในการนี ้เม่ือวนัที่ 8 กนัยายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัทและคณุสาธิตาได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้น (“สญัญาซือ้ขายหุ้น”) เพ่ือก าหนดข้อตกลง
และเง่ือนไขส าหรับการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท VB โดยการซือ้หุ้น VB จากคณุสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ รวมทัง้การออกหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุของบริษัทให้แก่บคุคลดงักลา่ว และการออกตัว๋สญัญาใช้เงินให้แก่ คณุสาธิตา แทนการช าระคา่หุ้นเป็นเงินสด อยา่งไรก็ดี การด าเนินการตา่งๆ 
ข้างต้นจะเกิดขึน้เม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่ระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้นเสร็จสมบรูณ์ โดยเงื่อนไขที่ส าคญัดงักลา่วรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 

 

(ก) การได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทส าหรับรายการดงัตอ่ไปนี ้
(1) การเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท VB โดยการซือ้หุ้นในสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้ว

ทัง้หมดของ VB และ 
(2) การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 1,839,938,433 หุ้น ให้แก่คณุสาธิตา และ พีค ดีเวลล

อปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ เพื่อเป็นคา่ตอบแทนการซือ้หุ้น VB จากบคุคลดงักลา่วแทนการช าระคา่หุ้นเป็นเงินสด 
(ข) บริษัทได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุที่ออกใหมข่องบริษัทให้แกบ่คุคลในวงจ ากดั ได้แก่ คณุสาธิตา และพีค ดีเวลล

อปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และ 
(ค) ที่ประชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นของ VB และบริษัทยอ่ยฯ ได้มีมติอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการ การ

แตง่ตัง้กรรมการเข้าใหม ่และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนั VB และบริษัทยอ่ยฯ ตามที่ได้ตกลงกนัระหวา่งคูส่ญัญา เป็นต้น 
โดยในเบือ้งต้นคาดวา่หากทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิรายการดงักลา่วในเดอืนกนัยายน 2559 บริษัทนา่จะสามารถเข้าซือ้กิจการของกลุม่

บริษัท VB โดยการเข้าซือ้หุ้น VB ได้แล้วเสร็จแล้วภายในเดือนตลุาคม 2559 และภายหลงัการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นีแ้ล้ว ดร. สาธิต คณุสาธิตา และ
พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ จะเป็นบคุคลที่กระท าการร่วมกนั (Concert Parties) ซึง่จะถือหุ้นรวมกนัประมาณร้อยละ 88.75 ของหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 86.78 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (PRINC-W1) โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้สดุท้ายเสร็จสิน้ในเดือนกนัยายน 2559 ทัง้นี ้ ภายใต้
สมมติฐานวา่มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครบทัง้จ านวน) โดยคณุสาธิตาจะเป็นผู้ท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท (ในราคา 2.87 บาทตอ่หุ้น) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ยงัไมมี่นโยบาย
ในการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทภายหลงัการท าธุรกรรมในครัง้นี ้

อนึ่ง การเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท VB โดยการซือ้หุ้น VB ในครัง้นีมี้ข้อพิจารณาเพิ่มเติมดงันี ้
(ก) การเข้าท ารายการในครัง้นีมี้ลกัษณะเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามนัยของมาตรา 107(2) 

(ข) แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซึง่บริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้ นของบริษัทด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย อนัได้แก่ ดร.สาธิต และคณุพลัลภา วิทยากร ซึ่ง ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2559 ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 661,390,400 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 
68.43 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท 

10 
 

(ข) การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สินตามประกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึง่ทรัพย์สินที่มีนยัส าคญั”) ซึง่เม่ือพิจารณาขนาดของรายการดงักลา่วด้วยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ตา่งๆ ภายใต้ประกาศเร่ืองการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินที่มีนยัส าคญั โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบั    สอบทานของบริษัทประจ างวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 
แล้ว พบวา่การเข้าท ารายการดงักลา่วมีขนาดของรายการสงูสดุเม่ือค านวณรายการตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน ซึง่คิดเป็นร้อยละ 497.33 
ของมลูคา่สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย (โดยบริษัทไมไ่ด้มีรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนการเข้าท าธุรกรรมในครัง้
นี)้ เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินที่มีนยัส าคญั กลา่วคือ เข้าข่ายเป็นรายการจดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) อยา่งไรก็ดี รายการดงักลา่วเข้าข้อยกเว้นการยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหมโ่ดยนยัของข้อ 24 ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ 
พ.ศ. 2547 ทกุประการ 

(ค) การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกัน”) โดยคณุสาธิตา และ พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ เข้าข่ายเป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท เน่ืองด้วยคณุสาธิตาเป็นบุตรของดร. สาธิต ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ 
โฮลดิง้ส์ เป็นนิติบคุคลที่มีครอบครัววิทยากรเป็นผู้ ได้รับผลประโยชน์ในทอดสดุท้าย (Ultimate Beneficial Owner) ซึ่งเม่ือพิจารณาขนาดรายการของ
รายการดงักลา่วและขนาดรายการของรายการที่เก่ียวโยงกนัที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นีภ้ายใต้ประกาศเร่ืองรายการที่
เก่ียวโยงกัน โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทประจ างวด 3 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 แล้ว พบว่ามีขนาดของ
รายการคิดเป็นร้อยละ 326.55 ของมลูคา่สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทและบริษัทยอ่ย ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ด้วยข้อพิจารณาข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น บริษัทจงึมีหน้าที่ต้องจดัท ารายงานสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และการเข้าท ารายการ
ที่เก่ียวโยงกนั พร้อมทัง้จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการดงักลา่วเพ่ือน าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้
แตง่ตัง้บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั ซึง่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์และการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้ และบริษัทต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้ นเพ่ืออนมุตัิการเข้าท า
รายการดงัลา่ว โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสียตามที่ระบใุนข้อ (ก) 

(ง) เน่ืองจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหมข่องบริษัทต่อ
บคุคลในวงจ ากัดโดยที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจน ดงันัน้ นอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถื อหุ้นให้เสนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นีแ้ล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่ของบริษัทต่อ
บคุคลในวงจ ากดัจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่เก่ียวข้องก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวให้แก่คณุ
สาธิตา และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ ด้วย 

 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิแผนการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท VB โดยการซือ้หุ้นในสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 ของ
จ านวนหุ้นที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของ VB ตามที่เสนอ 

 

ทัง้นีน้ายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงตอ่ที่ประชมุเพ่ิมเติมในรายละเอียดวา่ปัจจบุนับริษัทมีธุรกิจหลกัอยู ่ 3 สว่น 
ได้แก่ 1) กิจการโรงแรม MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENT SATHORN VISTA - BANGKOK ซึง่มีประมาณ 181 ห้อง 2) ธุรกิจรับบริหารจดัการ
อาคาร Bangkok Business Center ซึง่มีพืน้ที่กวา่ 30,000 ตารางเมตร และ 3) ธุรกิจเก่ียวกบัการจดัการสารสนเทศ ผ่านทางบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ ซิส
เทมส์ จ ากดั ซึง่บริษัทถือหุ้นอยูเ่กือบร้อยละ 100 ซึง่ทัง้สามธุรกิจหลกัมีข้อจ ากดั และมีโอกาสน้อยมากที่จะขยายตวั อนัเน่ืองมาจากขนาด และลกัษณะ
ของธุรกิจเอง ซึ่งจากการที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเม่ือต้นปี ฝ่ายจดัการได้แสดงให้เห็นวา่มีแผนงานที่ชดัเจนที่จะขยายธุรกิจออกไปอยู ่ 2-3 แนวทางได้แก ่ 1) 
การลงทนุพฒันาโครงการใหม ่ (Green Field) 2) การเข้าซือ้กิจการที่ด าเนินการ และมีทรัพย์สินที่มีศกัยภาพ และ 3) การท าธุรกิจใหมท่ี่ผู้บริหาร และ
ฝ่ายจดัการมีความช านาญ โดยการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท VB ในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือตอ่ยอดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท และ
เพ่ิมศกัยภาพในการท าก าไรให้แก่กลุม่ธุรกิจของบริษัทตอ่ไปในอนาคต ประกอบกบัมีทรัพย์สินบางสว่นที่เราสามารถน ามาพฒันาเพ่ือขายอนัเป็นการ
แตกไลน์ธุรกิจของบริษัทออกไป 

 

ทัง้นี ้ ในการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท VB ในครัง้นี ้จะเป็นผลให้บริษัทได้มาซึง่บริษัทยอ่ยที่ VB ถือหุ้นในสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 
จ านวน 4 บริษัท อนัได้แก ่(1) บริษัท ว ีอินเทลลิเจ้นซ์ จ ากดั (2) บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จ ากดั (3) บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั และ (4) บริษัท วี 33 จ ากดั 
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(ข) การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สินตามประกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึง่ทรัพย์สินที่มีนยัส าคญั”) ซึง่เม่ือพิจารณาขนาดของรายการดงักลา่วด้วยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ตา่งๆ ภายใต้ประกาศเร่ืองการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินที่มีนยัส าคญั โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบั    สอบทานของบริษัทประจ างวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 
แล้ว พบวา่การเข้าท ารายการดงักลา่วมีขนาดของรายการสงูสดุเม่ือค านวณรายการตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน ซึง่คิดเป็นร้อยละ 497.33 
ของมลูคา่สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย (โดยบริษัทไมไ่ด้มีรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนการเข้าท าธุรกรรมในครัง้
นี)้ เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินที่มีนยัส าคญั กลา่วคือ เข้าข่ายเป็นรายการจดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) อยา่งไรก็ดี รายการดงักลา่วเข้าข้อยกเว้นการยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหมโ่ดยนยัของข้อ 24 ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ 
พ.ศ. 2547 ทกุประการ 

