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วันที่ 13 กันยายน 2559 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2559 

เรียน ทานผูถือหุน 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 

2. สารสนเทศเก่ียวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน  

3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) 

4. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยง
กัน 

5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 

6. แบบฟอรมลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ 

7. ขอมูลเก่ียวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวม
ประชุม 

8. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 

9. ขั้นตอนการเขารวมประชุม 

10. ขอมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 

11. แผนที่แสดงท่ีต้ังสถานท่ีจัดประชุม 

 

บริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2559 ในวันพุธท่ี 28 
กันยายน  2559 เวลา 14.30 น. ณ หองบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขท่ี 545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 

ขอเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ไดจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยมี
สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ตามที่ไดแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (ส่ิงที่สง
มาดวยลําดับที่ 1) ซึ่งไดจัดทําขึ้นแลวเสร็จภายใน 14 วันนับแตวันประชุมสามัญถือหุน และไดจัดสงใหแกตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย ฯ”) และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
พรอมทั้งไดเผยแพรสําเนารายงานการประชุมดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัท (www.principalcapital.co.th) 
ต้ังแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 แลว 
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2559 ไวอยางถูกตองตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผู
ถือหุนรับรองรายงานดังกลาว 

คะแนนเสียงสําหรับการรับรอง เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท วี บริลเล่ียนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด โดยการซื้อหุนใน
บริษัท วี บริลเล่ียนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด จากคุณสาธิตา วิทยากร และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส  
แอลทีดี ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท  

ขอเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6/2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2559 
(“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแผนการเขาซื้อกิจการ
ของกลุมบริษัท วี บริลเล่ียนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด (“VB”) โดยการซ้ือหุนในสัดสวนประมาณรอยละ 99.99 ของ
จํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ VB อันจะเปนผลใหบริษัทไดมาซึ่งบริษัทยอยที่ VB ถือหุนใน
สัดสวนประมาณรอยละ 99.99 จํานวน 4 บริษัท อันไดแก  (1)  บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด (2) บริษัท วี เรสซิ
เดนซ จํากัด (3) บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด และ (4) บริษัท วี 33 จํากัด (“บริษัทยอยฯ”) ดวย (รวมเรียก VB 
และบริษัทยอยฯ วา “กลุมบริษัท VB”) โดยในปจจุบัน กลุมบริษัท VB เปนกลุมบริษัทที่มีประสบการณในธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย และเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่มีศักยภาพหลายแหง ซึ่งรวมถึงที่ดินใน
ทําเลใจกลางกรุงเทพมหานครและในจังหวัดตาง ๆ อาคาร และอาคารสํานักงานขนาดใหญ อาทิเชน อาคาร
บางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร และโครงการโรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนทซัมเมอรเซ็ท เอกมัย (ซึ่งคาดวาจะเริ่ม
เปดดําเนินการไดภายในป 2560) เปนตน โดยการเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท VB ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือตอ
ยอดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยของบริษัท และเพิ่มศักยภาพในการทํากําไรใหแกกลุมธุรกิจของบริษัทตอไปใน
อนาคต (โปรดพิจารณาขอมูลของกลุมบริษัท VB และรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยที่กลุมบริษัท VB เปน
เจาของกรรมสิทธิ์เพ่ิมเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซ่ึงสินทรัพยและการเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน (ส่ิงที่
สงมาดวยลําดับที่ 2))  

ทั้งนี้ ในการเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท VB ในครั้งนี้ บริษัทจะซื้อหุนจํานวน 633,089,998 หุนของ VB คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ VB (“หุน VB”) จากผูถือหุน
เดิมของ VB ในราคารวมทั้งส้ินไมเกิน 5,791,133,152.71 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ซื้อหุนสามัญจํานวน 583,599,998 หุน หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 92.18 ของจํานวนหุนที่ออก
และจําหนายแลวทั้งหมดของ VB จากคุณสาธิตา วิทยากร (“คุณสาธิตา”) ซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน
ของบริษัท เน่ืองดวยคุณสาธิตาเปนบุตรของดร. สาธิต วิทยากร (“ดร. สาธิต”) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ
และกรรมการของบริษัท ในราคาทั้งส้ินไมเกิน 5,338,427,879.48 บาท (โปรดพิจารณาขอมูลของคุณ
สาธิตาในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหมใหแกบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3)) และ 

2.2 ซื้อหุนบุริมสิทธิจํานวน 49,490,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 7.82 ของจํานวนหุนที่ออก
และจําหนายแลวทั้งหมดของ VB  จาก พีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส แอลทีดี (“พีค ดีเวลลอปเมนท 
โฮลดิ้งส”) ซึ่งเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท เน่ืองดวยเปนนิติบุคคลที่มีครอบครัววิทยากรเปนผูรับ
ผลประโยชนในทอดสุดทาย (Ultimate Beneficial Owner) ในราคาทั้งส้ินไมเกิน 452,705,273.23 บาท 
(โปรดพิจารณาขอมูลของพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส ในสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายและจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3)) 
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ในการนี้ บริษัทจะชําระคาหุน VB ใหแกคุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส ดังนี้ 

(ก) บริษัทจะ (กก) ออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 1,682,201,404 หุน ในราคาหุนละ 2.87 
บาท คิดเปนมูลคาไมเกิน 4,827,918,029.48 บาท ใหแกคุณสาธิตาแทนการชําระคาหุนบางสวนดวย
เงินสด และ (ขข) ออกต๋ัวสัญญาใชเงินมูลคารวมท้ังส้ินไมเกิน 510,509,850 บาท มีกําหนดอายุ 3 ปนับ
แตวันที่ออกต๋ัวสัญญาใชเงิน โดยมีดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 1.75 ตอป1 (“ตั๋วสัญญาใชเงิน”) ใหแกคุณ
สาธิตา แทนการชําระคาหุนอีกสวนหนึ่ง และ 

(ข) บริษัทจะออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 157,737,029 หุน ในราคาหุนละ 2.87 บาท คิด
เปนมูลคาไมเกิน 452,705,273.23 บาท ใหแก พีค ดีเวลลอปเมนท โฮลด้ิงส แทนการชําระคาหุน
ทั้งหมดดวยเงินสด 

