หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี 2559
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท
ถนนสุขุมวิท 31 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

25 มีนาคม 2559
เรื่อง
เรียน
สิ่งที่สง่ มาด้ วย

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ผู้ถือหุ้น บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
2. รายงานประจาปี 2558 และ รายงานการพัฒนาความยัง่ ยืน ปี 2558 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้ อมูล (CD ROM)
3. ประวัติกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. ข้ อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่วมประชุม
5. ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
6. แบบฟอร์ มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ
7. ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุม
8. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
9. ข้ อมูลและคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
10 แผนที่แสดงสถานที่จดั การประชุม

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
เวลา 13.00 น. ณ ห้ องบอลรูม 2 ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถ.สุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ได้ จดั ขึ ้นในวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยมีสาเนารายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ตามที่ได้ แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1) ซึ่งได้ จัดทาขึน้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด พร้ อมทังเผยแพร่
้
สาเนารายงานการประชุมดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตังแต่
้ วนั ที่
6 พฤษภาคม 2558 แล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 จัดขึน้ เมื่อพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน
2558 ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า ได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 รับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
คะแนนเสียงสาหรับการรับรอง เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้ สรุปผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาและความก้ าวหน้ าของกิจการในรอบปี 2558 ซึง่ ปรากฎในรายงาน
ประจาปี 2558 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจาปี 2558 ซึ่งสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัท และ ความก้ าวหน้ าของ
กิจการในรอบปี 2558 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
คะแนนเสียงสาหรับการรับทราบ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน ประจาปี
สิน้ สุด ณ รอบปี บัญ ชีข องบริ ษั ท และจัด ให้ มี การตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชี ก่อนเสนอให้ ที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้น พิจ ารณาอนุมัติ โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฎอยู่ในงบการเงินของรายงานประจาปี 2558 ของบริ ษัท (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2) ซึ่งบริ ษัทได้ เผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.principalcapital.co.th)
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนของ
บริ ษัทสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาต และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัท ได้ เห็นชอบแล้ ว
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ ายเงินปั นผลสาหรับ ผลประกอบการปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ผลประกอบการของบริษัทในรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีกาไรสุทธิจานวน
37,368,357 บาท ซึง่ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดให้ บริษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไร
เท่านัน้ และมาตรา 116 กาหนดให้ บริษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทังนี
้ ้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล ในอัตราไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 40 ของกาไรหลังหักภาษีเงินได้ นิติบคุ คล,สารองตามกฎหมาย และสารองอื่นๆ ทังนี
้ ้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั ผล
ประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ข้ อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2557 และ 2558
1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น
รวมจานวนเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ

ปี 2557
26,458,956
947,724,500
-

ปี 2558
37,368,357
957,976,200
-

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 อนุมตั ิจดั สรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
และอนุมตั ิให้ งดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนสารองสาหรับการ
ดาเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัท
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ ข้ อบังคับของบริษัทฯ กาหนดว่าในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ และ
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้ ในครัง้ นี ้มีกรรมการ 3 ท่าน ที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งในการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 คือ
1. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้ เสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เพื่อพิจารณาแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้ แก่
1. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิจารณาคุณ สมบัติ แ ล้ ว ว่า บุค คลตามรายชื่อดังกล่า วข้ างต้ นเป็ นผู้ ทรงคุณ วุฒิ มีค วามรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัท โดยกรรมการลาดับที่ 1 และ 2 จะเป็ นกรรมการอิสระด้ วย ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ
สอดคล้ องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริ ษัท โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้ ส่งมา
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3) ทังนี
้ ้ กรรมการที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในเรื่องนี ้ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงสาหรับการเลือกตัง้ กรรมการ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัท พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2559 โดยคานึงถึงผลประกอบการของ
บริษัทในปี ที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบอ้ างอิงภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1. วงเงินค่าบาเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน 4 ล้ านบาท สาหรับผลประกอบการปี 2558 โดยบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่าย ปี 2559 (คงเดิม
เท่ากับปี 2557 และ บันทึกเป็ นค่าใช้ จา่ ย ปี 2558)
2. ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ และ การชดใช้ คืนให้ กบั บริษัท (Directors and Officers Liability and
Company Reimbursement Policy, D&O) วงเงิน 300 ล้ านบาท (คงเดิมเท่ากับปี 2558)
3. ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการประจาปี 2559 เท่ากับปี 2558 และคณะกรรมการบริหาร ประจาปี 2559 ซึง่ ลดลงจากปี 2558 และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจาปี 2559 เท่ากับ คณะกรรมการบริหาร ประจาปี 2559 ดังนี ้
ตาแหน่ ง

ประชุมคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานคณะ
กรรมการ

กรรมการ

ประธานคณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

15,000

10,000

15,000

กรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานคณะ
กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
บริหาร

ประธานคณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

4,000

3,000

.

5,000

5,000

ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

4,000

3,000

ค่ าตอบแทนกรรมการในปี 2558 (บาท)
รายชื่ อกรรมการ
นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร

ค่ าเบีย้ ประชุ มกรรมการบริษท
ั
คณะกรรมการบริหาร และ ค่ าบาเหน็จกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
135,000.00

600,000.00

รวมทั้งสิ้น
735,000.00

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
155,000.00
600,000.00
755,000.00
ดร.สาธิ ต วิทยากร
110,000.00
400,000.00
510,000.00
นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
110,000.00
400,000.00
510,000.00
ดร.จุฑามาศ อิงโพธิ์ ชัย
110,000.00
400,000.00
510,000.00
นางสาวศิรดา เทียมประเสริ ฐ
110,000.00
400,000.00
510,000.00
นางศันสนี ย ์ สุธีวงศ์
100,000.00
400,000.00
500,000.00
นายศาตรา จันทรศัพท์
90,000.00
400,000.00
490,000.00
นางสาวภัทรพร จารุ พฒ
ั น์
90,000.00
400,000.00
490,000.00
รวมค่ าตอบแทนกรรมการ
1,010,000.00
4,000,000.00
5,010,000.00
*นายศาสตรา จันทรศัพท์ ลาออกจากกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และ นางศันสนีย ์ สุ ธีวงศ์ ลาออกจากกรรมการบริ ษทั
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
**นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนนายศาสตรา จันทรศัพท์ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และ
นางสาววิชนัน ศุภจรรยา ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนนางศันสนีย ์ สุ ธีวงศ์ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนสาหรับกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 อนุมตั ิคา่ ตอบแทน
กรรมการประจาปี 2559 ดังนี ้
1. วงเงินค่าบาเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน 4 ล้ านบาท สาหรับผลประกอบการปี 2558 เนื่องจากสามารถดาเนินงานทาให้ ผล
ประกอบการบริษัทมีกาไร โดยบันทึกเป็ นค่าใช้ จา่ ย ปี 2559 (คงเดิมเท่ากับปี 2557 และ บันทึกเป็ นค่าใช้ จา่ ย ปี 2558)
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2. ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้ รับเบี ้ยประชุมท่านละ 15,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ (คงเดิมเท่าปี
2558)

3. กรรมการ จะได้ รับเบี ้ยประชุมท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ (คงเดิมเท่าปี 2558)
4. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้ รับเบี ้ยประชุมเพิ่มเติมจากเบี ้ยประชุมตาม (2) และ( 3) ท่านละ 5,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้