(ค) การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกัน”) โดยคณุสาธิตา และ พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ เข้าข่ายเป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท เน่ืองด้วยคณุสาธิตาเป็นบุตรของดร. สาธิต ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ 
โฮลดิง้ส์ เป็นนิติบคุคลที่มีครอบครัววิทยากรเป็นผู้ ได้รับผลประโยชน์ในทอดสดุท้าย (Ultimate Beneficial Owner) ซึ่งเม่ือพิจารณาขนาดรายการของ
รายการดงักลา่วและขนาดรายการของรายการที่เก่ียวโยงกนัที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นีภ้ายใต้ประกาศเร่ืองรายการที่
เก่ียวโยงกัน โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทประจ างวด 3 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 แล้ว พบว่ามีขนาดของ
รายการคิดเป็นร้อยละ 326.55 ของมลูคา่สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทและบริษัทยอ่ย ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ด้วยข้อพิจารณาข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น บริษัทจงึมีหน้าที่ต้องจดัท ารายงานสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์และการเข้าท ารายการ
ที่เก่ียวโยงกนั พร้อมทัง้จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการดงักลา่วเพ่ือน าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้
แตง่ตัง้บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั ซึง่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์และการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้ และบริษัทต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้ นเพ่ืออนมุตัิการเข้าท า
รายการดงัลา่ว โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสียตามที่ระบใุนข้อ (ก) 

(ง) เน่ืองจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหมข่องบริษัทต่อ
บคุคลในวงจ ากัดโดยที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจน ดงันัน้ นอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถื อหุ้นให้เสนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นีแ้ล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่ของบริษัทต่อ
บคุคลในวงจ ากดัจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่เก่ียวข้องก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวให้แก่คณุ
สาธิตา และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ ด้วย 

 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิแผนการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท VB โดยการซือ้หุ้นในสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 ของ
จ านวนหุ้นที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของ VB ตามที่เสนอ 

 

ทัง้นีน้ายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงตอ่ที่ประชมุเพ่ิมเติมในรายละเอียดวา่ปัจจบุนับริษัทมีธุรกิจหลกัอยู ่ 3 สว่น 
ได้แก่ 1) กิจการโรงแรม MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENT SATHORN VISTA - BANGKOK ซึง่มีประมาณ 181 ห้อง 2) ธุรกิจรับบริหารจดัการ
อาคาร Bangkok Business Center ซึง่มีพืน้ที่กวา่ 30,000 ตารางเมตร และ 3) ธุรกิจเก่ียวกบัการจดัการสารสนเทศ ผ่านทางบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ ซิส
เทมส์ จ ากดั ซึง่บริษัทถือหุ้นอยูเ่กือบร้อยละ 100 ซึง่ทัง้สามธุรกิจหลกัมีข้อจ ากดั และมีโอกาสน้อยมากที่จะขยายตวั อนัเน่ืองมาจากขนาด และลกัษณะ
ของธุรกิจเอง ซึ่งจากการที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเม่ือต้นปี ฝ่ายจดัการได้แสดงให้เห็นวา่มีแผนงานที่ชดัเจนที่จะขยายธุรกิจออกไปอยู ่ 2-3 แนวทางได้แก ่ 1) 
การลงทนุพฒันาโครงการใหม ่ (Green Field) 2) การเข้าซือ้กิจการที่ด าเนินการ และมีทรัพย์สินที่มีศกัยภาพ และ 3) การท าธุรกิจใหมท่ี่ผู้บริหาร และ
ฝ่ายจดัการมีความช านาญ โดยการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท VB ในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือตอ่ยอดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท และ
เพ่ิมศกัยภาพในการท าก าไรให้แก่กลุม่ธุรกิจของบริษัทตอ่ไปในอนาคต ประกอบกบัมีทรัพย์สินบางสว่นที่เราสามารถน ามาพฒันาเพ่ือขายอนัเป็นการ
แตกไลน์ธุรกิจของบริษัทออกไป 

 

ทัง้นี ้ ในการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท VB ในครัง้นี ้จะเป็นผลให้บริษัทได้มาซึง่บริษัทยอ่ยที่ VB ถือหุ้นในสดัสว่นประมาณร้อยละ 99.99 
จ านวน 4 บริษัท อนัได้แก ่(1) บริษัท ว ีอินเทลลิเจ้นซ์ จ ากดั (2) บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จ ากดั (3) บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั และ (4) บริษัท วี 33 จ ากดั 
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ซึง่ทัง้ 4 บริษัท มีทรัพย์สินที่มีศกัยภาพจ านวน 9 โครงการ ซึ่งฝ่ายจดัการเชื่อวา่จากความช านาญที่เรามี การเข้าท ารายการดงักลา่วนา่จะเกิดผลดีแก่
บริษัทในระยะยาว 

 

โดยการเข้าท ารายการนีเ้ป็นการซือ้หุ้นจ านวน 633,089,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ 
VB คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 5,791,133,152.71 บาท เม่ือค านวณรายการตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน ซึง่คิดเป็นร้อยละ 497.33 ของ
มลูคา่สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย จงึเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สินที่มีนยัส าคญั จงึต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน 
นอกจากนี ้ เน่ืองจากนางสาวสาธิตา วทิยากร และ พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ เข้าข่ายเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท เน่ืองด้วยนางสาวสาธิตา 
วิทยากร เป็นบตุรของดร. สาธิต ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ เป็นนิติบคุคลที่มีครอบครัววิทยากร
เป็นผู้ ได้รับผลประโยชน์ในทอดสดุท้าย (Ultimate Beneficial Owner) ทัง้นี ้ ในการช าระเงินคา่หุ้น VB ดงักลา่ว ผู้ขายไมต้่องการรับช าระเป็นเงินสด 
โดยบริษัทจะออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทให้แกผู่้ขายแบบ Private Placement และออกตัว๋สญัญาใช้เงิน  

 

ทัง้นี ้ทรัพย์สินจ านวน 9 โครงการที่บริษัทจะได้จากการเข้าซือ้หุ้น VB ประกอบด้วยที่ดินเปลา่ในตา่งจงัหวดัจ านวน 5 แปลง และทรัพย์สินที่
ตัง้อยูใ่จกลางกรุงเทพมหานครจ านวน 4 รายการ โดยที่ดินเปลา่ในตา่งจงัหวดัมีมลูคา่คดิเป็นร้อยละ 8.8 ของมลูคา่รายการทัง้หมด และทรัพย์สินที่
ตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหานครมีมลูคา่คิดเป็นร้อยละ 91 ของมลูคา่รายการทัง้หมด โดยลกัษณะของทรัพย์สินทัง้ 9 รายการประกอบไปด้วย 

1) อาคาร Bangkok Business Center เป็นอาคารที่บริษัทให้บริการบริหารจดัการในปัจจบุนั ตัง้อยูใ่นซอยเอกมยั เป็นอาคารส านกังาน
สงู 30 ชัน้ มีพืน้ที่ประมาณ 37,000 ตารางเมตร มีพืน้ที่เชา่ประมาณ 19,000 ตารางเมตร ชัน้ที่ 1 ถึงชัน้ 10 เป็นที่จอดรถประมาณ 300 
คนั และเป็นพืน้ที่ค้าปลีก สว่นชัน้ที่ 11 ถึงชัน้ 30 เป็นพืน้ที่ส านกังานให้เชา่ แตล่ะชัน้มีพืน้ที่ประมาณ 900 ตารางเมตร ณ ปัจจบุนัมี
อตัราการเชา่ประมาณร้อยละ 80 มีอตัราคา่เชา่เฉลี่ยที่ตารางเมตรละ 510 บาท ซึง่ถือเป็นอตัราที่สงูเม่ือเทียบกบัส านกังานให้เชา่อื่น
ในบริเวณนัน้ นอกจากนีย้งัมีส านกังานบริการ (Serviced Office) อีกประมาณ 8 ห้อง มีขนาดตัง้แต ่ 60 ถึง 100 ตารางเมตร โดย
ทรัพย์สินนีเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท วี   อินเทลลิเจ้นซ์ จ ากดั 

2) Service Apartment ซอยเอกมยั 2 เป็นตกึสงู 3 อาคารสงู 14 ชัน้ 15 ชัน้ และ 20 ชัน้ตามล าดบั พร้อมอาคารจอดรถอตัโนมตัิอีก 1 
อาคาร รองรับรถได้ 250 คนั เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท วี เรสซิเดนซ์ จ ากดั โดยทัง้ 3 อาคาร Ascott Group จะเป็นผู้ ให้บริการบริหาร
จดัการภายใต้แบรนด์ Somerset โดยทัง้ 3 อาคาร มีห้องจ านวน 262 ห้อง โดยแบง่เป็นแบบ Fully Serviced จ านวน 79 ห้อง ห้อง
ส ารองรองรับการประชมุจ านวน 51 ห้อง และห้องขนาดใหญ่เกิน 100 ตารางเมตร จ านวน 81 ห้อง โดยในตกึ C ยงัมีห้องประชมุสมันา
จ านวน 5 ห้อง มีขนาดตัง้แต ่60 ถึง 100 ตารางเมตร จคุนได้ประมาณ 30 ถึง 100 คน นอกจากนี ้ยงัมีห้อง Auditorium อีก 1 ห้อง จุ
คนได้ประมาณ 60 ถึง 80 คน ซึง่โครงการนีค้าดวา่จะเร่ิมเปิดด าเนินการได้เต็มรูปแบบในไตรมาศที่ 1 ของปี 2560  