คิดเปนมูลคารวมทั้งส้ินไมเกิน 5,791,133,152.71 บาท แทนการชําระคาหุนใหแกบุคคลดังกลาวเปนเงินสด โดย
เม่ือพิจารณาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกใหแกคุณสาธิตา และ พีค ดีเวลลอปเมนท โฮล
ด้ิงส ในราคาหุนละ 2.87 บาทในคร้ังนี้แลว ราคาดังกลาวเทากับราคาตลาดของหุนของบริษัท ซึ่งคํานวณจาก
ราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ รวม 15 วันทําการยอนหลังกอนวัน
ประชุมคณะกรรมการ กลาวคือ ต้ังแตวันที่ 13 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 4 สิงหาคม 2559 ดังน้ัน ราคาเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนขางตนจึงเปนราคาท่ีไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด 

ในการนี้ เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ผานมา บริษัทและคุณสาธิตาไดเขาทําสัญญาซ้ือขายหุน (“สัญญาซื้อขาย
หุน”) เพื่อกําหนดขอตกลงและเงื่อนไขสําหรับการเขาซ้ือกิจการของกลุมบริษัท VB โดยการซื้อหุน VB จากคุณ
สาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลด้ิงส รวมทั้งการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกบุคคลดังกลาว และ
การออกต๋ัวสัญญาใชเงินใหแกคุณสาธิตา แทนการชําระคาหุนเปนเงินสด อยางไรก็ดี การดําเนินการตาง ๆ 
ขางตนจะเกิดขึ้นเม่ือเง่ือนไขบังคับกอนตามท่ีระบุไวในสัญญาซื้อขายหุนเสร็จสมบูรณ โดยเง่ือนไขที่สําคัญ
ดังกลาวรวมถึงแตไมจํากัดเพียง 

(ก) การไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทสําหรับรายการดังตอไปนี้ 

(1) การเขาซ้ือกิจการของกลุมบริษัท VB โดยการซื้อหุนในสัดสวนประมาณรอยละ 99.99 ของ
จํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ VB และ 

(2) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,839,938,433 หุน 
ใหแกคุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลด้ิงส เพื่อเปนคาตอบแทนการซ้ือหุน VB จาก
บุคคลดังกลาวแทนการชําระคาหุนเปนเงินสด 

(ข) บริษัทไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหมของบริษัทใหแกบุคคลในวงจํากัด ไดแก 
คุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และ 

(ค) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนของ VB และบริษัทยอยฯ ไดมีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลง
จํานวนกรรมการ การแตงต้ังกรรมการเขาใหม และการเปล่ียนแปลงกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 
VB และบริษัทยอยฯ ตามที่ไดตกลงกันระหวางคูสัญญา เปนตน 

                                                      
1  อางอิงอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง 
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โดยในเบ้ืองตนคาดวาหากท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติรายการดังกลาวในเดือนกันยายน 2559 บริษัทนาจะ
สามารถเขาซ้ือกิจการของกลุมบริษัท VB โดยการเขาซ้ือหุน VB ไดแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559 และ
ภายหลังการเขาทําธุรกรรมในครั้งนี้แลว ดร. สาธิต คุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลด้ิงส จะเปนบุคคลท่ี
กระทําการรวมกัน (Concert Parties) ซึ่งจะถือหุนรวมกันประมาณรอยละ 88.75 ของหุนที่ออกและจําหนายแลว
ทัง้หมดของบริษัท (หรือคิดเปนประมาณรอยละ 86.78 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลัง
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (PRINC-W1) โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ัง
สุดทายเสร็จส้ินในเดือนกันยายน 2559 ทั้งนี้ ภายใตสมมติฐานวามีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
ในการซื้อหุนสามัญของบริษัทครบทั้งจํานวน) โดยคุณสาธิตาจะเปนผูทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท 
(ในราคา 2.87 บาทตอหุน) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เก่ียวของ ทั้งนี้ กลุมผูถือหุนใหญยังไมมี
นโยบายในการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทภายหลังการทําธุรกรรมในคร้ังนี้ 

อนึ่ง การเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท VB โดยการซ้ือหุน VB ในคร้ังนี้มีขอพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้ 

(ก) การเขาทํารายการในคร้ังน้ีมีลักษณะเปนการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
ตามนัยของมาตรา 107(2)(ข) แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไข
เพ่ิมเติม) ซึ่งบริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 
4  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผู
ถือหุนที่มีสวนไดเสีย อันไดแก ดร. สาธิต และคุณพัลลภา วิทยากร ซึ่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ถือ
หุนรวมกันทั้งส้ิน 661,390,400 หุน คิดเปนประมาณรอยละ 68.43 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนาย
แลวทั้งหมดของบริษัท 

(ข) การเขาทํารายการในคร้ังนี้เขาขายเปนรายการไดมาซ่ึงทรัพยสินตามประกาศ คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือ
จําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ือง
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มีนัยสําคัญ”) ซึ่งเม่ือพิจารณาขนาดของรายการดังกลาว
ดวยวิธีการคํานวณตามเกณฑตาง ๆ ภายใตประกาศเร่ืองการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินที่มี
นัยสําคัญ โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทประจํางวด 3 เดือนส้ินสุด ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2559 แลว พบวาการเขาทํารายการดังกลาวมีขนาดของรายการสูงสุดเม่ือคํานวณรายการตาม
เกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน  ซึ่งคิดเปนรอยละ  497.33 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทและ
บริษัทยอย (โดยบริษัทไมไดมีรายการไดมาซึ่งสินทรัพยที่เกิดขึ้นในระหวาง 6 เดือนกอนการเขาทํา
ธุรกรรมในครั้งนี้) เขาขายเปนรายการประเภทท่ี 4 ตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึง
ทรัพยสินที่มีนัยสําคัญ กลาวคือ เขาขายเปนรายการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ โดยออม 
(Backdoor Listing) อยางไรก็ดี รายการดังกลาวเขาขอยกเวนการย่ืนคําขอใหรับหลักทรัพยใหมโดยนัย
ของขอ 24 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ทุกประการ ทั้งน้ี โปรด
พิจารณารายละเอียดของการคํานวณขนาดของรายการ และรายละเอียดเก่ียวกับขอยกเวนการย่ืนคํา
ขอใหรับหลักทรัพยใหมขางตนตามท่ีระบุในสารสนเทศเก่ียวกับการไดมาซ่ึงสินทรัพยและการเขาทํา
รายการที่เก่ียวโยงกัน (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2) 