(คงเดิมเท่าปี 2558)
5. ประธานคณะกรรมการบริ หาร และ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง จะได้ รับเบี ้ยประชุมท่านละ 4,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้
(ประธานคณะกรรมการบริหารลดลงจากปี 2558 จาก 10,000 บาท)
6. กรรมการบริ หาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้ รับเบี ้ยประชุมท่านละ 3,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ (กรรมการบริ หารลดลง
จากปี 2558 จาก 10,000 บาท)
7. ประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ และ การชดใช้ คืนให้ กบั บริ ษัท (Directora and Officers Liability and Company
Reimbursement Policy: D&O) วงเงิน 300 ล้ านบาท (คงเดิมเท่ากับปี 2558)
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทน ประจาปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกสานักงานสอบบัญชีประจาปี 2559 และมีความเห็นให้ บริ ษัท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นสานักงานสอบบัญชีประจาปี ก่อน เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษัท
และบริ ษัทย่อยอีกสามแห่ง เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็ นอิ สระ ซึ่งจะทาให้ สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริ ษัท นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณ
งานและอัตราค่าสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ ว เห็นว่า บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด มี
ค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส
จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริ ษัทย่อยอีกสามแห่ง และมีมติให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 พิจารณา
แต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีดงั นี ้
1. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสามแห่ง ประจาปี 2559
- นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ
- นายพิสิฐ ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
- นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266
แห่ง บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559
โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสามแห่ง และ ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ ให้
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส
เอบีเอเอส จากัด แทนได้
2. อนุมตั ิคา่ สอบบัญชีของ บริษัท และบริษัทย่อยอีกสามแห่ง ประจาปี 2559 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,030,000 บาท (ในปี 2558
จานวนเงินไม่เกิน 1,980,000 บาท)
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ตารางเปรี ยบเทียบค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
รวม

รอบปี บัญชี 2559 (ปี ที่เสนอ)
1,450,000
580,000
2,030,000

รอบปี บัญชี 2558
1,330,000
530,000
1,980,000

หมายเหตุ: 1. ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการรายงานการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กาหนดให้ บริษัทจัดให้ มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้ องเปลี่ยน
บริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนแทนผู
ั้
้ สอบบัญชีรายเดิมได้
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หรือบริษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายทีพ่ ้ นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้ น
ระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบบัญชี นับแต่วนั ทีผ่ ้ สู อบบัญชีรายดังกล่าวพ้ นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เคยได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชี ของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสามแห่ง ในปี 2558
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล เคยได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชี ของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสามแห่ง ในปี 2558 ทังนี
้ ้ไม่เคยเป็ น
ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสามแห่ง
4. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร เคยได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชี ของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสามแห่ง ในปี 2558 ทังนี
้ ้ไม่เคยเป็ น
ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสามแห่ง
คะแนนเสียงสาหรับการเลือกตัง้ กรรมการ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้ อง
บอลรูม 2 ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้
ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตังแต่
้ เวลา 11.00 น. สาหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง กรุณานาเอกสารหรื อ
หลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้ งไว้ ในสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4 มาแสดงเพื่อสิทธิในการ
เข้ าร่วมประชุม
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นมาเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดมอบฉันทะตาม
หนังสือมอบฉันทะ สาหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้ าร่ วมประชุ มจะต้ องนาเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้ าร่วมประชุม ตาม
รายละเอียดที่แจ้ งไว้ ในสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4 สาหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้ าร่วมประชุมจะต้ องนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงในการเข้ า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งมอบต่อเจ้ าหน้ าที่บริษัทที่จดุ ลงทะเบียน ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระของบริษัท โปรดเติมข้ อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นาย
ญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ หรื อ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม หรื อ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ ชยั ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท เป็ นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้ วนสมบูรณ์ พร้ อมเอกสารประกอบ ไปที่บริษัท
พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 ล่วงหน้ า เพื่อให้ บริษัทได้ รับก่อนวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 จักเป็ นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

( นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร )
ประธานคณะกรรมการบริษัท
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นท่านใดทีป่ ระสงค์จะรับหนังสือรายงานประจาปี 2558 ของบริษัท กรุณาติดต่อคุณถิรนันท์ แสงพึง่ ธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02 714 2173
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558
ณ ห้ องแกเลอเรีย 1 - 3 ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31
สุขมุ วิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.
นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริ ษัท กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้ าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ“) ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็ นวันปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริ ษัทฯ
มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วเป็ นจานวนเงิน 947,724,500 บาท ซึ่งประกอบด้ วย หุ้นสามัญจานวน
947,724,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ครัง้ นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาร่วมประชุมด้ วยตนเองจานวน
33 ราย และ มีผ้ รู ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจานวน 53 ราย รวมทังหมด
้
86 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 693,467,583 หุ้น
หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 73.1719 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน ซึง่ เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมดตามมาตรา
้
103 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ถือได้ ว่าครบเป็ นองก์ ประชุมแล้ วลาดับถัดไปได้ กล่าวแนะนา
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ ปั จจุบนั มีจานวน 9 ท่าน ได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นพ.พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
ดร.สาธิต วิทยากร
คุณอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ ชยั
คุณศิรดา เทียมประเสริฐ
คุณศันสนีย์ สุธีวงศ์
คุณศาสตรา จันทรศัพท์
คุณภัทรพร จารุพฒ
ั น์

ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และ กรรมการบริหาร
กรรมการ และ กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

ต่อจากนันได้
้ แนะนาผู้เข้ าร่วมประชุมท่านอื่น ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คุณปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ
คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ์
คุณสุนิสา วรการพินิจ
คุณกานติมา คงสมยุติ
คุณนวลลดา งามธนไพศาล
คุณเนรมิต ตรงพร้ อมสุข

ผู้อานวยการ ฝ่ ายบริการบัญชี
ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ ซ์วอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ ซ์วอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จากบริษัท อีซิ แอ้ คเค้ าท์ติ ้ง จากัด
ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย จาก บริษัท ดีเอ็น 36 จากัด
ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย จาก บริษัท ดีเอ็น 36 จากัด

ทังนี
้ ้ที่ปรึกษากฎหมาย จะเป็ นคนกลางในการดูแลการประชุมครัง้ นี ้ให้ ดาเนินไปด้ วยความโปร่งใส เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้ อบังคับของบริษัทฯ
ลาดับถัดไป นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ได้ เชิญคุณเนรมิต ตรงพร้ อมสุข ที่ปรึกษากฎหมาย ชี ้แจงถึงวิธี
ปฏิบตั สิ าหรับการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี ้
1. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นทีต่ นถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้น มีหนึ่งเสียง
2. สาหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 7 จะถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
3. สาหรับการลงมติวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
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4. สาหรับวาระที่ 2 เป็ นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
5. ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ เมื่อได้ ลงมติในใบลงคะแนนใน
วาระดังกล่าวแล้ ว ให้ ยกมือขึ ้น เพื่อที่เจ้ าหน้ าที่ จะเดินเข้ าไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อไปหักออกจากจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้เข้ าร่วมประชุม ผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในวาระนันๆ
้ กรณีที่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นยกมือ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็น
ด้ วยกับข้ อเสนอของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯจะทาการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบใน
แต่ละวาระ
6. กรณีมีผ้ ูถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะทาการซักถาม หรื อมีข้อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมในวาระใดๆ ก็ตาม
บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีความประสงค์จะซักถาม ให้ ยกมือขึน้ และ แจ้ งชื่อ -นามสกุล ของ
ตนเอง และ ฐานะของตนเองว่าเป็ นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง หรือเป็ นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริ ษัทฯ
จะได้ ทาการชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้ เป็ นข้ อมูลสาหรับการประชุมในครัง้ นี ้ได้ อย่างถูกต้ อง
หลังจากนัน้ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริ ษัท กล่าวเรี ยนเชิญ นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ประธาน
คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และ ตัวแทนผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิ ดประชุมอย่างเป็ นทางการเพื่อ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ที่จะรับรองในวาระนี ้เป็ นเป็ นรายงานจากการ
ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 โดยรายละเอียดการพิจารณาได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ คณะกรรมการบริ ษัท
ฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้ องครบถ้ วน เห็นควรรับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ดังกล่าว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม หรือแก้ ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
-

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้

เลขานุการบริษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 1 มีทงหมด
ั้
75 ราย เป็ นจานวน 679,177,382 หุ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 71.6640 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน
เมื่อการลงคะแนนเรียบร้ อย
679,177,382 เสียง
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
มติท่ปี ระชุม
วาระที่ 2