3) ที่ดิน พร้อมโรงแรมที่ยงัก่อสร้างไมเ่สร็จ ตัง้อยูป่ากซอยสขุมุวิท 27 ตกึนีไ้ด้รับการออกแบบเป็นโรงแรมสงู 34 ชัน้ มีห้องจ านวน 341 
ห้อง ชัน้ 1 ถึงชัน้ 10 เป็นพืน้ที่สว่นกลาง ซึง่อาจพฒันาให้เป็นพืน้ที่ค้าปลีก ห้องจดัเลีย้ง และห้องประชมุ ทัง้นี ้หากบริษัทได้ทรัพย์สินนี ้
มา จะต้องพฒันาเป็นโรงแรมตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ ซึง่ถือเป็นข้อจ ากดัอยา่งหนึ่ง 

4) ที่ดิน พร้อมโรงแรม ตัง้อยูป่ากซอยสขุมุวิท 29 ซึง่เป็นโรงแรมเก่า โดยปัจจบุนัได้ให้ผู้ อ่ืนเชา่ และลงทนุปรับปรุง เพ่ือด าเนินกิจการ
โรงแรม โดยสญัญาจะหมดอายใุนปี 2560 โดยบริษัทคาดวา่จะพฒันาทรัพย์สินนีเ้ป็นอาคารชดุเพื่อขาย 

5) ที่ดินสระบรีุ มีเนือ้ที่ประมาณ 10 ไร่ ตัง้อยูท่ี่มวกเหล็ก ติดกบัมหาวิทยาลยัเอเซียแปซิฟิค ซึง่บริษัทวางแผนที่จะพฒันาเป็นบ้านแฝด 
หรือ Care Home 

6) ที่ดินอา่งทอง มีเนือ้ที่ประมาณ 50 ไร่ อยูต่ิดกบัทางหลวงรองในเขตที่มีผู้จะลงทนุในอตุสาหกรรมอาหาร และมีโรงไฟฟ้าตัง้อยูใ่กล้เคียง 
ซึง่บริษัทวางแผนที่จะพฒันาเป็น Town Home แตอ่าจมีข้อจ ากดัเร่ืองผงัเมือง 

7) ที่ดินเชียงใหม ่มีเนือ้ที่ประมาณ 30 ไร่ อยูอ่ าเภอแมริ่ม ติดกบัทางหลวงรอง ซึง่บริษัทวางแผนที่จะพฒันาเป็นบ้านเดีย่วขนาดใหญ่  
8) ที่ดินระยอง มีเนือ้ที่ประมาณ 30 ไร่ อยูต่ิดกบัทางหลวงหมายเลข 3 อยูร่ะหวา่งนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ และบ้านฉาง ซึง่บริษัท

วางแผนที่จะพฒันาเป็น Town Home และบ้านเดี่ยว 
9) ที่ดินอดุรธานี มีเนือ้ที่ประมาณ 10 ไร่ อยูก่ลางเมือง ติดกบัโรงพยาบาลนอร์ธอีสเทอร์นอดุร ซึง่บริษัทวางแผนที่จะพฒันาเป็นอาคารชดุ

แบบ Low-rise 
 

ทัง้นี ้ เน่ืองจากที่ดินทัง้ 5 แปลง ตัง้อยู่ที่ตา่งจงัหวดั บางแปลงมีข้อจ ากดัเร่ืองผงัเมือง และเป็นธุรกิจใหมข่องบริษัท บริษัทจงึท าการป้องกนั
ความเสี่ยงเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น โดยการก าหนดเป็นเง่ือนไขของสัญญาวา่บริษัทมีสิทธิขายคืนที่ดินดงักลา่วให้ผู้ขายได้ภายใน 3 ปีในราคาต้นทนุที่
บริษัทได้มา บวกต้นทนุในการถือครอง (Carrying Cost) ในกรณีที่บริษัทตดัสินใจไมพ่ฒันาโครงการ โดยผู้ขายเป็นผู้ รับผิดชอบภาษี และคา่ธรรมเนียม
ตา่งๆทัง้หมด นอกจากนี ้การช าระคา่ที่ดินดงักล่าว บริษัทไมไ่ด้ออกเป็นหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ขาย แตจ่ะออกเป็นตัว๋สญัญาใช้เงินช าระให้แกผู่้ขาย 

 

ทัง้นี ้ในการช าระเงินคา่หุ้น VB ดงักลา่ว บริษัทจะออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทให้แก่ผู้ขายแบบ Private Placement และออกตัว๋สญัญา
ใช้เงิน ดงันี ้

12 
 

- บริษัทจะออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 1,682,201,404 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.87 บาท คิดเป็นมลูคา่ไมเ่กิน 
4,827,918,029.48 บาท ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยากรแทนการช าระคา่หุ้นบางสว่นด้วยเงินสด และ  

- ออกตัว๋สญัญาใช้เงินมลูคา่รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 510,509,850 บาท มีก าหนดอาย ุ3 ปีนบัแตว่นัที่ออกตัว๋สญัญาใช้เงิน โดยมีดอกเบีย้ใน
อตัราร้อยละ 1.75 ตอ่ปี ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร แทนการช าระคา่หุ้นอีกสว่นหนึ่ง และ 

- บริษัทจะออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 157,737,029 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.87 บาท คิดเป็นมลูคา่ไมเ่กิน 
452,705,273.23 บาท ให้แก่ พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แทนการช าระคา่หุ้นทัง้หมดด้วย  เงินสด 

โดยราคาหุ้นที่ก าหนดหุ้นละ 2.87 บาท เป็นราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึง่ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทที่ซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวม 15 วนัท าการย้อนหลงัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท กลา่วคือ  

 

นอกเหนือจากสิทธิในการขายทีด่ินคืนทัง้ 5 แปลงดงักลา่วแล้ว ยงัมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการชดเชยราคาส าหรับทรัพย์สินซอยสขุมุวิท 27 ซึง่
เป็นทรัพย์สินที่มีมลูคา่สงูเกือบคร่ึงหนึง่ของมลูคา่รายการ และมีข้อจ ากดัที่จะต้องพฒันาเป็นโรงแรม ในกรณีที่บริษัทท าการศกึษาแล้วพบวา่ไมมี่ความ
คุ้มคา่ที่จะพฒันาตอ่ หรือเห็นวา่มีโครงการอ่ืนที่น่าสนใจในการลงทนุมากกวา่ และบริษัทตดัสินใจขายทรัพย์สินดงักลา่วออกไป หากราคาที่ขายต ่ากวา่
ราคาที่ซือ้มาจากผู้ขาย บริษัทมีสิทธิได้รับการชดเชยจากผู้ขายจากผลขาดทนุดงักลา่ว ภายใน 3 ปีนบัจากวนัที่ท าสญัญา 

 

นอกจากนี ้ยงัมีเงื่อนไขที่ส าคญัในสญัญาซือ้ขายหุ้น ดงันี ้
1. นางสาวสาธิตา วิทยากร จะไมป่ระกอบธุรกิจ หรือกระท าการใดๆ หรือลงทนุในสดัสว่นเกินกวา่ร้อยละ 10 ของทนุทัง้หมดของกิจการ

ใดๆ ที่เป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของกลุม่บริษัท ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึง่ถือเป็นการก าจดัการขดักนัของผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หุ้น 

2. เน่ืองจากนางสาวสาธิตา วิทยากรเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท รัชดา บสิสิเนส ดีสตริค จ ากดั ซึง่เป็นเจ้าของที่ดินประมาณ 32 ไร่ที่รัชดา แต่
ที่ดินดงักลา่วยงัคงมีความไมแ่น่นอน เน่ืองจากอยูใ่นแนวเวนคืนของรภไฟฟ้าสายสส้ีม และบริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
ซึง่ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ผู้ขายตกลงที่จะขายหุ้น กิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัททัง้ 2 ให้แก่บริษัท     หากบริษัทต้องการจะซือ้ 
หากผู้ขายประสงค์จะโอน หรือจ าหน่ายไปซึง่หุ้น หรือกิจการ หรือพฒันาโครงการด้วยตนเอง ผู้ขายจะยื่นข้อเสนอให้แก่บริษัทก่อน 
และบริษัทมีสิทธิซือ้ทรัพย์สินที่เสนอขายก่อนบคุคลภายนอกหรือก่อนการพฒันาโครงการ  

 

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงตอ่ที่ประชมุเพ่ิมเติมวา่เหตผุลที่คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
การเข้าท ารายการนี ้ เน่ืองจากเป็นการสอดคล้องกบัแผนธุรกิจของบริษัท ทรัพย์สินบางอยา่งท าให้บริษัทรับรู้รายได้ได้ทนัที สว่นทรัพย์สินที่ตัง้อยูถ่นน
สขุมุวิท 27 และ 29 เป็นทรัพย์สินที่มีศกัยภาพสงู นอกจากนี ้ บริษัทยงัไมต้่องใช้เงินสดในการช าระให้แก่ผู้ขาย และเป็นการขจดัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ของกลุม่วิทยากรซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นหลกัของบริษัท จงึขอเสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณา 