(ค) การเขาทํารายการในคร้ังนี้เขาขายเปนรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยฯ เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
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พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยคุณสาธิตา และ พีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส 
เขาขายเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท เนื่องดวยคุณสาธิตาเปนบุตรของดร. สาธิต ซึ่งเปนผูถือหุน
รายใหญและกรรมการของบริษัท และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส เปนนิติบุคคลที่มีครอบครัววิทยากร
เปนผูไดรับผลประโยชนในทอดสุดทาย (Ultimate Beneficial Owner) ซึ่งเม่ือพิจารณาขนาดรายการ
ของรายการดังกลาวและขนาดรายการของรายการที่เก่ียวโยงกันท่ีเกิดขึ้นในระหวาง 6 เดือนกอนการ
เขาทําธุรกรรมในคร้ังนี้ภายใตประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับ
สอบทานของบริษัทประจํางวด 3 เดือนส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 แลว พบวามีขนาดของรายการ
คิดเปนรอยละ 326.55 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งมากกวารอยละ 3 
ของมูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการ
คํานวณขนาดของรายการเพ่ิมเติมในสารสนเทศเก่ียวกับการไดมาซึ่งสินทรัพยและการเขาทํารายการท่ี
เก่ียวโยงกัน (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2) 

ดวยขอพิจารณาขอ (ข) และ (ค) ขางตน บริษัทจึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงานสารสนเทศเก่ียวกับการ
ไดมาซ่ึงสินทรัพยและการเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2) พรอมทั้งจัดใหมีที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับการเขาทํารายการดังกลาวเพื่อนําเสนอตอผูถือหุน 
โดยบริษัทไดแตงต้ังบริษัท แคปปตอล แอดแวนเทจ จํากัด ซึ่งเปนท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นเก่ียวกับการไดมาซึ่ง
สินทรัพยและการทํารายการที่เก่ียวโยงกันในคร้ังนี้ และบริษัทตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ
การเขาทํารายการดังลาว โดยที่ประชุมผูถือหุนตองมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับสวนของผูถือหุนที่
มีสวนไดเสียตามท่ีระบุในขอ (ก) ทั้งนี้ โปรดพิจารณาความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับ
รายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 4) 

(ง) เน่ืองจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกบุคคลในวงจํากัดในคร้ังนี้ เปนการเสนอขาย
หุนที่ออกใหมของบริษัทตอบุคคลในวงจํากัดโดยท่ีที่ประชุมผูถือหุนมีมติกําหนดราคาเสนอขายไวชัดเจน 
ดังนั้น นอกจากบริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ใหแกบุคคลในวงจํากัดในคร้ังนี้แลว บริษัทจะตองไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม
ของบริษัทตอบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
เก่ียวของกอนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวใหแกคุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส 
ดวย ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญ
เพ่ิมทุนที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
แผนการเขาซ้ือกิจการของกลุมบริษัท VB โดยการซ้ือหุนในสัดสวนประมาณรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนที่ออก
และจําหนายแลวทั้งหมดของ VB ตามรายละเอียดท่ีระบุขางตน โดยคณะกรรมการบริษัท (ไมรวมกรรมการท่ีมี
สวนไดเสียในการเขาทํารายการ) ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา การเขาทํารายการดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชน
ของบริษัทและผูถือหุนและอยูภายใตเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ทั้งน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของ
คณะกรรมการเก่ียวกับการเขาทํารายการในคร้ังน้ีเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและ
การเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับท่ี  2) และสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายและจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3) 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย อัน
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ไดแก ดร. สาธิต และคุณพัลลภา วิทยากร ซึ่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ถือหุนรวมกันทั้งส้ิน 661,390,400 หุน 
คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 68.43 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท  

ทั้งนี้ เน่ืองดวยการเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท VB ตามท่ีไดระบุในวาระที่ 2 นี้ ตลอดจนการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัท และการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่จะไดกลาวตอไปในวาระที่ 3 และวาระท่ี 4 
(ตามลําดับ) มีความเก่ียวเน่ืองและเปนเง่ือนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งในสามวาระน้ีไมไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาวาระอ่ืน ๆ อีกสองวาระท่ีเหลือไมไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวย 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 1,400,700,000 บาท เปนจํานวน 
3,240,638,433 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 1,839,938,433 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท พรอมทั้งการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือรองรับการเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท VB ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 
2 ขางตน ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจํานวน 1,839,938,433 บาท จากจํานวน 1,400,700,000 บาท เปนจํานวน 3,240,638,433 
บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,839,938,433 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (“หุนสามัญเพ่ิม
ทุน”) เพื่อจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) อันไดแก คุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮล
ด้ิงส ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 5) 

พรอมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้ 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 3,240,638,433 บาท (สามพันสองรอยส่ีสิบลาน หกแสนสาม
หมื่นแปดพันส่ีรอยสามสิบสามบาท) 

 แบงออกเปน 3,240,638,433 หุน (สามพันสองรอยส่ีสิบลาน หกแสนสาม
หม่ืนแปดพันส่ีรอยสามสิบสามหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท)  

โดยแยกออกเปน 

 หุนสามัญ 3,240,638,433 หุน (สามพันสองรอยส่ีสิบลาน หกแสนสาม
หมื่นแปดพันส่ีรอยสามสิบสามหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ - -“ 

โดยใหบุคคลท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิตอกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคําหรือดําเนินการใด ๆ เพื่อใหเปนไปตามคําส่ัง
ของนายทะเบียนทุกประการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ เม่ือพิจารณาขอเท็จจริงและเหตุผลตามที่ระบุขางตนแลว คณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 1,839,938,433 
บาท จากจํานวน 1,400,700,000 บาท เปนจํานวน 3,240,638,433 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
1,839,938,433 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) อัน
ไดแก คุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลด้ิงส และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 
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เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของ
คณะกรรมการเก่ียวกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มเติม ในสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายและจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3) และแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 5) 

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไมปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ
บริษัทในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน หากการไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทผูถือหุน
สามารถฟองเรียกรองคาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไมปฏิบัติหนาที่นั้น เปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลที่มีความเก่ียวของ
ไดประโยชนไปโดยมิชอบ ผูถือหุนสามารถใชสิทธิฟองเรียกคืนประโยชนจากกรรมการนั้นแทนบริษัทไดตาม
มาตรา 89/18 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย อัน
ไดแก ดร. สาธิต และคุณพัลลภา วิทยากร ซึ่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ถือหุนรวมกันทั้งส้ิน 661,390,400 หุน 
คิดเปนประมาณรอยละ 68.43 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท 