จึงประกาศผลการนับคะแนน

โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 1 มีจานวนทังสิ
้ ้น

679,177,382 เสียง คิดเป็ น
- เสียง
คิดเป็ น
- เสียง
คิดเป็ น

100.0000%
0.0000%
0.0000%

ที่ประชุมได้ พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ ว เห็นว่าถูกต้ อง และ มีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2557 ตามที่เสนอ
พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2557

ประธานฯ ได้ เชิญให้ ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร แถลงผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ประจาปี 2557
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารได้ รายงานต่อทีป่ ระชุมถึงผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ในปี ทีผ่ ่านมาว่า ปี 2557 เป็ นปี ที่ภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวนและปั จจัยลบในประเทศหลาย ด้ าน รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติ
ส่งผลให้ ธุรกิจท่องเที่ยวในปี 2557 ต้ องเผชิญกับภาวะซบเซาถึงสามไตรมาส อันส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักของบริษัท คือ โรงแรมแมริ ออท เอ็คเซ็ค
คิวทิฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯ แต่ด้วยมีลกู ค้ าทีใ่ ช้ บริการห้ องพักแบบระยะยาว ทาให้ ผลกระทบที่ได้ รับยังดีกว่าโรงแรมอื่นๆ ที่รายได้
ลดลงตา่ กว่าร้ อยละ 50 แต่ก็มากระเตื ้องขึ ้นในไตรมาสที่ 4 ตามการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลก ราคาน ้ามันที่ลดลง และความเชื่อมัน่ ของนักท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคที่ดีขึ ้น โดยสามารถทารายได้ และกาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคาได้ สงู กว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อน
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ในปี ที่ผา่ นมา บริษัทฯ ได้ มีการทาการศึกษา ( Due Diligence) โครงการลงทุนและควบรวมกิจการที่น่าสนใจหลายโครงการ ซึง่
ทังหมดยั
้
งอยูร่ ะหว่างการเจรจาต่อรอง โดยโครงการเหล่านันล้
้ วนอยูใ่ นธุรกิจที่มีทีมผู้บริหารที่เชี่ยวชาญ ทังด้
้ านอสังหาริมทรัพย์ การแพทย์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด (“คอนเวอร์ เจนซ์”) บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้ ขยายฐานลูกค้ าสูอ่ งค์กรภาครัฐ มีโครงการ
ให้ บริการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่รองรับคนไข้ กว่า 3,000 คนต่อวัน ซึง่ คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ ในปี 2558 – 2559
แต่ในขณะเดียวกันก็มีรายจ่ายด้ านบุคลากรที่เพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจเช่นกัน
ในขณะที่เศรษฐกิจภายนอกอยูใ่ นสภาวะที่ผนั ผวน บริษัทฯ ได้ ใช้ โอกาสนี ้ดาเนินการการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพภายในองค์กร ทัง้
เรื่องระบบควบคุมคุณภาพ โดยในปี 2558 นี ้ บริษัทฯ จะได้ รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 รวมถึงได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน โดยมีการนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ PeopleSoft เข้ ามาใช้ ในเรื่องงานบัญชีการเงิน งานจัดซื ้อ งานบริหารอาคาร งานบริ หารทรัพยากรบุคคล เพื่อลด
ข้ อผิดพลาดและสร้ างมูลค่าเพิ่ม โดยไม่ต้องเพิ่มบุคลากร รวมถึงการใช้ ระบบ Alfresco เพื่อลดการใช้ กระดาษ
ตลอดปี 2557 บริษัทฯ มุง่ เน้ นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ( CSR ) อย่างต่อเนื่องทังภาระกิ
้
จแบบ InProcess และ After-Process รวมถึงการเข้ าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต เป็ นบริษัทลาดับที่ 332
และอยูร่ ะหว่างการดาเนินการเพื่อให้ สามารถยื่นขอการรับรองต่อไป
นอกจากนี ้ในปี 2558 บริษัทฯ
ได้ เริ่มจัดให้ มีหน่วยงานและผู้บริหารที่จะรับผิด ชอบในเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้
สอดคล้ องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักมาตรฐานสากลของ COSO ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กาหนดไว้ สาหรับบริษัทจด
ทะเบียน
ในระหว่างปี 2557 มีผ้ มู าใช้ สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ์ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ครัง้ ที่ 2 – 5 จานวน 21 ราย เป็ นจานวน 13,904,500
หน่วย ทาให้ มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นจานวนเงิน 947,724,500 บาท และ ครัง้ ล่าสุดคือวันที่ 31 มีนาคม 2558 มี
ผู้มาใช้ สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ครัง้ ที่ 6 จานวน 9 ราย เป็ นจานวน 9,700,700 หน่วย ทาให้ มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่
9 เมษายน 2558 เป็ นจานวนเงิน 957,425,200 บาท คงเหลือการใช้ สิทธิอีก 6 ครัง้ ไตรมาสสุดท้ ายที่ใช้ สิทธิคือ วันที่ 30 กันยายน 2559
หลังจากที่ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ ห าร ได้ รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี ที่ผ่านมา
พร้ อมรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ ว ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม
คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น
ดาเนินการอย่างไร

สอบถามเรื่องเงินเพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื ้อหุ้นสามัญมีแผนจะนาไป