 

นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฎบิตัิหน้าทีป่ระธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม 
 

นายสถาพร โคธีรานรัุกษ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ 1) ภายหลงัจากที่เข้าท ารายการแล้ว ผลตอบแทน IRR จะเป็นอยา่งไร 2) การควบรวม
ลกัษณะนีจ้ะเกิดคา่ความนิยมในงบการเงินของบริษัทหรือไม ่และ 3) สถานะของบริษัทที่ควบรวมจะยงัคงอยู ่หรือไม่ 

 

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซกัถามดงักลา่ววา่ในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สิ่งที่สง่มาด้วย 4 ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท ารายละเอียดตา่งๆไว้แล้ว 

 

นายเล็ก สิขรวทิย ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษาเอเซียพลสั จ ากดั ได้ตอบข้อซกัถามดงักลา่วเพ่ิมเติมวา่ 1) ภายหลงัจากที่เข้าท า
รายการแล้ว ผลตอบแทน IRR จะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 8 และ 2) รายการนีเ้ป็นการเข้าซือ้หุ้น ไมใ่ชก่ารควบรวม ดงันัน้บริษัทเดิมยงัคงอยู ่และไมเ่กิด
คา่ความนิยมในงบการเงินแตอ่ยา่งใด  

 

นายพชัร เนตรสวุรรณ    ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคปปิตอล แอดแวนเทจ จ ากดั ได้ตอบข้อซกัถามดงักลา่วเพ่ิมเติมว่ารายการ
นีเ้ป็นการเข้าซือ้หุ้น VB ซึง่จะท าให้ได้บริษัทยอ่ยของ VB อีก จ านวน 4 บริษัท จงึไม่มีบริษัทใดที่หายไป ในสว่นของการลงบญัชี เน่ืองจากเป็นการซือ้หุ้น
จากบคุคลที่เก่ียวโยงกบั          ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึง่ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นวา่ต้องลงบญัชีแบบไมมี่คา่ความนิยม แตจ่ะลงบญัชีในสว่นการ
เปลี่ยนแปลงสว่นได้เสียที่อยูใ่นบริษัทยอ่ยแทน  

 

นางชวลรรค ศิวยาธร อาราเนตา ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ทีป่รึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ได้ตอบข้อซกัถาม
ดงักลา่วเพ่ิมเติมวา่การเข้าซือ้หุ้น VB จะท าให้ VB เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท และบริษัทยอ่ยของ VB อีก จ านวน 4 บริษัท จะเป็นบริษัทยอ่ยในล าดบั
ถดัไป ซึง่หลงัจากการซือ้ขายหุ้น บริษัทจะสง่ตวัแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทดงักลา่ว 

 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น ได้กลา่วชื่มชมคณะกรรมการ และบริษัทที่ปรึกษา เน่ืองจากเห็นวา่รายการที่
น าเสนอตอ่ที่ประชมุมีเง่ือนไขที่เป็นธรรม โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล และได้สอบถามเพ่ิมเติมวา่หลงัจากนี ้บริษัทจะมีรายได้ และก าไรอย่างไร 
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- บริษัทจะออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 1,682,201,404 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.87 บาท คิดเป็นมลูคา่ไมเ่กิน 
4,827,918,029.48 บาท ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยากรแทนการช าระคา่หุ้นบางสว่นด้วยเงินสด และ  

- ออกตัว๋สญัญาใช้เงินมลูคา่รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 510,509,850 บาท มีก าหนดอาย ุ3 ปีนบัแตว่นัที่ออกตัว๋สญัญาใช้เงิน โดยมีดอกเบีย้ใน
อตัราร้อยละ 1.75 ตอ่ปี ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร แทนการช าระคา่หุ้นอีกสว่นหนึ่ง และ 

- บริษัทจะออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 157,737,029 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.87 บาท คิดเป็นมลูคา่ไมเ่กิน 
452,705,273.23 บาท ให้แก่ พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แทนการช าระคา่หุ้นทัง้หมดด้วย  เงินสด 

โดยราคาหุ้นที่ก าหนดหุ้นละ 2.87 บาท เป็นราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึง่ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทที่ซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวม 15 วนัท าการย้อนหลงัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท กลา่วคือ  

 

นอกเหนือจากสิทธิในการขายทีด่ินคืนทัง้ 5 แปลงดงักลา่วแล้ว ยงัมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการชดเชยราคาส าหรับทรัพย์สินซอยสขุมุวิท 27 ซึง่
เป็นทรัพย์สินที่มีมลูคา่สงูเกือบคร่ึงหนึง่ของมลูคา่รายการ และมีข้อจ ากดัที่จะต้องพฒันาเป็นโรงแรม ในกรณีที่บริษัทท าการศกึษาแล้วพบวา่ไมมี่ความ
คุ้มคา่ที่จะพฒันาตอ่ หรือเห็นวา่มีโครงการอ่ืนที่น่าสนใจในการลงทนุมากกวา่ และบริษัทตดัสินใจขายทรัพย์สินดงักลา่วออกไป หากราคาที่ขายต ่ากวา่
ราคาที่ซือ้มาจากผู้ขาย บริษัทมีสิทธิได้รับการชดเชยจากผู้ขายจากผลขาดทนุดงักลา่ว ภายใน 3 ปีนบัจากวนัที่ท าสญัญา 

 

นอกจากนี ้ยงัมีเงื่อนไขที่ส าคญัในสญัญาซือ้ขายหุ้น ดงันี ้
1. นางสาวสาธิตา วิทยากร จะไมป่ระกอบธุรกิจ หรือกระท าการใดๆ หรือลงทนุในสดัสว่นเกินกวา่ร้อยละ 10 ของทนุทัง้หมดของกิจการ

ใดๆ ที่เป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของกลุม่บริษัท ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึง่ถือเป็นการก าจดัการขดักนัของผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หุ้น 

2. เน่ืองจากนางสาวสาธิตา วิทยากรเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท รัชดา บสิสิเนส ดีสตริค จ ากดั ซึง่เป็นเจ้าของที่ดินประมาณ 32 ไร่ที่รัชดา แต่
ที่ดินดงักลา่วยงัคงมีความไมแ่น่นอน เน่ืองจากอยูใ่นแนวเวนคืนของรภไฟฟ้าสายสส้ีม และบริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
ซึง่ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ผู้ขายตกลงที่จะขายหุ้น กิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัททัง้ 2 ให้แก่บริษัท     หากบริษัทต้องการจะซือ้ 
หากผู้ขายประสงค์จะโอน หรือจ าหน่ายไปซึง่หุ้น หรือกิจการ หรือพฒันาโครงการด้วยตนเอง ผู้ขายจะยื่นข้อเสนอให้แก่บริษัทก่อน 
และบริษัทมีสิทธิซือ้ทรัพย์สินที่เสนอขายก่อนบคุคลภายนอกหรือก่อนการพฒันาโครงการ  

 

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงตอ่ที่ประชมุเพ่ิมเติมวา่เหตผุลที่คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
การเข้าท ารายการนี ้ เน่ืองจากเป็นการสอดคล้องกบัแผนธุรกิจของบริษัท ทรัพย์สินบางอยา่งท าให้บริษัทรับรู้รายได้ได้ทนัที สว่นทรัพย์สินที่ตัง้อยูถ่นน
สขุมุวิท 27 และ 29 เป็นทรัพย์สินที่มีศกัยภาพสงู นอกจากนี ้ บริษัทยงัไมต้่องใช้เงินสดในการช าระให้แก่ผู้ขาย และเป็นการขจดัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ของกลุม่วิทยากรซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นหลกัของบริษัท จงึขอเสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณา 

 

นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฎบิตัิหน้าทีป่ระธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม 
 

นายสถาพร โคธีรานรัุกษ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ 1) ภายหลงัจากที่เข้าท ารายการแล้ว ผลตอบแทน IRR จะเป็นอยา่งไร 2) การควบรวม
ลกัษณะนีจ้ะเกิดคา่ความนิยมในงบการเงินของบริษัทหรือไม ่และ 3) สถานะของบริษัทที่ควบรวมจะยงัคงอยู ่หรือไม่ 

 

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซกัถามดงักลา่ววา่ในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สิ่งที่สง่มาด้วย 4 ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท ารายละเอียดตา่งๆไว้แล้ว 

 

นายเล็ก สิขรวทิย ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษาเอเซียพลสั จ ากดั ได้ตอบข้อซกัถามดงักลา่วเพ่ิมเติมวา่ 1) ภายหลงัจากที่เข้าท า
รายการแล้ว ผลตอบแทน IRR จะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 8 และ 2) รายการนีเ้ป็นการเข้าซือ้หุ้น ไมใ่ชก่ารควบรวม ดงันัน้บริษัทเดิมยงัคงอยู ่และไมเ่กิด
คา่ความนิยมในงบการเงินแตอ่ยา่งใด  

 

นายพชัร เนตรสวุรรณ    ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคปปิตอล แอดแวนเทจ จ ากดั ได้ตอบข้อซกัถามดงักลา่วเพ่ิมเติมว่ารายการ
นีเ้ป็นการเข้าซือ้หุ้น VB ซึง่จะท าให้ได้บริษัทยอ่ยของ VB อีก จ านวน 4 บริษัท จงึไม่มีบริษัทใดที่หายไป ในสว่นของการลงบญัชี เน่ืองจากเป็นการซือ้หุ้น
จากบคุคลที่เก่ียวโยงกบั          ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึง่ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นวา่ต้องลงบญัชีแบบไมมี่คา่ความนิยม แตจ่ะลงบญัชีในสว่นการ
เปลี่ยนแปลงสว่นได้เสียที่อยูใ่นบริษัทยอ่ยแทน  