ทั้งนี้ เน่ืองดวยการเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท VB ตามที่ไดระบุในวาระที่ 2 ตลอดจนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทตามท่ีระบุในวาระที่ 3 นี้ และการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามท่ีจะไดกลาวตอไปในวาระที่ 4 มี
ความเก่ียวเน่ืองและเปนเง่ือนไขซ่ึงกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหน่ึงในสามวาระน้ีไมไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน ใหถือวาวาระอ่ืน ๆ อีกสองวาระท่ีเหลือไมไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวย 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 1,839,938,433 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) อันไดแก คุณสาธิตา วิทยากร และพีค  
ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส แอลทีดี ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 1,839,938,433 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวโยงของบริษัท อันไดแก  

(ก) คุณสาธิตา จํานวนไมเกิน 1,682,201,404 หุน ในราคาเสนอขายหุนละ 2.87 บาท คิดเปนมูลคาไมเกิน 
4,827,918,029.48 บาท และ  

(ข)  พีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส จํานวนไมเกิน 157,737,029 หุน ในราคาเสนอขายหุนละ 2.87 บาท คิด
เปนมูลคาไมเกิน 452,705,273.23 บาท  

รวมเปนมูลคาหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งส้ินไมเกิน 5,280,623,302.71 บาท เพ่ือเปนคาตอบแทนใหแกบุคคลดังกลาว
สําหรับการท่ีบริษัทเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท VB โดยการซ้ือหุน VB แทนการชําระคาหุนบางสวนเปนเงินสด  

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติมอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทซ่ึงเปนผูที่ไมมีสวนไดเสียในการเขาทํารายการในคร้ังน้ี เปนผูพิจารณากําหนดหลักเกณฑ 
เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จําเปนและเก่ียวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามที่จําเปนและ
สมควรภายใตกฎหมายที่เก่ียวของ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง การกําหนดวันเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน และ
วิธีการชําระคาหุน เปนตน 

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทขางตนในสารสนเทศ
เก่ียวกับการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) (ส่ิงที่
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สงมาดวยลําดับที่ 3) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 5) 

ความเห็นของคณะกรรมการ เม่ือพิจารณาขอเท็จจริงและเหตุผลตามที่ระบุขางตนแลว คณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 1,839,938,433 
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวโยงของบริษัท 
อันไดแก คุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลด้ิงส พรอมท้ังการมอบอํานาจใหประธานเจาหนาท่ีบริหารหรือ
บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุขางตน 
ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแก
บุคคลในวงจํากัดขางตนเพิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมใหแก
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3) 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย อัน
ไดแก ดร. สาธิต และคุณพัลลภา วิทยากร ซึ่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ถือหุนรวมกันทั้งส้ิน 661,390,400 หุน 
คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 68.43 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท 

ทั้งนี้ เน่ืองดวยการเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท VB และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ไดระบุในวาระท่ี 
2 และวาระท่ี 3 ขางตน (ตามลําดับ) ตลอดจนการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ระบุในวาระท่ี 4 นี้ มี
ความเก่ียวเน่ืองและเปนเง่ือนไขซ่ึงกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหน่ึงในสามวาระน้ีไมไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน ใหถือวาวาระอ่ืน ๆ อีกสองวาระท่ีเหลือไมไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวย 

วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถามี) 

 

จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2559 ในวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ 
หองบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 เลขท่ี 545 ซอยสุขุมวิท 31 สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โดยบริษัทจะเปดใหลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนต้ังแตเวลา 12.30 น. สําหรับผูถือหุนที่จะเขารวมประชุมดวย
ตนเอง กรุณานําเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2559 ตามรายละเอียดที่ระบุ
ไวในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 7 มาแสดงเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม 

อนึ่ง ผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแตงต้ังบุคคลอื่นมาเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี โปรด
กรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 6) ใหครบถวนสมบูรณ โดยผูรับมอบฉันทะท่ีจะเขา
รวมประชุมจะตองนําเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเขารวมประชุมตามรายละเอียดท่ีระบุไวในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่  
7 มาสงมอบใหเจาหนาที่บริษัทที่จุดลงทะเบียนกอนผูรับมอบฉันทะจะเขารวมประชุม 

หากผูถือหุนทานใด ประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระของบริษัท โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นายญาณศักด์ิ มโนมัยพิบูลย หรือ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม  หรือ นางสาวจุฑามาส   อิง
โพธิ์ชัย ซึ่งเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เปนผูรับมอบฉันทะ และกรุณาสงหนังสือมอบฉันทะท่ีไดกรอก
รายละเอียดและลงนามครบถวนสมบูรณแลวพรอมเอกสารประกอบมายังบริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) ชั้น 23 
อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร เลขท่ี 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110 ลวงหนา 
เพ่ือใหบริษัทไดรับกอนวันที่ 28 กันยายน 2559 จักเปนพระคุณย่ิง 
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ในการน้ี บริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2559 ในวันจันทรที่ 22 
สิงหาคม 2559 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันอังคารท่ี 23 สิงหาคม 2559 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทยพงษศักด์ิ วิทยากร) 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 

บริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) 

ประชุมวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 

ณ หองบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท 

เลขท่ี 545 ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น. 

 นายแพทยพงษศักด์ิ วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัทกลาวตอนรับทานผูถือหุน และตัวแทนผูถือหุนทุกทานที่ได
เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ของบริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และไดเรียนใหที่ประชุม
ทราบวาปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 1,400,700,000 บาท (หนึ่งพันส่ีรอยลานเจ็ดแสนบาท) โดย ณ วันปดสมุด
ทะเบียน วันที่ 4 เมษายน 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระ แลวจํานวน 957,976,200 บาท (เการอยหาสิบเจ็ดลานเกาแสนเจ็ด
หมื่นหกพันสองรอยบาท) ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 957,976,200 หุน (เการอยหาสิบเจ็ดลานเกาแสนเจ็ดหม่ืนหกพัน
สองรอยหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ1 บาท 

 ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา ในการประชุมครั้งนี้ เปนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 มี      
ผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 34 ราย และมีผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมารวมประชุมจํานวน 50 ราย รวมทั้งหมด 
84 ราย นับเปนจํานวนหุนทั้งส้ิน 766,336,437 หุน คิดเปนรอยละ79.9954 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ณ วันปดสมุด
ทะเบียนจํานวน 957,976,200 หุน (เการอยหาสิบเจ็ดลานเกาแสนเจ็ดหม่ืนหกพันสองรอยหุน) ซึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ถือไดวาครบเปนองก
ประชุม จึงขอเปดประชุมอยางปนทางการเพื่อพิจารณาวาระตางๆ และตามที่บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระและเสนอ
รายชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการระหวางวันที่ 1 ตุลาคม  ถึง 31 ธันวาคม 2558 บนเว็ปไซตของบริษัทนั้น 
ไมมีผูถือหุนเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 