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ชี ้แจงว่า เงินเพิ่มทุนปี 2556 ที่ยงั คงเหลืออยู่
เดิม 300 ล้ านบาท และเงินเพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ เตรี ยมไว้ เพื่อขยายธุรกิจเพื่อทาการลงทุน ซึง่ อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการเจรจา ทาการศึกษา (Due Diligence) ซึง่ มีทงซื
ั ้ ้อกิจการ หรือควบรวมกิจการเป็ นหุ้นส่วนกับกิจการต่างๆ
คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการศึกษา (Due Diligence) โครงการที่จะลงทุนว่าจะมีกี่โครงการที่จะสาเร็จในปี 2558
และที่เร็วสุดในไตรมาสไหน
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ชี ้แจงว่า ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างเจรจาต่อรอง ทังธุ
้ รกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) ซึง่ ไม่สามารถระบุวนั ทีส่ าเร็จได้ เพราะขึ ้นอยูก่ ับการเจรจาของทังสองฝ่
้
าย หากระบุเวลาทีแ่ น่นอน
อาจจะจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ แต่ก็จะพยายามให้ สาเร็จ
คุณนารินทร์ ท่องสายชล ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ตามที่ดร. สาธิตได้ แจ้ งว่า เข้ าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริตแล้ ว
แต่ยงั ไม่ได้ รับรองจากแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
ทุจริต ขอทราบว่าจะมีแผนในการเข้ ารับรองเมื่อไร
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ชี ้แจงว่า ปี 2557บริษัทฯ รอให้ มาตรฐาน ISO
เสร็จ จึงจะเริ่มประเมินตนเอง ซึ่งในปี 2558 นี ้ บริษัทฯ จะได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001-2008 จากนันจะเริ
้
่มการประเมินตนเองตามวิธัปฏิบตั ิ
ของ แนวร่วปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต และเมื่อดาเนินการเรียบร้ อย จะนาส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวตรวจสอบการประเมินตนเอง
ตามขันตอนปฏิ
้
บตั ิตอ่ ไป
ทังนี
้ ้คาดว่าในไตรมาส 3 ของปี นี ้จะสามารถเริ่มการประเมินตนเองได้
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คุณนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในรายงานประจาปี (Annual Report) หน้ า 12 รายได้ จากการให้ บริการของคอนเวอร์ เจนซ์
ปี 2557 จานวน 131 ล้ านบาท นัน้ ส่วนใหญ่เป็ นรายได้ จากระบบงานบริการใดซึง่ ได้ ระบุไว้ ในหน้ า 14 คือโปรแกรม Enterprise Resource Planning
(ERP), Hospital Information System (HIS), Business Intelligence (BI) นอกจากนี ้ในปี 2558 มีการตังเป
้ ้ าหมายว่าจะมีรายได้ เท่าไร และไตรมาส
ไหนที่จะมีรายได้ มาก
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ชี ้แจงว่ารายได้ ของ ครึ่งหนึ่งจะอยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจอัน
เกี่ยวกับให้ บริการด้ านสุขภาพ และอีกครึ่งจะเป็ นธุรกิจธนาคาร บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่วน BI เป็ นรายได้ เสริม ปี นี ้คาดว่าการเติบโต
15-20% การรับรู้รายได้ ในปี 2557 บันทึกแบบรับรู้รายได้ ตามงานที่ทาได้ โดย บริษัท ไพร้ ซ์วอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เข้ ามาแนะนา ซึง่
แต่เดิมรับรู้รายได้ เมื่องานเสร็จและเก็บเงินได้ การรับรู้ ขณะนี ้ทยอยรับรู้รายได้ ในปี 2558 ซึง่ ต่อไปจะไม่มีการรับรู้รายได้ ในช่วงเวลาขณะใดขณะหนึ่ง
(Seasoning)
คุณนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้ ที่โต 15-20% รวมงานที่ยงั ทาไม่เสร็จ ซึง่ ระบุในรายงานประจาปี หน้ า 21 จานวน
111 ล้ านบาท หรือไม่ และจะนามารวมในปี 2558 เท่าไร จะหมดในไตรมาส 1 หรือไม่ ถ้ าไม่หมดจะหมดในปี 2558 หรือไม่
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ชี ้แจงว่า รายได้ ที่เพิ่มขึ ้น 15-20% รวมงานที่ยงั ทา
ไม่เสร็จนี ้แล้ ว โดยงานที่ยกมาปี นี ้ใกล้ จะหมด ประมาณ 75% ซึง่ จะยังรับรู้รายได้ ไม่หมดในไตรมาส 1 เนื่องจากเป็ นงานที่ทาให้ กบั ลูกค้ าราชการซึง่ ช้ า
กว่าปกติ ส่วนรายได้ ที่เกิดขึ ้นในปี 2558 การรับรู้รายได้ ก็
ยังไม่หมด 100% คงรับรู้ 75% เนื่องจากปลายปี 2557 มีงานใหม่เข้ ามา และปี 2558 ก็มีงานใหม่เข้ ามาเช่นกัน ซึง่ คงต้ องเป็ นงานที่ยงั ทาไม่เสร็จยก
ไปปี 2559
คุณนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การรับรู้รายได้ แต่ละไตรมาสจะนาตัวเลขการเติบโตที่ 15-20 % มาคานวณกับรายได้ ปี
2557 จานวน 131 ล้ านบาท แล้ วหาร 4 ได้ หรือไม่
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ชี ้แจงว่า คงไม่ได้ เพราะลูกค้ าใหม่ที่เริ่มรับรู้รายได้
คือไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4
คุณนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเป็ นไปได้ หรือไม่ ที่คอนเวอร์ เจนซ์จะขาดทุนในไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ชี ้แจงว่า อาจเป็ นไปได้ เพราะเป็ นช่วงต่อในการ
เพิ่มบุคลากร เพื่อทาโครงการบริการให้ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีคนไข้ กว่า 3,000 คน มีคา่ ใช้ จา่ ยเรื่องคนมาก โดยที่รายได้ อาจจะยังเข้ ามาไม่เต็มที่
ซึง่ จะมีรายได้ ในไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4
คุณนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากเป็ นโครงการขนาดใหญ่ทาให้ มีความเสี่ยงเรื่องความสามารถมาก จะมีโอกาส
ได้ รับประโยชน์ในภายหน้ า
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร อธิบายว่า โครงการโรงพยาบาลขนาดใหญ่นี ้มี
ประโยชน์มาก เพราะถือว่าเป็ นโครงการนาร่องของคอนเวอร์ เจนซ์ ซึง่ เมื่อทาสาเร็จจะมีลกู ค้ าโรงพยาบาลรัฐบาลอีกหลายแห่ง รวมถึงสถานการศึกษา
ต่างๆ ในขณะนี ้มีมหาวิทยาลัยของรัฐบาลหลายแห่งที่สนใจและติดต่อเข้ ามาเพื่อขอศึกษา
คุณนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ามีคแู่ ข่งรายอื่นในเรื่องของการให้ บริการซอฟท์แวร์ โรงพยาบาล มีการสู้ราคากันหรือไม่
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ชี ้แจงว่า มีเพียง 2-3 ราย ไม่มาก เรื่องราคาก็มี
การแข่งขันกัน แต่คแู่ ข่งมีราคาสูงเมื่อเทียบกับคอนเวอร์ เจนซ์
จึงเป็ นข้ อได้ เปรียบของคอนเวอร์ เจนซ์
คุณนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายงานประจาปี (Annual Report) หน้ า 20 ระบุวา่ คอนเวอร์ เจนซ์มีข้อจากัดในด้ าน
บุคลากรที่มีความรู้ความชานาญ มีแผนที่จะรักษาบุคลากรอย่างไร
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ชี ้แจงว่า จะเห็นได้ วา่ ปี 2557 เป็ นปี ที่มีบคุ ลากร
เพิ่มขึ ้นจาก 60 คน เป็ น 110 คน ซึง่ คอนเวอร์ เจนซ์อยูใ่ นช่วงสร้ างทีมและให้ ความรู้ ซึง่ ทีมใหม่ที่เข้ ามายังขาดทักษะ จึงจัดฝึ กอบรม เพิ่มทักษะ ปี
2558 ทีมเริ่มแข็งแรง มีระดับผู้บริหารเพิ่ม 3 สายงาน ซึง่ เคยดูงานด้ านนี ้มาแล้ ว มาดูแลโดยตรง ในปี 2558-2559 จะเป็ นปี ที่ออกดอกออกผล
คุณนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายงานประจาปี (Annual Report) หน้ า 22 อายุการส่งมอบงานประมาณครึ่งปี ถึงสองปี
ระยะเวลาส่งมอบงานจะเร็วขึ ้นในปี 2558 หรือไม่
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ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ชี ้แจงว่า การส่งมอบงานองค์กรเล็ก 3-6 เดือน
เป็ นไปได้ แต่ถ้าเป็ นองค์กรใหญ่ อย่างโรงพยาบาลรัฐบาลใหญ่ๆ ต้ องใช้ ปีครึ่งถึงสองปี ในปี 2558 เริ่มทา Cloud System ทางการแพทย์ สาหรับโ รง
พยาบาลเล็ก คลีนิค ก็จะสามารถส่งมอบงานได้ เร็ว 3-6 เดือน และต่อไประบบด้ านการศึกษา โรงเรียนครูและนักเรียนสามารถติดต่อกันเรื่องการบ้ าน
และอื่นๆ บนระบบ Wireless ก็จะส่งมอบงานเร็วภายใน 3 เดือน
คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณจันทิรา ลือสกุล สอบถามคอนเวอร์ เจนซ์ จะเป็ นธุรกิจที่มีลกั ษณะคล้ ายกับ IBM
และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คือ MFEC หรือไม่
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ชี ้แจงว่า คงคล้ ายๆ กัน แต่ MFEC ขายฮาร์ ดแวร์
ด้ วย ส่วนคอนเวอร์ เจนซ์ ขายเฉพาะซอฟท์แวร์ และ รับติดตังที
้ ่มีคือบริหารโรงพยาบาล บัญชีการเงิน ทรัพยากรบุคคล คอนเวอร์ เจนซ์จะรับติดตัง้
มากกว่าที่อื่น
คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณจันทิรา ลือสกุล สอบถามว่า โรงพยาบาลใหญ่ น่าจะมีระบบอยูแ่ ล้ ว ดังนัน้ คอน
เวอร์ เจนซ์ เข้ าไปรับติดตังลั
้ กษณะใด เช่น เพิ่มเติมต่อยอดจากระบบที่มีอยู่ หรือ ทาทังระบบ
้
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ชี ้แจงว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยงั ใช้ ระบบแบบ
แยกกันของแต่ละหน่วยไม่มีการเชื่อมกัน คอนเวอร์ เจนซ์จะใช้ ระบบแบบทีจ่ ะให้ แพทย์เป็ นผู้เขียนและทางานโดยตรง ซึง่ มีโรงพยาบาลสนใจมากใน
ระบบแบบนี ้
คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณจันทิรา ลือสกุล สอบถาม โรงพยาบาลรัฐบาลจ้ างงานโดยวิธีป ระมูลหรือเสนอ
ราคาร
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ชี ้แจงว่า ตอนนี ้ยังคงเป็ นแบบเสนอราคา แต่ได้
ทราบมาว่าจะใช้ แบบ E Bidding
คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณจันทิรา ลือสกุล สอบถาม ความเสี่ยงของการตรวจรับงานโรงพยาบาลรัฐบาล
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ชี ้แจงว่า ก็มีบ้าง แต่มีการตกลงในขอบเขตของ
งานที่ชดั และส่งมอบงานงานตามที่ตกลง
คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณจันทิรา ลือสกุล สอบถาม เมื่อ คอนเวอร์ เจนซ์ มีประสบการณ์ความชานาญ คิดว่า
จะขยายกลุม่ ลูกค้ าไปต่างประเทศหรือไม่
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ชี ้แจงว่า อาจจะเป็ นไปได้ แต่อาจจะเป็ นปี 2559
ตอนนี ้ก็มีตา่ งประเทศ เช่น สิงคโปร์ ทสี่ นใจติดต่อเพื่อขอร่วมทุนในการขยายไปประเทศรอบบ้ าน ขณะนี ้บุคลากรของ คอนเวอร์ เจนซ์ กาลังเพิ่มทักษะ
ภาษาอังกฤษ
หรือไม่