 

นางชวลรรค ศิวยาธร อาราเนตา ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ทีป่รึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ได้ตอบข้อซกัถาม
ดงักลา่วเพ่ิมเติมวา่การเข้าซือ้หุ้น VB จะท าให้ VB เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท และบริษัทยอ่ยของ VB อีก จ านวน 4 บริษัท จะเป็นบริษัทยอ่ยในล าดบั
ถดัไป ซึง่หลงัจากการซือ้ขายหุ้น บริษัทจะสง่ตวัแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทดงักลา่ว 

 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น ได้กลา่วชื่มชมคณะกรรมการ และบริษัทที่ปรึกษา เน่ืองจากเห็นวา่รายการที่
น าเสนอตอ่ที่ประชมุมีเง่ือนไขที่เป็นธรรม โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล และได้สอบถามเพ่ิมเติมวา่หลงัจากนี ้บริษัทจะมีรายได้ และก าไรอย่างไร 
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นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซกัถามดงักลา่ววา่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าประมาณการณ์ดงักลา่วไว้ใน

รายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้ว 
 

นายพชัร เนตรสวุรรณ    ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคปปิตอล แอดแวนเทจ จ ากดั ได้ตอบข้อซกัถามดงักลา่วเพ่ิมเติมวา่ 
เน่ืองจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีหน้าที่ในการดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ประมาณการณ์ที่ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระจงึจะแตกตา่งจาก
ประมาณการณ์ที่บริษัทจดัท า โดยในปี 60 บริษัทจะมีรายได้ประมาณ 114 ล้าน และก าไรประมาณ 47 ล้าน จากอาคาร Bangkok Business Center 
และมีรายได้ประมาณ 189 ล้านบาท และมีผลขาดทนุ 7 ล้านบาทจาก Somerset ซอยเอกมยั 2 

 

นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ 1) โครงสร้างของรายได้ของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงอยา่งไร และ 2) มีผลตอ่ผลก าไรตอ่หุ้น และ
เงินปันผลของบริษัทหรือไม ่

 

นายพชัร เนตรสวุรรณ    ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคปปิตอล แอดแวนเทจ จ ากดั ได้ตอบข้อซกัถามดงักลา่ววา่หลงัจากที่ผู้ ถือ
หุ้นอนมุตัิแล้ว จะต้องขออนญุาตตอ่ กลต. ในเร่ืองการออกหุ้นแก่บคุคลในวงจ ากดั และการจดทะเบียนเพ่ิมทนุ ซึง่น่าจะเร่ิมรับรู้รายได้ของอาคาร 
Bangkok Business Center ได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 สว่น Somerset จะเร่ิมมีรายได้ต้นปี 2560 โดยตกึ Bangkok Business Center และ 
Somerset บริษัทจะต้องรับรู้คา่เสื่อมราคาด้วย ทัง้นี ้ในชว่งแรกผลก าไรตอ่หุ้นของบริษัทจะลดลงไปก่อน และจะคอ่ยๆเพ่ิมขึน้ตามผลก าไรของทรัพย์สิน
ที่ซือ้เข้ามา 

 

นายสถาพร โคธีรานรัุกษ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ 1) การเปลี่ยนแปลงสว่นได้เสียของบริษัทใหญ่ในบริษัทยอ่ย ที่แสดงในงบเสมือนรวมกลุม่ 
VB จ านวน 2,195 ล้านบาท คืออะไร 2) ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นตอ่งบการเงินของ VB และบริษัทยอ่ยของ VB อยา่งไร และ 3) การด้อยคา่ของ
ทรัพย์สิน 

 

นายพชัร เนตรสวุรรณ    ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคปปิตอล แอดแวนเทจ จ ากดั ได้ตอบข้อซกัถามดงักลา่ววา่ 1) เน่ืองจาก
รายการนีเ้ป็นการซือ้หุ้นจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัจงึต้องลงบญัชีเป็นการเปลี่ยนแปลงสว่นได้เสียของบริษัทใหญ่ในบริษัทยอ่ยจ านวน 2 พนัล้านบาท แต่
หากบริษัทถือหุ้นจากบคุคลอ่ืนจะลงบญัชีเป็นคา่ความนิยมจ านวน 2 พนัล้านบาท 2) ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นตอ่งบการเงินของ VB และบริษัทยอ่ย
ของ VB อยา่งไมมี่เงื่อนไข และ 3) หากสินทรัพย์ที่ซือ้เข้ามาไมส่ามารถท ารายได้ได้ตามที่ประมาณการไว้ หรือมีมลูคา่ลดลง บริษัทก็ต้องมีการบนัทกึ
การด้อยคา่ในทรัพย์สิน ทัง้นี ้ เฉพาะอาคาร Bangkok Business Center และ Somerset บริษัทซือ้มาในราคาทีค่ านวณจากกระแสเงินสด (Income 
Approach) ซึง่หากรายได้เข้ามาไมถ่ึงที่ประมาณการไว้ก็ต้องมีการบนัทกึการด้อยคา่ สว่นสินทรัพย์ตวัอื่นซือ้ที่ราคาตลาดของที่ดิน  

 

นายรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบัอาคารโรงแรมซอยสขุมุวิท 27 เน่ืองจากเห็นวา่มีการปลอ่ยร้างมานาน 
 

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซกัถามดงักลา่ว บริษัทได้วา่จ้างผู้ เช่ียวชาญให้เข้าท าการตรวจสอบแล้ว พบวา่
ตกึอยูใ่นสภาพดี และธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ดีในปัจจบุนั 

 

นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฎบิตัิหน้าที่ประธานฯ ได้สรุปเพ่ิมเติมส าหรับการเข้าซือ้กิจการของกลุม่
บริษัท VB วา่เป็นการซือ้ด้วยการเพิ่มทนุไมไ่ด้ใช้เงินสด   

 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม 
 

ก่อนที่ที่ประชมุจะพิจารณาลงมติ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ณ ปัจจบุนั มีผู้ ถือหุ้น 
และผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย อนัได้แก่ ดร. สาธิต และคุณพลัลภา 
วิทยากร ซึง่ ณ วนัที่ 23 สิงหาคม 2559 ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 661,390,400 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 68.43 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท ดงันี ้

 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุ้น) 
ผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 59 30,060,106 
ผู้ รับมอบฉันทะ 66 77,077,658 

รวม 125 107,137,764 
 

นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฎบิตัิหน้าทีป่ระธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั  โดยการซือ้หุ้นในบริษัท   วี บริลเลี่ยน
กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั จากคณุสาธิตา วิทยากร และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
ดงันี ้
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เห็นด้วย  จ านวน  107,137,664 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                     0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง จ านวน                100  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 1,400,700,000 บาท เป็นจ านวน 3,240,638,433 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุจ านวน 1,839,938,433 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 

นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฎบิตัิหน้าทีป่ระธานฯ ขอให้นายวีระ   ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารได้ชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่ ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิและเห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1,839,938,433 บาท จากจ านวน 1,400,700,000 บาท เป็นจ านวน 3,240,638,433 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 1,839,938,433 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (“หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ”) เพ่ือจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) อนัได้แก่ คณุสาธิตา วิทยากร และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี 

 

พร้อมกนันี ้ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทดงันี ้

 

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียนจ านวน 3,240,638,433 บาท (สามพนัสองร้อยสี่สิบล้าน หกแสนสามหม่ืนแปดพนัสี่
ร้อยสามสิบสามบาท) 

 แบง่ออกเป็น 3,240,638,433 หุ้น (สามพนัสองร้อยสี่สิบล้าน หกแสนสามหม่ืนแปดพนัสี่
ร้อยสามสิบสามหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)  
 

โดยแยกออกเป็น 
 

 หุ้นสามญั 3,240,638,433 หุ้น (สามพนัสองร้อยสี่สิบล้าน หกแสนสามหม่ืนแปดพนัสี่
ร้อยสามสิบสามหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ - - 
 

โดยให้บุคคลท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค าหรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนทกุประการ 

 

นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฎบิตัิหน้าทีป่ระธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม 
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 

ก่อนที่ที่ประชมุจะพิจารณาลงมติ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ณ ปัจจบุนั มีผู้ ถือหุ้น 
และผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย อนัได้แก่ ดร. สาธิต และคณุพลัลภา 
วิทยากร ซึง่ ณ วนัที่ 23 สิงหาคม 2559 ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 661,390,400 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 68.43 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท ดงันี ้

 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุ้น) 
ผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 59 30,060,106 
ผู้ รับมอบฉันทะ 66 77,077,658 

รวม 125 107,137,764 
 

นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฎบิตัิหน้าทีป่ระธานฯ เสนอให้ทีป่ระชมุลงมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัท พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิตามที่เสนอ 

 

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 1,400,700,000 บาท เป็นจ านวน 3,240,638,433 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 1,839,938,433 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดงันี ้
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เห็นด้วย  จ านวน  107,137,664 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                     0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง จ านวน                100  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 1,400,700,000 บาท เป็นจ านวน 3,240,638,433 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุจ านวน 1,839,938,433 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 

นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฎบิตัิหน้าทีป่ระธานฯ ขอให้นายวีระ   ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารได้ชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่ ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิและเห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1,839,938,433 บาท จากจ านวน 1,400,700,000 บาท เป็นจ านวน 3,240,638,433 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 1,839,938,433 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (“หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ”) เพ่ือจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) อนัได้แก่ คณุสาธิตา วิทยากร และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี 

 

พร้อมกนันี ้ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทดงันี ้

 

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียนจ านวน 3,240,638,433 บาท (สามพนัสองร้อยสี่สิบล้าน หกแสนสามหม่ืนแปดพนัสี่
ร้อยสามสิบสามบาท) 

 แบง่ออกเป็น 3,240,638,433 หุ้น (สามพนัสองร้อยสี่สิบล้าน หกแสนสามหม่ืนแปดพนัสี่
ร้อยสามสิบสามหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)  
 

โดยแยกออกเป็น 
 

 หุ้นสามญั 3,240,638,433 หุ้น (สามพนัสองร้อยสี่สิบล้าน หกแสนสามหม่ืนแปดพนัสี่
ร้อยสามสิบสามหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ - - 
 

โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค าหรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนทกุประการ 

 

นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฎบิตัิหน้าทีป่ระธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม 
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 

ก่อนที่ที่ประชมุจะพิจารณาลงมติ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ณ ปัจจบุนั มีผู้ ถือหุ้น 
และผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย อนัได้แก่ ดร. สาธิต และคณุพลัลภา 
วิทยากร ซึง่ ณ วนัที่ 23 สิงหาคม 2559 ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 661,390,400 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 68.43 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท ดงันี ้

 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุ้น) 
ผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 59 30,060,106 
ผู้ รับมอบฉันทะ 66 77,077,658 

รวม 125 107,137,764 
 

นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฎบิตัิหน้าทีป่ระธานฯ เสนอให้ทีป่ระชมุลงมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัท พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิตามที่เสนอ 

 

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 1,400,700,000 บาท เป็นจ านวน 3,240,638,433 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 1,839,938,433 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดงันี ้
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เห็นด้วย  จ านวน  107,137,664 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                     0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง จ านวน                100  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 1,839,938,433 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แกบ่คุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) อนัได้แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร และ พีค  ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทดีี ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท 

  
นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฎบิตัิหน้าที่ประธานฯ ขอให้นายวีระ   ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ทีป่ระชมุ 
 

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า  ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิและเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,839,938,433 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) สองราย ได้แก่ คณุสาธิตา วิทยากร และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี ในราคาหุ้นละ 2.87 บาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 
5,280,623,302.71 บาท โดยคณุสาธิตา วิทยากร และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี จะช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บริษัทโดยการโอนหุ้นที่
ตนถือในบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด (“VB”) ซึ่งมีมลูค่ารวมทัง้สิน้ 5,280,623,302.71 บาท ให้แก่บริษัทแทนการช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ด้วยเงินสด โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

บคุคลในวงจ ากดั 

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุที่บคุคลในวงจ ากดัได้รับจดัสรร
จากบริษัท 

หุ้น VB ที่บคุคลในวงจ ากดัจะ 
น ามาช าระคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แกบ่ริษัท 

จ านวนหุ้น (หุ้น) มลูคา่หุ้นทัง้สิน้ 
(บาท) 

จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

มลูคา่หุ้นทัง้สิน้ 
(บาท) 

1. คณุสาธิตา วิทยากร 1,682,201,404 4,827,918,029.48 527,790,768 
(หุ้นสามญั) 

4,827,918,029.48 

2. พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮล
ดิง้ส์ แอลทีด ี

157,737,029    452,705,273.23   49,490,000 
(หุ้นบริุมสิทธิ) 

   452,705,273.23 

รวม 1,839,938,433 5,280,623,302.71 577,280,768 5,280,623,302.71 
 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทมีมติมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึง่เป็นผู้ที่
ไมมี่สว่นได้เสียในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ เป็นผู้พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามที่จ าเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง การก าหนดวนัเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และ
วิธีการช าระคา่หุ้น เป็นต้น 

 

นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฎบิตัิหน้าทีป่ระธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม 
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 

ก่อนที่ที่ประชมุจะพิจารณาลงมติ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ณ ปัจจบุนั มีผู้ ถือหุ้น 
และผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย อนัได้แก่ ดร. สาธิต และคุณพลัลภา 
วิทยากร ซึง่ ณ วนัที่ 23 สิงหาคม 2559 ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 661,390,400 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 68.43 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท ดงันี ้

 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุ้น) 
ผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 59 30,060,106 
ผู้ รับมอบฉันทะ 66 77,077,658 

รวม 125 107,137,764 
 

นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฎิบตัิหน้าที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุจ านวนไมเ่กิน 1,839,938,433 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แกบ่คุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามที่เสนอ 

 

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 1,839,938,433 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) อนัได้แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร และ พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดงันี ้
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เห็นด้วย  จ านวน  107,137,664 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง จ านวน                100  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
  

ภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุในวาระนี ้ นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ได้เชิญให้นพ.พงษ์ศกัดิ์  วิทยากร และดร.สาธิต วิทยากร กลบัเข้ามาในห้อง
ประชมุ และนพ.พงษ์ศกัดิ์  วิทยากร ปฏิบตัิหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุ ในวาระที่ 5 ตอ่ไป 
  

วาระที่ 5  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนซึ่งนอกเหนือจากวาระที่ก าหนด รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความคดิเห็น
เพ่ิมเติม 

 

นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่การออกหุ้นเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ขายนี ้ผู้ขายจะติด Silent Period หรือไม่ 
 

นายเล็ก สิขรวิทย ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษาเอเซียพลสั จ ากดั ได้ตอบข้อซกัถามดงักลา่ววา่ไมต่ิด Silent Period 
 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น กลา่วขอบคณุครอบครัววิทยากร และ        ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้แสดงให้ผู้ ถือ
หุ้นรายยอ่ยวา่ไมไ่ด้เอารัดเอาเปรียบผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยจากการเสนอรายการนี ้

 

ไมมี่ผู้ ใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม หรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จงึขอปิดการประชมุวิสามญั    ผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 และ  ได้
กลา่วในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ของบริษัท พริน้ซิเพิล    แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) ขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหุ้น ตวัแทนผู้ ถือหุ้น
ทกุทา่น ตลอดจนผู้ มีสว่นที่เก่ียวข้อง       ทกุทา่น ที่เข้าร่วมการประชมุในครัง้นี ้ 

  
ปิดประชมุเวลา 16.30 น. 
 

              
                 ลงช่ือ             ประธานที่ประชมุ 

                                                            นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร 
 
 

ลงช่ือ            เลขานกุารบริษัท และผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
                นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ 
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สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3  
                 
 
ประวัติกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 
1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร 
                    
อายุ  : 84  ปี 
ต าแหน่ง  : กรรมการและประธานคณะกรรมการบริษัท 
วันเข้าด ารง 
ต าแหน่งกรรมการ : 22 เมษายน 2556 ( 4 ปี )  
ประวัติการศึกษา : แพทย์ศาสตร์บณัฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
และประวัติการอบรม                    DTM&H คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลยัมหิดล 
   Post Graduated Study, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA 
   The National Defense Colledge 

Director Accreditation Program  (DAP)                  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 
ประวัติการท างาน 
2556-ปัจจุบัน : กรรมการและประธานคณะกรรมการบริษัท  บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  
 

2520 – 2550  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่    บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
   คณะกรรมการบริษัท 
   คณะกรรมการที่ปรึกษา       
2534 – 2544  รองประธานคณะกรรมการ    บริษัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
  
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

2559 – ปัจจบุนั                         ประธานกรรมการ     บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั                         ประธานกรรมการ     บริษัท พิษณเุวช จ ากดั 
2557– ปัจจบุนั                          ประธานกรรมการ     บริษัท เท็น.เอ็ม.ดี นครสวรรค์ จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั                         ประธานกรรมการ     บริษัท สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล  
                                                 ผู้ ถือหุ้น 99.998%                                 จ ากดั 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้พิจารณา 

                                                                      เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 
                                                                                  กบัต าแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไมมี่  
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  บริษัท สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จ ากดั 
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบัติต้องห้าม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท า 
                                                                                         โดยทจุริต 
      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
      บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา  
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท    10/11 ครัง้  
2. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559                    2/2  ครัง้   
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร                      -  ครัง้   
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2. นางสาวศิรดา เทยีมประเสริฐ  

 
อายุ  : 41 ปี 
ต าแหน่ง  : กรรมการ  
วันเข้าด ารง : 22 เมษายน 2556 ( 4 ปี ) 
ต าแหน่งกรรมการ   
ประวัติการศึกษา                  - Bachelor of Science-Business   
                                                     Administration, Babson College,  
                                                    Wellesley, Massachusetts, USA 
                                                 - Master of Science-International     
                                                    Business, Boston University,  
                                                     Massachusetts, USA 

                                                       Director Certifigation  Program   2014  (DCP)          สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  
ประวัติการท างาน 
เมษายน 2556 –   ปัจจุบัน         กรรมการ       บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