 กอนที่จะเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ไดขอใหนางสาวชยาภรณ เล่ือนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท
กลาวแนะนําคณะกรรมการของบริษัท และผูที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ใหที่ประชุมทราบ พรอมทั้งแนะนําวิธีปฏิบัติในการออก
เสียงลงคะแนนในแตละวาระใหที่ประชุมทราบ   

นางสาวชยาภรณ เล่ือนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ไดแนะนํากรรมการ ผูบริหาร และท่ีปรึกษาของบริษัทที่เขารวม
ประชุม ดังนี้  

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด  9 ทาน ดังมีรายนามตอไปนี้  

1. นพ.พงษศักด์ิ  วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายญาณศักด์ิ มโนมัยพิบูลย กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ดร.สาธิต  วิทยากร กรรมการ   ประธานคณะกรรมการบริหาร และ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

4. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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6. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง 
และ ประธานเจาหนาที่บริหาร  

7. นางสาววิชนัน ศุภจรรยา กรรมการและกรรมการบริหาร 
8. นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ กรรมการ 
9. นางสาวภัทรพร จารุพัฒน กรรมการ 

ที่ปรึกษาดานกฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จํากัด ซึ่งจะทําหนาที่ดูแลควบคุมการประชุมสามัญผูถือหุนครั้ง
นี้ รวมถึงการตรวจนับคะแนนเสียงใหเปนไปอยางโปรงใสและถูกตอง  

1. นายเนรมิตร  ตรงพรอมสุข และ
2. นางนวลลดา  งามธนไพศาล

ผูตรวจสอบภายในของบริษัทจากบริษัท 24 อินเตอร เซอรวิสเซส จํากัด 
นางสาวกานติมา คงสมยุติ  

ตัวแทนผูสอบบัญชี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
นายชาญชัย  ชัยประสิทธิ์    

ผูบริหารที่เขารวมประชุม 
นางสาวปรียาพร อภิวาทนวิทยะ  ผูอํานวยการฝายบริการบัญชี  

ลําดับถัดไป นายเนรมิตร  ตรงพรอมสุข ที่ปรึกษากฎหมาย ไดชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติสําหรับการประชุม และวิธีการ
ลงคะแนนเสียงในวาระตางๆ ดังนี้  

การลงคะแนนเสียงในแตละวาระน้ัน ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ โดยถือวาหนึ่งหุน มีหนึ่งเสียง 
สําหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระท่ี 7 จะถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมา

ประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน 

สําหรับวาระท่ี 6 คาตอบแทนกรรมการ จะตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวาสองในสามของ จํานวนเสียงท้ังหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุม 

สําหรับวาระท่ี 2 เปนวาระเพื่อทราบไมมีการลงมติ 

ในสวนของการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงในแตละวาระเม่ือไดลงมติในใบ
ลงคะแนนในวาระดังกลาวแลว ใหยกมือขึ้น เพื่อที่เจาหนาท่ี จะเดินเขาไปเก็บบัตรลงคะแนนของทาน กรณีที่ไมมีผูถือหุนยกมือ 
จะถือวา ผูถือหุนมีมติเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะทําการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให
ผูถือหุนไดรับทราบในแตละวาระ 

กรณีมีผูถือหุนทานใด มีความประสงคที่จะทําการซักถาม หรือมีขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะใดๆ ตอที่ประชุมในวาระ
ใดๆ ก็ดี บริษัทฯ ใครขอความรวมมือใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ที่มีความประสงคจะซักถาม โดยขอใหผูที่จะทําการซักถาม
ไดโปรดยกมือ และ กรุณา แจงชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองวาเปนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง หรือเปนผูรับ
มอบฉันทะมาจากผูถือหุนรายใด เพ่ือบริษัทฯ จะไดทําการช้ีแจงในประเด็นตาง ๆ ที่สอบถาม และบันทึกไวเปนขอมูลสําหรับการ
ประชุมในคร้ังนี้ไดอยางถูกตอง   
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ผูถือหุนที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใชสิทธิลงคะแนนมาเรียบรอยแลวต้ังแตขั้นตอนการลงทะเบียน บริษัทจะนับ
คะแนนเสียงตามที่ผูถือหุนมอบฉันทะมาทุกประการ และสําหรับผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุม ขอใหผูรับมอบฉันทะตรวจสอบ
คําส่ังของผูมอบฉันทะและลงคะแนนเสียงใหถูกตองตรงตามท่ีผูมอบฉันทะกําหนดไว 

จํานวนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะและจํานวนคะแนนเสียงในแตละวาระอาจจะไมเทากัน เน่ืองจากอาจมีผูถือหุนหรือ
ผูรับมอบฉันทะเขามาเพิ่มเติม 

ในแตละวาระกรณีการนับคะแนนยังไมเรียบรอยบริษัทฯ จะขอดําเนินการพิจารณาในวาระตอไป เม่ือการรวบรวม 
คะแนนเรียบรอย จะแจงผลการลงคะแนนใหทราบตอไป 

กอนที่จะเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ นางสาวชยาภรณ เล่ือนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ไดกลาวแนะนํา
นางสาวจุรีรัตน ชื่นสุวรรณ อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน ซึ่งเปนผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยซึ่งเขารวมการประชุม
ในคร้ังนี้  

นอกจากนี้  เพ่ือใหการรับคะแนนเสียงของที่ประชุมนี้เปนไปอยางโปรงใส  ยุติธรรม  นางสาวชยาภรณ เล่ือนนภาวรรณ 
เลขานุการบริษัท ไดเรียนเชิญใหผูถือหุนรายยอยจํานวน 1 ราย เพ่ือทําหนาที่เปนอาสาสมัคร และสักขีพยานในการตรวจนับ
คะแนน ซึ่งมีนางสาวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล รับอาสาเปนตัวแทนดังกลาว 

 ตอจากนั้น ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 

 ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ที่จะรับรองในวาระนี้ ประชุมเม่ือ
วันที่ 23 เมษายน 2558 โดยรายละเอียดการพิจารณา ไดจัดสงใหทานผูถือหุนแลว พรอมกับหนังสือเชิญประชุม 

ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม หรือแกไขรายงานการประชุมดังกลาว 

ไมมีผูถือหุนซักถาม หรือขอแกไขใดๆ 

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

เลขานุการบริษัท ประกาศจํานวนผูถือหุนที่ลงทะเบียนเขาประชุมวาระท่ี 1มีทั้งหมด 58 ราย เปนจํานวน  748,248,180  
หุน คิดเปนรอยละ 78.1072  ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด และ ขอใหที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน    