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณจันทิรา ลือสกุล สอบถาม เรื่ องมีเงินทุนเพียงพอกับการ ลงทุน ควบรวมกิจการ

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ชี ้แจงว่า มีเงินทุนที่มีอยูค่ ือ 300 ล้ านบาท และ
เงินกู้ที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว 1,500 ล้ านบาท เมื่อรวมกันประมาณ 1,800 ล้ านบาท ซึง่ เพียงพอที่จะทารายการ
คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณจันทิรา ลือสกุล สอบถาม ต่อไปในอนาคตขนาดของ คอนเวอร์เจนซ์ จะโตได้ แค่
ไหน เพราะเป็ นธุรกิจที่ใช้ บคุ ลากรเป็ นหลัก
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ชี ้แจงว่า เพื่อรองรับการเติบโตของคอนเวอร์ เจนซ์
จึงต้ องรักษาบุคลากร
คุณภาวนา ธงรัตนะ ผู้ถือหุ้น สอบถาม เป็ นไปได้ หรือไม่ที่บริษัทฯ ใช้ คนเท่าเดิม และใช้ ความสัมพันธ์ที่มีกบั โรงพยาบาลต่างๆ ใน
การให้ บริการ เป็ น IT Share Services Center ให้ โรงพยาบาลเล็กๆ และไปลงทุนเกี่ยวกับการถือหุ้นกับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อขยายธุรกิจได้ มากขึ ้น
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ชี ้แจงว่า ฝ่ ายบริหารกาลังพิจารณาเรื่องนี ้อยู่ และ
มีลกู ค้ าของคอนเวอร์ เจนซ์ ที่กาลังติดตังระบบ
้
Cloud ก็สนใจเช่นกันที่จะทา Share Services ซึง่ ก็ใช้ คนไม่มาก
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้เพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัท ได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ในปี ทีผ่ ่านมาและรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามทีไ่ ด้ นาเสนอ
และเนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึง ไม่ต้องมี
การลงมติ
มติท่ปี ระชุม
วาระที่ 3

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2557 และ รายงาน ประจาปี 2557 ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณา และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2557
ประธานฯ ได้ เชิญ คุณปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อานวยการฝ่ ายบริการบัญชี รายงานต่อที่ประชุม

คุณปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อานวยการฝ่ ายบริการบัญชี ได้ รายงานสรุป งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน ของ
บริษัทฯสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ต่อที่ประชุม
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เลขานุการบริษัท แจ้ งต่อที่ประชุมถึงความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบละลงนามรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท ไพร้ ซ์วอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด และ ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ซึง่
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ วและได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติมและ
แสดงความเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้
เลขานุการบริษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 3 มีทงหมด
ั้
86 ราย เป็ นจานวน 693,467,583
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.1719 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการบริษัท ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เมื่อการลงคะแนนเรียบร้ อย จึงประกาศผลการนับคะแนน
693,467,583 เสียง
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
693,467,583 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
มติท่ปี ระชุม

โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 3 มีจานวนทังสิ
้ ้น
คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

100.0000%
0.0000%
0.0000%

ที่ประชุมได้ พิจารณาและ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบละลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท ไพร้ ซ์วอเตอร์ เฮาส์
คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด และ ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงดการจ่ ายเงินปั นผลสาหรับปี 2557
ประธานฯ ได้ เชิญ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท นาเสนอวาระที่ 4
นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการกาไรสุทธิ 26,458,956 บาท และความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558 อนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงาน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 เพื่อใช้ เป็ นทุนสารองสาหรับการดาเนินกิจการ และ ขยายธุรกิจของบริษัทฯ
เลขานุการบริษัท ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุมสอบถามเพิ่มเติม และแสดงความเห็น
คุณศิริวฒ
ั น์ วรเวชวุฒิกลุ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณวรภัทร ภูเ่ จริญ ได้ กล่าวแสดงชื่นชมเกี่ยวกับผลการ
ประกอบการที่ดีขึ ้น โดยสามารถทาให้ ผลขาดทุนเป็ นกาไร

และ

เห็นด้ วยในการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และ งดการ

จ่ายเงินปั นผล แต่ก็หวังว่าบริษัทฯ จะสามารถจ่าเงินปั นผลได้ สาหรับผลประกอบการปี 2558
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหารและ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ชี ้แจงว่า เนื่องจากกาไรต่อหุ้นของผล
ประกอบการปี 2557 มีเพียง 0.014 บาท ซึง่ น้ อยมาก แต่จะพยายามสร้ างผลประกอบการให้ ดีขึ ้น เพื่อจะสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ ได้ ในปี ต่อๆ
ไป
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้เพิ่มเติมอีก
เลขานุการบริษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 4 มีทงหมด
ั้
86 ราย เป็ นจานวน 693,467,583
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.1719 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน
เมื่อการลงคะแนนเรียบร้ อย
693,467,583 เสียง
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

จึงประกาศผลการนับคะแนน
693,467,583 เสียง
- เสียง
- เสียง
12

โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 4
คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

มีจานวนทังสิ
้ ้น

100.0000%
0.0000%
0.0000%
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ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ

มติท่ปี ระชุม
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้ เชิญนางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท นาเสนอวาระที่ 5

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ .
2535 กาหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ กรรมการคิดเป็ นจานวนหนึ่งในสาม หรือ จานวนใกล้ ทสี่ ดุ กับหนึ่งในสาม
จะต้ องออกจากตาแหน่ง ในการประชุมครัง้ นี ้กรรมการที่ครบกาหนดพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน มีดงั ต่อไปนี ้
1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
2. ดร.สาธิต วิทยากร
3. นางศันสนีย์ สุธีวงศ์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการ และ กรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท แจ้ งต่อที่ประชุมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
ซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย พิจารณา
เห็นชอบในการเลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่าน ดังกล่าวข้ างต้ น ที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ และเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ให้ แต่งตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็ น
คุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่ง ซึง่ ประวัติของกรรมการ ทัง้ 3 ท่าน ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วในหนังสือเชิญประชุม ต่อจากนัน้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุม
สอบถามเพิ่มเติม และแสดงความเห็น
- ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้
เลขานุการบริษัท ชี ้แจงว่า ในวาระที่ 5 นี ้ จะแบ่ง เป็ นวาระย่อย 5.1 – 5.3 โดยให้ ลงคะแนนเลือกตังเป็
้ นรายบุคคลทีละวาระ
เลขานุการบริษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 5.1 มีทงหมด
ั้
86 ราย เป็ นจานวน 693,467,583
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.1719 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน
เมื่อการลงคะแนนเรียบร้ อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.1 มี
จานวนทังสิ
้ ้น 693,467,583 เสียง
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
693,467,583 เสียง
คิดเป็ น 100.0000%
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง
คิดเป็ น
0.0000%
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ น
0.0000%
มติท่ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตังให้
้ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 5.2 มีทงหมด
ั้
86 ราย เป็ นจานวน 693,467,583
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.1719 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน
เมื่อการลงคะแนนเรียบร้ อย จึงประกาศผลการนับคะแนน
693,467,583 เสียง
ผู้ถือหุ้น