                                    -   ไมมี่  - 
 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
มกราคม 2559  - ปัจจบุนั              ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร                     บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เดนาลี เพรสทีจ จ ากดั 
                                                    ผู้ ถือหุ้น 60.00% 
เมษายน 2556 – ปัจจบุนั               กรรมการบริหาร         บริษัท  เดนาลี สมิธ แคปปิตอล จ ากดั 
                                                    ผู้ ถือหุ้น 99.998% 
2554 – 2556                                ผู้อ านวยการ         Credit Suisse AG, Representative Office, Thailand 
2550 – 2553                                ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ          Credit Suisse AG, Singapore 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้พิจารณา 

                                                                      เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 
                                                                                  กบัต าแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไม่ม ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไมมี่ 
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบัติต้องห้าม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท า 
                                                                                         โดยทจุริต 
      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
      บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา  
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท    9/11 ครัง้  
2. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559                  2/2  ครัง้   
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร                      -  ครัง้   
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2. นางสาวศิรดา เทยีมประเสริฐ  

 
อายุ  : 41 ปี 
ต าแหน่ง  : กรรมการ  
วันเข้าด ารง : 22 เมษายน 2556 ( 4 ปี ) 
ต าแหน่งกรรมการ   
ประวัติการศึกษา                  - Bachelor of Science-Business   
                                                     Administration, Babson College,  
                                                    Wellesley, Massachusetts, USA 
                                                 - Master of Science-International     
                                                    Business, Boston University,  
                                                     Massachusetts, USA 

                                                       Director Certifigation  Program   2014  (DCP)          สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  
ประวัติการท างาน 
เมษายน 2556 –   ปัจจุบัน         กรรมการ       บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

                                    -   ไมมี่  - 
 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
มกราคม 2559  - ปัจจบุนั              ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร                     บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เดนาลี เพรสทีจ จ ากดั 
                                                    ผู้ ถือหุ้น 60.00% 
เมษายน 2556 – ปัจจบุนั               กรรมการบริหาร         บริษัท  เดนาลี สมิธ แคปปิตอล จ ากดั 
                                                    ผู้ ถือหุ้น 99.998% 
2554 – 2556                                ผู้อ านวยการ         Credit Suisse AG, Representative Office, Thailand 
2550 – 2553                                ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ          Credit Suisse AG, Singapore 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้พิจารณา 

                                                                      เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 
                                                                                  กบัต าแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไม่ม ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไมมี่ 
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบัติต้องห้าม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท า 
                                                                                         โดยทจุริต 
      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
      บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา  
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท    9/11 ครัง้  
2. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559                  2/2  ครัง้   
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร                      -  ครัง้   
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3. นางสาว.ภทัรพร  จารุพฒัน์                      

 
อายุ  : 51 ปี 
ต าแหน่ง  : กรรมการ 
วันเข้าด ารง 
ต าแหน่งกรรมการ                เมษายน 2556 – ปัจจบุนั  ( 4 ปี )  

  ประวัติการศึกษา    :             ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรมมศาสตร์  
  และประวัติการอบรม                   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) East Texas State University,  Texas USA 

                                 ปริญญาโท นิตศิาสตร์มหาบณัฑิต (ภาคภาษาองักฤษ) (Master of Laws in Business Laws (English Program) 
มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

                                               Director Certification Program 2014 (DCP)                         สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ บริษัทไทย (IOD) 
ประวัติการท างาน 
เมษายน 2556 –   ปัจจุบัน         กรรมการ       บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

                                    -   ไมมี่  - 
 

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

2557 – ปัจจบุนั      กรรมการ        บริษัท เดอะ จริูส จ ากดั 
       ผู้ ถือหุ้น 
2555 – ปัจจบุนั      ที่ปรึกษากฎหมาย        อิสระ 
2547 – 2554      รองประธานกรรมการฝ่ายกฎหมาย      บริษัท มิลีนเน่ียม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 

    และฝ่ายบริหาร 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้พิจารณา 

                                                                      เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 
                                                                                  กบัต าแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไม่ม ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไมมี่ 
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบัติต้องห้าม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท า 
                                                                                         โดยทจุริต 
      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
      บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา  
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท    10/11 ครัง้  
2. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559                   2/2  ครัง้   
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร                        -  ครัง้   
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              สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 4 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพงึปฏิบัติส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัที่ 
19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทนุ 
และผู้ที่เก่ียวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น 
บริษัทฯ จงึเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ ถือ
หุ้นยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่น ามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จ ะพิจารณาเห็น
เหมาะสม 
 
1.  เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

ผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดา 
    1.   กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  
          ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอาย ุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ  ใบขับข่ี หรือหนังสือ
เดินทาง  และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย  
    2.  กรณีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ  
         2.1.  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ข.) ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ 
               ผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ  
         2.2.  ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  
         2.3.  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เชน่เดียวกบัข้อ 1 

 
 ผู้ ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคล 

    1.  กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  
         1.1   แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเชน่เดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1  
         1.2  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นที่ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั   โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า     กระทรวง 
                 พาณิชย์ ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วม 
                ประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  
    2.  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ  
         2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ข.)  ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ 
               ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ  

2.2  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นที่ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ)   และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

                       2.3  ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะและลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
                       2.4  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เชน่เดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 
 3.   กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  

       3.1  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชน่เดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ   2 
                       3.2  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้      Custodian    เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ต้องสง่หลกัฐาน 
                              ดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม  

1)   หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน  
2)   หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นี ้  เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนัน้
รับรองความถกูต้องของค าแปล  
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              สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 4 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพงึปฏิบัติส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัที่ 
19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทนุ 
และผู้ที่เก่ียวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น 
บริษัทฯ จงึเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ ถือ
หุ้นยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่น ามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จ ะพิจารณาเห็น
เหมาะสม 
 
1.  เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

ผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดา 
    1.   กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  
          ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอาย ุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ  ใบขับข่ี หรือหนังสือ
เดินทาง  และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย  
    2.  กรณีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ  
         2.1.  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ข.) ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ 
               ผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ  
         2.2.  ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  
         2.3.  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เชน่เดียวกบัข้อ 1 

 
 ผู้ ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคล 

    1.  กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  
         1.1   แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเชน่เดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1  
         1.2  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นที่ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั   โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า     กระทรวง 
                 พาณิชย์ ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วม 
                ประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  
    2.  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ  
         2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ข.)  ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ 
               ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ  

2.2  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นที่ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ)   และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

                       2.3  ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะและลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
                       2.4  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เชน่เดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 
 3.   กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  

       3.1  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชน่เดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ   2 
                       3.2  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้      Custodian    เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ต้องสง่หลกัฐาน 
                              ดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม  

1)   หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน  
2)   หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นี ้  เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนัน้
รับรองความถกูต้องของค าแปล  
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2. วิธีการมอบฉันทะ  

บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้จ านวน   3 
แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้ 

 แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซ้อน  
 แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั  
 แบบ ค.  เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้  Custodian  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล

หุ้น  
หากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ประสงค์จะใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ 
ก  หรือแบบ ค สามารถ Download แบบหนงัสือมอบฉันทะได้จาก www.principalcapital.co.th และโปรดน าหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข พร้อม
หลกัฐานมาในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย  
 
ผู้ ถือหุ้นที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดงันี ้ 

1.  ใช้หนงัสือมอบฉันทะ ดงันี ้ 
                                1.1  ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะได้เฉพาะ   แบบ ก หรือ แบบ ข  แบบใดแบบหนึ่งเทา่นัน้  

       (ซึง่สามารถ Download แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก ได้จาก www.principalcapital.co.th)  
1.2  ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้  Custodian  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ 
       ดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทัง้ 3 แบบ ( แบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค) (ซึง่สามารถ  
       Download แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ค ได้จาก www.principalcapital.co.th) 

2.     มอบฉันทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น  หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง 
       โดยให้ระบชุื่อพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัท 
       ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
       2.1  นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2   นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       
2.3   นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       

3.     ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย       
        ทัง้นีบ้ริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  
4.    เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชมุ โปรดสง่หนงัสือมอบฉันทะพร้อมทัง้หลกัฐานมายงับริษัท      เพ่ือตรวจสอบก่อนวนั 
       ประชมุไมน้่อยกวา่ 1 วนั 

 
ทัง้นี ้  ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได้   และผู้ ถือหุ้น
จะต้องมอบฉันทะเทา่กบัจ านวนหุ้นทีต่นถืออยู ่ โดยไมส่ามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จ านวนที่ตนถืออยูไ่ด้ เว้นแตเ่ป็น 
Custodian ที่ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น ผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค 
 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง หรือตัง้แตเ่วลา 11.30 น. เป็นต้นไปในวนั
พฤหสับดีที่ 23 เมษายน 2558  ณ ห้องแกลเลอเรีย 1 – 3  ชัน้ 5  โรงแรม เอส 31 ถ.สขุมุวิท 31 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
ตามแผนทีส่ถานที่จดัประชมุที่ได้แนบมาพร้อมนี ้ 
 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 42 ก าหนดไว้วา่ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
4.1  วาระทัว่ไป 
        4.1.1.  การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยการใช้บตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไมเ่ห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง ทัง้นีถ้้าไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ หากมีผู้ ถือหุ้นที่ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนดงักลา่ว   โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 
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โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง คือ ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไมส่ามารถแบง่การออก
เสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น    
 