เม่ือการลงคะแนนเรียบรอย  จึงประกาศผลการนับคะแนน  โดยผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระท่ี  1   มี 
จํานวนทั้งส้ิน 748,248,180 เสียง  

ที่ประชุมพิจารณาแลว รายงานการประชุมดังกลาวเห็นวาถูกตอง และ มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2558 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย  จํานวน  748,208,180  เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9948 
ไมเห็นดวย จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0 
งดออกเสียง จํานวน  40,000 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0052 
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วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบรษิัทประจําป 2558 

                       

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดรายงานตอที่ประชุมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในปที่ผานมา
วา ในปที่ผานมาบริษัทมีรายไดรวมประมาณ 433 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนประมาณรอยละ 16 และบริษัทมีกําไรสุทธิ
ประมาณ 17.5 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนประมาณรอยละ 35 ในสวนของสินทรัพยรวม และสวนของผูถือหุนไมมีการ
เปล่ียนแปลงมากคอนขางใกลเคียงกับปที่แลว  

 

ทั้งนี้ผลการดําเนินการของบริษัทมาจาก 2 ธุรกิจหลักของบริษัทคือ 1. กิจการโรงแรม MARRIOTT EXECUTIVE 
APARTMENT SATHORN VISTA – BANGKOK ซึ่งในปที่ผานมาถือวามีผลการดําเนินการท่ีดีขึ้นจากปที่แลว ไมวาจะเปนเร่ือง
อัตราการเขาพัก และคาเฉล่ียคาหองตอคืน (ADR) โดยมีรายไดทั้งส้ิน 218 ลานบาท มีกําไร 102 ลานบาท ซึ่งสูงขึ้นกวาปกอน
อยางมาก และ 2. บริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทเก่ียวกับการใหบริการระบบสารสนเทศ  

 

อยางไรก็ตามเน่ืองจากหนวยธุรกิจของบริษัทคอนขางจะเล็ก และธุรกิจของบริษัทคอนขางจะมีขอจํากัด ซึ่งฝายจัดการ
ก็ไดพยายามที่จะขยายธุรกิจออกไป เน่ืองจากเปนแนวทางใหบริษัทเติบโตไดดี และเร็วที่สุด โดยบริษัทพยายามขยายธุรกิจใน
ธุรกิจท่ีเอื้อประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย (STAKEHOLDERS) ไมวาจะเปนผูถือหุน ชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอม ลูกคา คูคา คูแขง 
พนักงานและครอบครัว โดยคํานึงถึงผลกระทบ ความคาดหวัง ผลประโยชน คุณภาพชีวิต สุขอนามัย และเศรษฐกิจ ของผูมีสวน
ไดเสีย โดยธุรกิจท่ีบริษัทไดคาดหวัง หรือเร่ิมดําเนินการศึกษาแลวนั้น เปนธุรกิจที่บริษัทดําเนินการอยูแลว เชน โรงแรม การขาย
หรือใหเชาอาคารที่พักอาศัย (Serviced Apartment) หรือ สํานักงานใหเชา สวนอีกกลุมเปนกลุมที่ฝายจัดการมีความเช่ียวชาญ
คือ บริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ (Health Care)  

 

ทั้งนี้ แผนและขั้นตอนในการดําเนินธุรกิจท่ีบริษัทไดวางไว คือ 
1. ป 2557 - 2559 ลงทุนในธุรกิจ (Investment) 
2. ป 2560 - 2562 ไดรับผลตอบแทน ขยายธุรกิจ พัฒนาธุรกิจใหม 
3. ป 2563 - 2565 รับผลตอบแทนอยางตอเนื่อง (Long Term Recurring) 
 
สําหรับโครงการลงทุนใหมของบริษัท ซึ่งเม่ือปที่แลวบริษัทไดแจงขาวผานระบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

วา บริษัทไดจัดต้ังบริษัทยอยขึ้น 1 แหง ชื่อ บริษัท  แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค จํากัด เพ่ือเขาไปลงทุนกอสรางโรงแรมแหงใหม 
ระดับ 3 - 4 ดาว บริเวณสยามสแควร มีหองพักประมาณ 400 หอง มีขนาดหองพักแบบ 22 และ 26 ตารางเมตร ซึ่งปจจุบัน
บริษัทไดรับการคัดเลือกจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแลว ปจจุบันรอการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งสัญญาที่จะทํากับ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะเปนสัญญาสิทธิการเชาระยะยาว โดยมีระยะเวลากอสราง 4 ป และระยะเวลาบริหารจัดการและ
ดําเนินการ 30 ป สําหรับธุรกิจบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ ยังอยูระหวางการศึกษาของคณะกรรมการ และคาดหวังวานาจะ
เกิดขึ้นภายในปนี้ 

 

โดยแหลงเงินทุนท่ีมาใชอันดับแรก คือการกูเงินจากสถาบันการเงิน เงินสวนเกินจากการดําเนินธุรกิจ เพ่ิมทุนโดยการ
จัดสรรหุนเพิ่มทุน และ ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment Trust : REIT) ซึ่งจะชวยในการจัดหา
เงินทุนเพิ่มทุนเพิ่มเติมสําหรับโครงการใหมในอนาคต 

 
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม 
 

นางสาวจุรีรัตน ชื่นสุวรรณ อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนไดสอบถามวาตามที่บริษัทไดรวมประกาศเจตนารมณเปนแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตไว บริษัทมีนโยบายที่จะใหไดการรับรองจากแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน
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ไทยในการตอตานการทุจริตเม่ือใด นอกจากน้ีนางสาวจุรีรัตน ชื่นสุวรรณไดกลาวชื่นชมบริษัท ในเรื่องที่บริษัทไดประกาศ
เจตนารมณในการเขารวมการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

 

ดร.สาธิต  วิทยากร ไดชี้แจงวา ปจจุบันบริษัทอยูในกระบวนการทําเร่ือง Anti -Corruption ในระดับที่ 2 ซึ่งภายในปนี้
จะดําเนินเสนอตอแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตเพื่อขอการรับรอง และในปหนาบริษัทจะเนนใน
เร่ือง Anti -  Corruption มากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทก็มีความมุงมั่นที่จะตอตานการทุจริตคอรัปชั่น โดยมีการจัดฝกอบรมใน
เร่ืองการทุจริตคอรรัปชั่นใหพนักงานทุกคนและพนักงานทุกคนก็ใหความรวมมือ และใหการสนับสนุนในเร่ืองน้ีเปนอยางดี 

 