มติท่ปี ระชุม

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

693,467,583 เสียง
- เสียง
- เสียง

โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.2
คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

มีจานวนทังสิ
้ ้น

100.0000%
0.0000%
0.0000%

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตังให้
้ ดร.สาธิต วิทยากร กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 5.3 มีทงหมด
ั้
86 ราย เป็ นจานวน 693,467,583
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.1719 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน
เมื่อการลงคะแนนเรียบร้ อย

จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.3

มีจานวนทังสิ
้ ้น

693,467,583 เสียง
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

693,467,583 เสียง
- เสียง
- เสียง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

100.0000%
0.0000%
0.0000%

มติท่ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตังให้
้ นางศันสนีย์ สุธีวงศ์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558
ประธานฯ ได้ เชิญดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร นาเสนอวาระที่ 6

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ได้ นาเสนอเรื่องค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2558
ซึง่ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ
เบีย้ ประชุม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธาน
คณะกรรมการ
บริษัท
15,000

กรรมการ

ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ตรวจสอบ

10,000

15,000

10,000

5,000

5,000

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร

กรรมการ
บริหาร

10,000

2. วงเงินค่าบาเหน็จกรรมการ สาหรับผลการดาเนินงานปี 2557 อยูใ่ นวงเงินไม่เกิน 4.0 ล้ านบาท โดยจะบันทึกเป็ นค่าใช้ จา่ ย
ของปี 2558
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม และ

แสดงความเห็น

- ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้
เลขานุการบริษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 6 มีทงหมด
ั้
86 ราย เป็ นจานวน 693,467,583
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.1719 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน
693,467,583 เสียง

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้ อย

จึงประกาศผลการนับคะแนน

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

693,467,583 เสียง
- เสียง
- เสียง

ผู้ถือหุ้น

มติท่ปี ระชุม
วาระที่ 7

โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 6
คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

มีจานวนทังสิ
้ ้น

100.0000%
0.0000%
0.0000%

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558 และเงินค่าบาเหน็จกรรมการสาหรับ
ผลการดาเนินการปี 2557 จานวนเงิน 4.0 ล้ านบาท โดยบันทึกเป็ นค่าใช้ จา่ ยของปี 2558 ตามที่เสนอ
พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทน ประจาปี 2558
ประธานฯ ได้ เชิญคุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นาเสนอวาระที่ 7

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ประจาปี 2557 แล้ ว มีความเห็นว่า
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็ นอิสระ ซึง่ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ เป็ นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัท จึงนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุม
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สามัญประจาปี แต่งตั ้งให้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4095 และ/หรือ นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 แห่งบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2558 โดยให้ คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีทผี่ ้ สู อบบัญชีรับ
อนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ ให้ บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
ในส่วนของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2558 ได้ เสนอค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,9500,000 บาท สาหรับบริษัทฯ
และคอนเวอร์ เจนซ์อีกสองแห่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนสไลด์
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท
2. ค่าสอบบัญชีของคอนเวอร์ เจนซ์
รวม

ปี 2558

ปี 2557

1,450,000

1,330,000

500,000

350,000

1,950,000

1,680,000

งคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2558 ตามเสนอ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม และแสดงความเห็น
- ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้
เลขานุการบริษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 7 มีทงหมด
ั้
86 ราย เป็ นจานวน 693,467,583
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.1719 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน
เมื่อการลงคะแนนเรียบร้ อย

จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7

มีจานวนทังสิ
้ ้น

693,467,583 เสียง
ผู้ถือหุ้น

มติท่ปี ระชุม

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

693,467,583 เสียง
- เสียง
- เสียง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

100.0000%
0.0000%
0.0000%

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิแต่งตัง้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรื อ
นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5266 แห่งบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2558 โดยให้ คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทา
การตรวจสอบ และ แสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่
สามารถปฎิบตั ิงานได้ ให้ บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ ซ วอ
เตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้ และกาหนดให้ คา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2558 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
1,950,000 บาท สาหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกสองแห่ง ตามเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ ได้ กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีคาถามหรือข้ อเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ให้ ถามคาถามและแสดงความคิดเห็นได้ ในวาระที่ 8 นี ้ โดยไม่
มีการลงมติใดๆ ทังสิ
้ ้น
คุณนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า งบการเงินของบริษัทฯ เมื่อพิจารณาแล้ วจะเห็นว่ากาไรสุทธิในปี 2557 เกิดจากการลดต้ นทุน
ทางการเงิน จึงขอสอบถามว่า ความสามารถในการทากาไรสาหรับปี 2558 จะเป็ นเช่นไร
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ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหารและ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ชี ้แจงว่า ในความเป็ นจริงนัน้ เนื่องจากเมื่อไปทา
การควบรวมกิจการกับคอนเวอร์ เจนซ์ นัน้ มีคา่ ความนิยมของงานที่ยงั ทาไม่เสร็จเกิดขึ ้น และมีการตัดจาหน่ายนามาหักเป็ นค่าใช้ จา่ ย ซึง่ ในปี 2557 มี
การบันทึกเป็ นค่าใช้ จา่ ย ซึง่ มีผลทาให้ กาไรลดลงด้ วย และในปี 2558 จะทาการบันทึกค่าใช้ จา่ ยการตัดจาหน่ายค่าความนิยมนี ้หมด มีผลต่อกาไร แต่
เมื่อตัดจาหน่ายหมดก็จะมีกาไรที่เพิ่มขึ ้น และในกรณีทบี่ ริษัทฯ ไม่ได้ ทาอะไรเลย แมริออท เอ็คเซ็คคิวทิฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯ ก็จะ
มีกาไรไปเรื่อยๆ ตามฤดูกาลท่องเที่ยว ส่วนคอนเวอร์ เจนซ์ อยูท่ ี่ความสามารถในการทากาไรไปเรื่อยๆ
คุณนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในรายงานประจาปี (Annual Report) หน้ า 88 ที่แยกรายได้ แต่ละธุรกิจ นัน้ ถ้ าวิเคราะห์โดย
แยกธุรกิจจะมีผลเช่นไร
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ชี ้แจงว่า รายได้ ของ แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทิฟ
อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯ เป็ นปกติเท่าเดิมเมื่อไม่มีการขยายใดๆ ด้ วยอัตราการเข้ าพักของลูกค้ าเต็มความสามารถแล้ ว ในปี 2557 มีการ
ลดค่าใช้ จา่ ยเนื่องจากภาวะทางการเมือง ไม่ได้ เน้ นรายได้ เท่าไร แต่ในปี 2558 มีรายได้ ที่ดีขึ ้น ส่วนค่าใช้ จา่ ยก็คงเป็ นปกติ ทาให้ กาไรดีขึ ้น ส่วนคอน
เวอร์ เจนซ์ ในปี 2557 มีต้นทุนของบุคลากรที่เพิ่มขึ ้น แต่ในปี 2558 ต้ นทุนนี ้จะไม่เพิ่ม เป็ นการสร้ างรายได้ เพิ่มขึ ้น เพื่อให้ มีกาไรมากขึ ้น 10-15% โดย
ตังเป
้ ้ ากาไรสุทธิไว้ ที่ 10% และรายได้ เริ่มคงที่เพราะเป็ นการรับรู้รายได้ ตามงานที่เสร็ จ แต่มีการตังเป
้ ้ าสร้ างรายได้ เพิ่มขึ ้น สาหรับการบริหารอาคาร
อาจจะยังไม่โตเท่าไร อีกทังสั
้ ญญาจ้ างบริหารกาลังจะหมดลง แต่กาลังอยูร่ ะหว่างเจรจาต่อสัญญา ส่วนธุรกิจที่เพิ่มรายได้ คือการให้ บริ การคาปรึกษา
ด้ านบัญชีการเงิน งานจัดซื ้อ ซึง่ เป้าตังไว้
้ วา่ จะโตขึ ้นหนึ่งเท่าตัว
คุณนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ขอให้ ดร.สาธิตสรุปถึง ณ ปั จจุบนั ว่า การทาการศึกษาโครงการที่จะไปลงทุน ติดปั ญหาอะไรบ้ าง
หรือไม่ และ คอนเวอร์ เจนซ์จะขยายธุรกิจอย่างไร
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ชี ้แจงว่า ยังคงดาเนิ นการศึกษาโครงการที่จะเข้ า
ไปลงทุน ส่วนคอนเวอร์ เจนซ์ก็มีลกู ค้ าเพิ่มขึ ้นเป็ น ธนาคารหนึ่งแห่ง และ โรงพยาบาลอีกสองแห่ง
คุณทศพล ธารงสุวรรณกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าแนวโน้ มใน 2-3 ปี ข้ างหน้ า สัดส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ คอนเวอร์ เจนซ์จะ
แบ่งรายได้ เป็ นสัดส่วนอย่างไร
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ชี ้แจงว่า ถ้ ามีธุรกิจแค่สองประเภท รายได้ ก็คง
จะเป็ นสัดส่วนครึ่งๆ เท่ากัน แต่ใน 3-5 ปี ข้ างหน้ า