4.1.2.  ในกรณีมอบฉันทะ  
              ก.  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะเทา่นัน้ การลงคะแนนเสียงของ  

     ผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็น 
     การลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
ข.  หากผู้มอบฉันทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉันทะหรือระบไุว้ไมช่ดัเจน  
     หรือใน กรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการ 
     เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้ตามสมควร 

4.2  วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ส าหรับวาระเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่งหุ้นตอ่หนึ่งเสียงและมีวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่จ านวนหุ้นที่ตนถือ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้    ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคล 

                                       หลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
                               (3)   บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา   เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพงึมี 
                                      หรือ    จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้            ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกิน 
                                      จ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
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โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง คือ ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไมส่ามารถแบง่การออก
เสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น    
 

4.1.2.  ในกรณีมอบฉันทะ  
              ก.  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะเทา่นัน้ การลงคะแนนเสียงของ  

     ผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็น 
     การลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
ข.  หากผู้มอบฉันทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉันทะหรือระบไุว้ไมช่ดัเจน  
     หรือใน กรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการ 
     เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้ตามสมควร 

4.2  วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ส าหรับวาระเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่งหุ้นตอ่หนึ่งเสียงและมีวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่จ านวนหุ้นที่ตนถือ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้    ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคล 

                                       หลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
                               (3)   บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา   เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพงึมี 
                                      หรือ    จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้            ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกิน 
                                      จ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
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สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่  5 
 

ข้อบังคับของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

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

            หลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
    (ค)  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ 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 าหนา่ยได้ทัง้หมด จงึจะ
ครบเป็นองค์ประชมุ 

 
 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์

ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใชเ่ป็นการ
เรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้
หลงันีไ้มจ่ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

 
 ข้อ 39. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องท าเป็น

หนงัสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึง่ประธาน
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 ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุได้ 
 

 ในกรณีที่ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ หรือเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเพ่ิมเติมไมเ่สร็จ และจ าเป็นต้อง
เลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชมุก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชมุครัง้ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา และ
ระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนการประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม 
(3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 
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 ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่ประชมุ หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือก
ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชมุ 
                                                                                                                                                                                         

 ข้อ 42. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอ่หนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้น
จะไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
 

 ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนในข้อบงัคบันี ้ หรือกรณีอ่ืนตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ หรือในกรณี
ดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

               ก.   การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
               ข.   การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

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

ฉ.   การออกหุ้นกู้  
 ช.   การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 
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สิ่งทีส่ง่มาด้วยล าดบัที่ 7  
 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)  

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560  
ณ  ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคาร Cheer  ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก  

 เลขที่  22/1 ซอยพาสนา (เอกมัยซอย 2) ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 

ผู้ถือหุ้น 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

 
 

มาด้วยตัวเอง 
  

ผู้ รับมอบฉันทะ 
 

 
โต๊ะลงทะเบียนด้วยตัวเอง (เร่ิม 12.00 น.) 

  
โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบฉันทะ (เร่ิม 12.00 น.) 

 
 

แสดงบัตรประจ าตัว 
  

แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว
ผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 

 
 

ลงนามในใบลงทะเบียน 
 

 
รับบัตรลงคะแนน 

 
 

เข้าห้องประชุม 
 

 
ประธานเปิดการประชุม (เวลา 14.00 น.) 

 
 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ  
 

 
กรณีที่มีผู้ ต้องการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ  

ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 
(ส าหรับผู้ คัดค้านหรืองดออกเสียง) 

 
 

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ 
ผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน  

 
 

เมื่อทราบผลลงคะแนนประธานกล่าวสรุปต่อที่ประชุม 
 
                        *กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทกุวาระคืนตอ่เจ้าหน้าที่บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) เม่ือเสร็จการประชมุ* 
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สิ่งที่สง่มาด้วยลาดบัที ่8  
 
คุณสมบัติกรรมการอิสระ  
 
สรรหาผู้ที่มีความรู้   ความสามารถ  และ  ที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้
 

.1  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท  บริษัทยอ่ย   บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มี 
     อ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ  ด้วย 
2 . ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน   ลกูจ้าง    พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  หรือ   ผู้ มีอ านาจ 
     ควบคมุของบริษัทฯ  บริษัทยอ่ย บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ านาจควบคมุของบริษัท   
3 . ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือ   โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา พี่น้อง   คูส่มรส    
     และ บตุรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทที่เก่ียวข้องหรือบคุคลที ่
     จะเสนอให้ได้เป็นผู้บริหาร หรือ ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท  บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทที่เก่ียวข้อง 
4 . ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท   บริษัทยอ่ย  บริษัทที่เก่ียวข้องผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอ านาจควบคมุของบริษัท    
     ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทัง้ไมเ่คยเป็นหรือเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยัรวมถึงผู้ มีอ านาจ 
     ควบคมุผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทยอ่ย หรือบริษัทที่เก่ียวข้องผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ ผู้ มีอ านาจควบคมุ 
     ของบริษัท   
5.  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชบีริษัท บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ านาจควบคมุของบริษัท และ  
     ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือ หุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทยอ่ย  หรือ  บริษัท 
     ที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่  
6.  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย  หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับ 
     บริการเกินกวา่ 2  ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัท  บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท    
     และ ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ  หรือ หุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 
7.  ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   หรือ   ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบั 
     ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
8 . ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนั   และ  เป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักบักิจการของบริษัท  บริษัทยอ่ย หรือ ไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่มี 
     นยัของห้างหุ้นสว่น  หรือ  เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน  ลกูจ้าง พนกังาน  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือ ถือหุ้นเกิน 
     ร้อยละ1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนั  และ มีการแข่งขนัที่มีนยั 
     กบักิจการของบริษัท หรือ บริษัทยอ่ย 
9.  ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 
ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง  (9)   แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท  บริษัทใหญ่     บริษัทยอ่ย บริษัทที่เก่ียวข้อง     ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่    หรือ    ผู้ มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท   โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
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สิ่งที่สง่มาด้วยลาดบัที ่8  
 
คุณสมบัติกรรมการอิสระ  
 
สรรหาผู้ที่มีความรู้   ความสามารถ  และ  ที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้
 

.1  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท  บริษัทยอ่ย   บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มี 
     อ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ  ด้วย 
2 . ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน   ลกูจ้าง    พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  หรือ   ผู้ มีอ านาจ 
     ควบคมุของบริษัทฯ  บริษัทยอ่ย บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ านาจควบคมุของบริษัท   
3 . ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือ   โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา พี่น้อง   คูส่มรส    
     และ บตุรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทที่เก่ียวข้องหรือบคุคลที ่
     จะเสนอให้ได้เป็นผู้บริหาร หรือ ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท  บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทที่เก่ียวข้อง 
4 . ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท   บริษัทยอ่ย  บริษัทที่เก่ียวข้องผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอ านาจควบคมุของบริษัท    
     ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทัง้ไมเ่คยเป็นหรือเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยัรวมถึงผู้ มีอ านาจ 
     ควบคมุผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทยอ่ย หรือบริษัทที่เก่ียวข้องผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ ผู้ มีอ านาจควบคมุ 
     ของบริษัท   
5.  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชบีริษัท บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ านาจควบคมุของบริษัท และ  
     ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือ หุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทยอ่ย  หรือ  บริษัท 
     ที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่  
6.  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย  หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับ 
     บริการเกินกวา่ 2  ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัท  บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท    
     และ ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ  หรือ หุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 
7.  ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   หรือ   ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบั 
     ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
8 . ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนั   และ  เป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักบักิจการของบริษัท  บริษัทยอ่ย หรือ ไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่มี 
     นยัของห้างหุ้นสว่น  หรือ  เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน  ลกูจ้าง พนกังาน  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือ ถือหุ้นเกิน 
     ร้อยละ1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนั  และ มีการแข่งขนัที่มีนยั 
     กบักิจการของบริษัท หรือ บริษัทยอ่ย 
9.  ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 
ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง  (9)   แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท  บริษัทใหญ่     บริษัทยอ่ย บริษัทที่เก่ียวข้อง     ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่    หรือ    ผู้ มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท   โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
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สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 9 
 
 
 

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 

 
 
  
 

 
ช่ือ 

 
อายุ 

 
ต าแหน่ง 

 
ที่อยู่ 

 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ในวาระที่เสนอ 
 
1. นายญาณศ กดิ์  
    มโนมยัพิบลูย์ 

 
54 

 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 

ชัน้ 23 
อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ 

เลขที่ 29 ถนนสขุมุวิม 63 
แขวงคลองตนัเหนือ 

เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110 

 
 
 
 
ไมมี่สว่นได้สว่นเสียใน
วาระที่ 5 (เลือกตัง้
กรรมการ) แตมี่สว่นได้
สว่นเสียในวาระที่  6 
(พิจารณาอนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการ) 

 
2. นางสาวอรัญญา   
    เฉลิมพรวโรดม 

 
69 

 
กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
3.  นางสาวจฑุามาส  
     อิงโพธ์ิชยั 

 
41 

 
กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
หมายเหตุ:   รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฎในรายงานประจ าปี 2559 หวัข้อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
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สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 10 
   
 
 

แผนที่แสดงที่ตัง้สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)   

ณ  ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคาร Cheer  ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก  
 เลขที่  22/1 ซอยพาสนา (เอกมัยซอย 2) ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
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สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 10 
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