นายสรรพสิทธิ์  ม่ิงสิทธิชัย ผูถือหุน ไดสอบถามวาโครงการลงทุนในโรงแรม อสังหาริมทรัพย และการลงทุนใหม
เก่ียวกับธุรกิจบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ (Health Care)  เชน  โรงพยาบาลของบริษัทตามท่ีนายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธาน
เจาหนาที่บริหาร ไดนําเรียนตอที่ประชุมนั้น จะมีมูลคาการลงทุนประมาณเทาใด และจะเปนการลงทุนในปนี้ทั้งหมดหรือไม
อยางไร 

 

ดร.สาธิต  วิทยากร ไดชี้แจงวา ส่ิงที่นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจาหนาที่บริหารไดนําเรียนตอที่ประชุมนั้น เปน
เพียงแผนกลยุทธและขั้นตอนในการดําเนินธุรกิจที่ฝายบริหารจัดการไดวางแนวทางไว โดยมูลคารวมโครงการท้ังหมดท่ีบริษัท
คาดวาจะลงทุนนั้นมีจํานวนสูงประมาณกวาหนึ่งหม่ืนลานบาท ซึ่งความเปนไปไดในการดําเนินการทุกโครงการน้ันอาจจะไมได
ทุกโครงการ อาจสําเร็จเพียงบางโครงการเทานั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกฎระเบียบของราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

 

นายสรรพสิทธิ์  ม่ิงสิทธิชัย ผูถือหุน ไดสอบถามวาในสวนของ REIT นั้นจะครอบคลุมถึงสวนท่ีเปนโรงแรม 
อสังหาริมทรัพย และ การลงทุนใหมเก่ียวกับธุรกิจบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ (Health Care) เชน โรงพยาบาลหรือไมอยางไร 

 

ดร.สาธิต  วิทยากร ไดชี้แจงวา REIT เปนแผนระยะยาวของบริษัทในการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อใชในการดําเนินกิจการ
ในแผนขั้นที่สอง   

 

 ไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติม 
 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามในวาระนี้เพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทไดเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ในปที่ผานมาและรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ไดนําเสนอ   และ เนื่องจากวาระน้ี
เปนวาระแจงเพื่อทราบ จึงไมตองมีการลงมติ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแลว รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2558 และรายงานประจําป 2558 ของ
คณะกรรมการบริษัท 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558  
 

นางสาวปรียาพร อภิวาทนวิทยะ ผูอํานวยการฝายบริการบัญชี ไดรายงานใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ ตามรายงานของ     
ผูตรวจสอบบัญชี ที่ไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข ในป 2558 มีบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 1 แหง คือ บริษัท แบงค็อก เซนเตอร ดิ
สตริค จํากัด ซึ่งไดเร่ิมรวมในงบการเงินของบริษัทฯ ต้ังแตวันที่ 7 กันยายน 2558 ในสวนของผลการดําเนินงาน ของบริษัท เปน
ดังตอไปนี้ 
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1. งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
 

    งบการเงินเฉพาะบริษัท        
 

ในป 2558 มีรายไดรวม 274 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2557 ประมาณรอยละ 11 ซึ่งรายไดประกอบดวย 

- รายไดจากกิจการอาคารที่พักอาศัย   214 ลานบาท สูงกวาป 2557   ประมาณรอยละ 12   

-  รายไดคาบริหารอาคารสํานักงาน จํานวน 42 ลานบาท เทากับป 2557 

-  รายไดคาบริการ เปนรายไดจากการใหบริการทางบัญชี สารสนเทศ และ การจัดการดานทรัพยากรบุคคล 
จํานวน 4 ลานบาท สูงกวาป 2557   ประมาณรอยละ 17   

-  รายไดอื่น ๆ มีจํานวน 14 ลานบาท ประกอบดวย กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยเพื่อคา ดอกเบี้ยรับ และรายการอื่น ๆ 

-  ตนทุนและคาใชจายรวม ป 2558 มีจํานวน 238 ลานบาท สูงกวา ป 2557 ประมาณรอยละ 8   จาก
คาใชจายพนักงานท่ีเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากบริษัทระหวางการปรับโครงสรางองคกร เพ่ือใหรองรับการเติบโตของธุรกิจในป 2559 

-  ในป 2558 ไมมีตนทุนทางการเงิน 

 

ทําใหในป 2558 มีกําไรสุทธิสําหรับปอยูที่ 37 ลานบาท สูงกวาป 57 ประมาณรอยละ 41 จะเห็นไดวาบริษัทมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นกวาป 2557  

 

 งบการเงินรวม 

ในป 2558 มีรายไดรวม 433 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2557 ประมาณรอยละ 16 ซึ่งรายไดประกอบดวย 

-  รายไดจากกิจการอาคารที่พักอาศัย 214 ลานบาท 

-  รายไดคาบริหารอาคารสํานักงาน 42 ลานบาท 

-  รายไดคาบริการ จํานวน 168 ลานบาท ซึ่งสวนท่ีเพ่ิมขึ้นเปนรายไดคาบริการของบริษัทยอย 
-  รายไดอื่น ๆ จํานวน 8 ลานบาท 
-  ตนทุนและคาใชจายรวม จํานวน 415 ลานบาท ซึ่งตนทุนที่สูงขึ้น จะเกิดจากบริษัทยอยมีการรับงานโครงการ

เพ่ิมขึ้น และมีการต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคาและรายไดคางรับของบริษัทยอยในป จาํนวน 14 ลานบาท 

-  ตนทุนทางการเงิน มีจํานวน 1 ลานบาท เปนของบริษัทยอย 
 

ทําใหบริษัทมีกําไรสุทธิรวมสําหรับปอยูที่ 17.5 ลานบาท ซึ่งสูงกวาป 2557 ประมาณรอยละ 35 
 

2. งบแสดงฐานะการเงิน 
 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 

-  สินทรัพยหมุนเวียน มีจํานวน 490 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2557 ที่มีจํานวน 464 ลานบาท อยูรอยละ 6 โดย

เพ่ิมขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว 
-  สินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 1,579 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2557 ที่มีจํานวน 1,537 ลานบาท อยู รอยละ 3 

จากเงินลงทุนในบริษัทยอยที่เพ่ิมขึ้น 75 ลานบาท 
- ในป 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 2,069 ลานบาท 
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-  หนี้สินหมุนเวียน มีจํานวน 39 ลานบาท 
-  หนี้สินไมหมุนเวียน จํานวน 38 ลานบาท สูงขึ้นจากป 2557 จากการต้ังประมาณการ Incentive Fee ที่ตอง