ธุรกิจโรงแรมจะนิ่งกว่าเพราะไม่มีการขยาย ดังนันรายได้
้
ของ คอนเวอร์ เจนซ์ จะเพิม่ มากกว่า

คุณทศพล ธารงสุวรรณกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ถ้ าดูจากเส้ นแบ่งกาไรธุรกิจที่มีกาไรดี คือ คอนเวอร์ เจนซ์ จะทากาไรดีกว่า
อสังหาริมทรัพย์ใช่หรือไม่
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหารและ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ชี ้แจงว่า เนื่องจากธุรกิจทังสองแตกต่
้
างกัน เทียบ
กันไม่ได้ เพราะ คอนเวอร์ เจนซ์ มีสว่ นต่างกาไร (Margin) ที่10-15% และรายได้ โตไปเรื่อยๆ ในขณะที่อสังหาริมทรัพย์มีสว่ นต่างกาไรก่อนค่าเสื่อม
ราคาและดอกเบี ้ยที่ 40% มีต้นทุนทางการเงิน 4-5% ซึง่ หลังจากหักค่าเสื่อมราคาที่เป็ นจานวนมากและดอกเบี ้ยจะมีกาไรสุทธิเพียง 4-5% ในความ
เป็ นจริงจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ เพราะต้ นทุนที่ตา่ งกัน
คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่า จากการชึ ้แจงผู้ถือหุ้น รายได้ ในส่วนธุรกิจการบริหารอาคารจะลดลงใช่หรือไม่
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหารและ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ชี ้แจงว่า รายได้ ธุรกิจการบริหารอาคารเท่าเดิม
เพียงแต่สญ
ั ญาจะครบกาหนดในเดือนสิงหาคม 2558 นี ้ ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างเจรจาต่อสัญญาการรับบริหาร ซึง่ คาดว่าจะต่อสัญญาได้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้วาระต่างๆ ได้ รับการ
พิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ ้นแล้ ว
และ
เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและระเบียบบริษัทฯ บริษัทฯจะ
ดาเนินการแจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ภายหลังเสร็จสิ ้นการประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทาการถัดไป
และบริษัทฯ จะจัดทารายงานการประชุมให้ แล้ วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 รวมทังน
้ าส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทฯที่ www.principalcapital.co.th อันจะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้
รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้ องได้

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

16
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ประธานฯ ได้ กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และ พนักงาน ของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด
(มหาชน) ขอบคุณผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีสว่ นที่เกี่ยวข้ องทุกท่าน ที่เข้ าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้ โดยได้ ดาเนินการประชุม ครบถ้ วน
ทุกวาระแล้ ว จึงขอปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558

ลงชื่อ

(นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ........................................................เลขานุการบริษัทและผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นาวสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ)
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
อายุ
:
ตาแหน่ ง
:
วันเข้ าดารง
ตาแหน่ งกรรมการ :
ประวัติการศึกษา :
และประวัติการอบรม

ประวัติการทางาน
2556-ปั จจุบัน
:

68 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
29 เมษายน 2556 ( 3 ปี )
ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Accreditation Program 2016 (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Chief Financial Officer
สภานักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
- ไม่มี –
บริษัทไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2550 – ปั จจุบนั

ที่ปรึกษากรรมการบริหารด้ านบัญชีและการเงิน

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

การถือครองหลักทรัพย์ ของบริ ษัท
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการ
ใดๆ ที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
คุณสมบัติต้องห้ าม

การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทกลุม่ รีเจ้ นท์

คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ พิจารณา
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติเหมาะสม
กับตาแหน่งครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด
ไม่ มี
ไม่มี
ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทา
โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
8/8 ครัง้
1/1 ครัง้
4/4 ครัง้
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2. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
อายุ
ตาแหน่ ง

:
:

วันเข้ าดารง
:
ตาแหน่ งกรรมการ
ประวัติการศึกษา :
และประวัติการอบรม

ประวัติการทางาน
2557-ปั จจุบัน
:

40 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
22 เมษายน 2557 ( 2 ปี )
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Pine Manor Colledge, USA
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Boston University, USA.
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ Joint Program of Bangkok University and University of Nebraska-Lincoln, USA.
Senior Executive Program (Sasin, Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn
University)
Advanced Audit Committee Program 2016 (ACCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program 2012 (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Company Secretary Program 2009 (CSP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
มกราคม 2554 - ปั จจุบนั
ตุลาคม 2551 – ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การ สายงานนักลงทุนสัมพันธ์
และ ผู่ถือหุ้นร้ อยละ 0.40
เลขานุการบริษัท

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ตุลาคม 2555 –
ปั จจุบนั

กรรมการ

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

การถือครองหลักทรัพย์ ของบริ ษัท
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการ
ใดๆ ที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
คุณสมบัติต้องห้ าม

การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

20

บริษัท มินิแม็กส์ เวนเจอร์ จากัด

คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ พิจารณา
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติเหมาะสม
กับตาแหน่งครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด
ไม่ มี
ไม่มี
ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทา
โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
8/8 ครัง้
1/1 ครัง้
4/4 ครัง้
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

3. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
อายุ
:
ตาแหน่ ง
:
วันเข้ าดารง
ตาแหน่ งกรรมการ :
ประวัติการศึกษา :
และประวัติการอบรม
ประวัติการทางาน
กุมภาพันธ์ 2559 :
-ปั จจุบัน
พฤศจิกายน 2558 :
- กุมภาพันธ์ 2559

57 ปี
กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
26 กุมภาพันธ์ 2559 ( 2 เดือน)
ปริ ญญาตรี สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยธรมมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาการบัญัญชี มหาวิทยาลัยธรมมศาสตร์
Director Certification Program 2005 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารด้ านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
2551 – 2554

:

กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

บริษัท ปริญสิริ จากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
- ไม่มี หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

การถือครองหลักทรัพย์ ของบริ ษัท
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการ
ใดๆ ที่บริษัทหรื อบริ ษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
คุณสมบัติต้องห้ าม

การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ พิจารณา
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติเหมาะสม
กับตาแหน่งครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด
ไม่ มี
ไม่มี
ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทา
โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
- ครัง้
- ครัง้
- ครัง้
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

21

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน ลง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึ่งจะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึน้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงเห็นควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิตอ่ ไป ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่ค้ นุ เคยกับข้ อพึงปฏิบตั ิที่ นามาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงขอสงวน
สิทธิ ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่ บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาเห็นเหมาะสม
1. เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสือ
เดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
2.1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อ
ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2. สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.3. แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ 1
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล
1. กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1
1.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่วม
ประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อ
ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2.3 สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.4 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1
3. กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ 1 หรือ 2
3.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้ องส่งหลักฐาน
ดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้แทนนิติบุคคล
นันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
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2. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กาหนดไว้ จานวน 3
แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่งา่ ยไม่ซบั ซ้ อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น
หากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้ หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก หรือแบบ ค สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะได้ จาก www.principalcapital.co.th และโปรดนาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
พร้ อมหลักฐานมาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
1. ใช้ หนังสือมอบฉันทะ ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้
(ซึง่ สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ได้ จาก www.principalcapital.co.th)
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้ จากทัง้ 3 แบบ ( แบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค) (ซึง่ สามารถ
Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ค ได้ จาก www.principalcapital.co.th)
2. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง
โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้ าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัท
ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
2.1 นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2 นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2.3 นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
ทังนี
้ ้บริษัทได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
4. เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้ าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมทังหลั
้ กฐานมายังบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้น
จะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นทีต่ นถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ตนถืออยูไ่ ด้ เว้ นแต่เป็ น
Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ น ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง หรือตังแต่
้ เวลา 11.30 น. เป็ นต้ นไปในวัน
พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้ องแกลเลอเรีย 1 – 3 ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 ถ.สุขมุ วิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ตามแผนทีส่ ถานที่จดั ประชุมที่ได้ แนบมาพร้ อมนี ้
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 42 กาหนดไว้ วา่ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
4.1 วาระทัว่ ไป
4.1.1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงเฉพาะสาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่
เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง ทังนี
้ ้ถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียงให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้ วยตามมติที่นาเสนอ หากมีผ้ ถู ื อ
หุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือหนึ่งหุ้นเป็ น
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หนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่ง
การออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
4.1.2. ในกรณีมอบฉันทะ
ก. ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของ
ผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ น
การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ข. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ ไม่ชดั เจน
หรือใน กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้ ตามสมควร
4.2 วาระเลือกตังกรรมการ
้
สาหรับวาระเลือกตังกรรมการตามข้
้
อบังคับของบริษัท ข้ อ 17 กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและมี
วิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มอี ยูเ่ ลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคล
หลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อ จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5
ข้ อบังคับของบริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการและอานาจกรรมการ
ข้ อ 17. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ ลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคล
หลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะ
ครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบเป็ น
องค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่
เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่จาเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้ องทาเป็ น
หนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยให้ มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึง่ ประธาน
กรรมการกาหนดไว้ ณ สถานทีป่ ระชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม และอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี ้
ก. จานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะนันถื
้ ออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับ
ระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมครบถ้ วนแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกั นได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
อาจขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และ
จาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุส ถานที่
วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่
น้ อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
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ข้ อ 41. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุม
เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ข้ อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผู้ ถือ
หุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ข้ อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้ หรือใน
กรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนทีส่ าคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทา แก้ ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททังหมด
้
หรือบางส่วนที่สาคัญการมอบหมายให้ บคุ คลอื่น
เข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้ อบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุ้นกู้
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6
ปิ ดอากร
แสตมป์ 20 บาท

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

ถนน
จังหวัด

เดือน

พ.ศ.

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

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

อยูบ่ ้ านเลขที่
ซอย
อาเภอ/เขต

อายุ
จังหวัด

ถนน

สัญชาติ

หุ้น
เสียง
เสียง

ปี
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์


นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
อายุ 53. ปี
อยู่
ชัน้ 23
อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
เลขที่ 29
ถนน
สุขมุ วิท 63
อาเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10110

ตาบล/แขวง คลองตันเหนือ


นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
อายุ 68 ปี
อยู่
ชัน้ 23
อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
เลขที่ 29
ถนน
สุขมุ วิท 63
อาเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10110

ตาบล/แขวง คลองตันเหนือ

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

ตาบล/แขวง คลองตันเหนือ

อายุ

40 ปี
เลขที่ 29
ถนน
สุขมุ วิท 63
รหัสไปรษณีย์
10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องบอลรูม 2 ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สุขมุ วิท เลขที่ 545 สุขมุ วิท 31 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หรื อ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2558
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริษัท สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2558
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม .
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
.
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทผี่ ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือ
เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

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

จากัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้จองหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้ อง บอลรูม 2 ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สุขมุ วิท.เลขที่ 545 สุขมุ วิท 31 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือ
ที่จะพึง่ เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
----------------วาระที่

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

วาระที่

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

วาระที่

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

วาระที่

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

วาระที่

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

วาระที่
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เรื่ อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย


ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 7

ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
บริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
ณ ห้ องบอลรูม 2 ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท
ผู้ถือหุ้น
บริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

มาด้ วยตัวเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

โต๊ ะลงทะเบียนด้ วยตัวเอง (เริ่ม 11.00 น.)

โต๊ ะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ (เริ่ม 11.00 น.)

แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจาตัว
ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ

แสดงบัตรประจาตัว

ลงนามในใบลงทะเบียน

รับบัตรลงคะแนน

เข้ าห้ องประชุม

ประธานเปิ ดการประชุม (เวลา 13.00 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ

กรณีท่มี ีผ้ ตู ้ องการคัดค้ านหรื องดออกเสียงในวาระใดๆ
ให้ ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
(สาหรับผู้คัดค้ านหรื องดออกเสียง)

เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ
ผู้คัดค้ านหรืองดออกเสียง และสรุ ปผลลงคะแนน

เมื่อทราบผลลงคะแนนประธานกล่ าวสรุ ปต่ อที่ประชุม
*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้ าหน้ าที่บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) เมื่อเสร็จการประชุม*
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 8

คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
สรรหาผู้ ท่ ี มี ค วามรู้ ความสามารถ และ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ข้ อ ก าหนดขั น้ ต่ า ของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดในบริ
้
ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2 . ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อ ผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3 . ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา พี่น้อง คูส่ มรส
และ บุตรของกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องหรื อบุคคลที่
จะเสนอให้ ได้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
4 . ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวาง การใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทังไม่
้ เคยเป็ นหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั รวมถึงผู้มีอานาจ
ควบคุมผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่มี อานาจควบคุมของบริ ษัท และ
ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ หุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัท
ที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรื อ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้ รับ
บริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
และ ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ หุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8 . ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ เป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกับกิจการของบริษัท บริ ษัทย่อย หรื อ ไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มี
นัยของห้ างหุ้นส่วน หรื อ เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อ ถือหุ้นเกิน
ร้ อยละ1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอืน่ ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ มีการแข่งขันที่มนี ยั
กับกิจการของบริษัท หรื อ บริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ

อายุ

ตาแหน่ ง

1. นายญาณศกดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

53

กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม

68

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชยั

40

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่

ชัน้ 23
อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิม 63
แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา
กรุ งเทพฯ 10110

การมีส่วนได้ ส่วนเสีย
ในวาระที่เสนอ
ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียใน
วาระที่ 5 (เลือกตัง้
กรรมการ) และ ในวาระที่
6 (พิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการ

มีสว่ นได้ สว่ นเสียในวาระ
ที่ 5 (เลือกตังกรรมการ)
้
และ ในวาระที่ 6
(พิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการ)

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฎในรายงานประจาปี 2558 หัวข้ อคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 10

แผนที่แสดงที่ตงั ้ สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ณ ห้ องบอลรู ม 2 ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท
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