จายให Marriott และการต้ังภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
- บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 77  ลานบาท   
-  สวนของผูถือหุนในป 2558 มีจํานวน 1,992 ลานบาท สูงกวาป 2557 รอยละ 3 จากผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น 

การจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 10 ลานบาทและสวนเกินมูลคาหุนจากการเพ่ิม
ทุนชําระแลวจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 2 ลานบาท    

- ป 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินและสวนของผูถือหุนรวม 2,069 ลานบาท 
 
งบการเงินรวม   
 

-  สินทรัพยหมุนเวียน มีจํานวน 624 ลานบาท สูงกวาป 2557 รอยละ 16 จากเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทยอย 

75 ลานบาท 
-  สินทรัพยไมหมุนเวียน มีจํานวน 1,464 ลานบาท ลดลงจากป 2557 รอยละ 3 จากราคาตามบัญชีของ ที่ดิน 

อาคาร อุปกรณที่ลดลง การตัดคาเส่ือมราคา และการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดจากการซื้อบริษัทยอย จํานวน 8 ลาน
บาท 

- ในป 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 2,087 ลานบาท 
- หนี้สินหมุนเวียน มีจํานวน 59 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2557 จากเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นท่ีเพิ่มขึ้น 
- หนี้สินไมหมุนเวียน มีจํานวน 42 ลานบาท 
- บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 101 ลานบาท 
- สวนของผูถือหุนในป 2558 มีจํานวน 1,986 ลานบาท สูงกวาป 2557 รอยละ 2 จากผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น 
- งบการเงินรวม มีหนี้สินและสวนของผูถือหุนรวม 2,087 ลานบาท 
 

ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม 
 

นายนฤชิต แตงสวน ผูถือหุน ไดสอบถามวาคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของป 2558 เกิดจากอะไร และลูกหน้ีรายใด 
 

ดร.สาธิต  วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ไดชี้แจงวา คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวเปนของบริษัท คอนเวอร
เจนซซิสเทมส จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทยอย เกิดจากหน้ีคงคางของลูกคาเดิมของบริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด กอนที่บริษัท
จะเขาซื้อกิจการบริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด ซึ่งลูกคาที่คางชําระน้ีทําธุรกิจเก่ียวกับโรงพยาบาล และคางชําระเปน
ระยะเวลาหลายป โดยบริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด ไดบันทึกคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรเปนรายไดแลวต้ังแตที่ตกลงทํา
สัญญา ตอมาในป 2558 ลูกคาแจงวาคณะกรรมการของลูกคาไมอนุมัติในการติดต้ังระบบงานนี้ จึงไมมีการดําเนินการตอ และ
ไมมีการเรียกเก็บคาบริการท่ีคงคางไว เน่ืองจากสัญญาที่ทําไวยังไมรัดกุมเพียงพอ ทั้งนี้ผูสอบบัญชีเห็นวาควรบันทึกสํารองคา
เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทจึงไดบันทึกสํารองหนี้สงสัยจะสูญในป 2558 เปนจํานวนเงิน 14 ลานบาท แตภายหลัง ซึ่งบริษัท คอน
เวอรเจนซซิสเทมส จํากัด ไดบันทึกคาบริการดังกลาวเปนรายไดแลว โดยหนี้ดังกลาวนี้เปนหนี้ที่เกิดขึ้นกอนที่บริษัทจะเขาไปซื้อ
กิจการ 

  

นายนฤชิต แตงสวน ผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติมวา ความเปนไปไดที่จะไดรับชําระหนี้กลับมาเปนรายไดของลูกหน้ีที่
บันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ มีหรือไม 

 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ไดชี้แจงวา คงไมไดรับชําระหนี้สําหรับกรณีดังกลาว แตมีความ
เปนไปไดที่จะมีรายไดจากการติดต้ังระบบใหม ซึ่งเปนปกติธุรกิจของโรงพยาบาลที่จะติดต้ังระบบใหมทุก 5 ป 
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นายนฤชิต แตงสวน ผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติมวาบริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด มีตนทุน และคาใชจาย
เพ่ิมขึ้นในป 2558 จึงขอสอบถามวาแนวโนมในป 2559 จะเปนอยางไร  

 

ดร.สาธิต  วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ไดชี้แจงวา ในฐานะกรรมการบริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด 
ซึ่งเปนบริษัทใหบริการในการติดต้ังระบบสารสนเทศ ซึ่งเม่ือ 2 ปที่แลว บริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด รับงานจาก
โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญแหงหนึ่งในจังหวัดขอนแกน ซึ่งบริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด ตองจัดหาพนักงานไปทํางานที่
ขอนแกนประมาณ 35 คน ทําใหมีตนทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การตรวจรับงานของภาครัฐคอนขางมีขั้นตอนที่มากทําใหลาชา จึง
สงผลใหบริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด รับรูรายไดชากวารายจาย ทั้งนี้ในป 2559 ไดมีกลยุทธที่จะหารายไดเพ่ิมจาก
โรงพยาบาลขนาดเล็ก เพ่ือลดขั้นตอนในการตรวจรับ และสามารถกระจายพนักงานไปทํางานไดมากขึ้นเพื่อลดตนทุน 

 

นายนฤชิต แตงสวน ผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติมวาในป 2559 บริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด จะเติบโตเพิ่มขึ้น
เปนจํานวนรอยละเทาไรของรายไดป 2558 ซึ่งมีจํานวน 168 ลานบาท หรือเติบโตถึง 200ลานบาท 

 

นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงวา ตามแผนที่ไดเสนอไปแลวในวาระที่ 2 และ ดร.สาธิต 
วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหารไดชี้แจงนั้น ในป 2559 นี้  บริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด ตองมีการวางแผนในการ
หาลูกคาโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็กลง เพ่ือไมใหเกิดประเด็นเหมือนลูกคาขนาดใหญที่ตองใชเวลามาก อีกท้ังการเก็บขอมูลในการ
ติดต้ังระบบก็มีหลากหลาย ทําใหควบคุมตนทุนยาก โดยประมาณการวาจะเติบโตเปนจํานวนเงิน 180 ลานบาท 

 

นายนฤชิต แตงสวน ผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติมวาธุรกิจบริการใหคําปรึกษาดานธุรกิจท่ีรายไดหายไปในป 2558 เปน
เพราะเหตุใด  ในป 2559 จะมีรายไดกลับเขามาอีกหรือไม 

 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ไดชี้แจงวาบริษัทยอยคือ บริษัท พร้ินซิเพิล อินเวสเมนท จํากัด ซึ่ง
ดูแลดานการลงทุนของบริษัทนั้น เน่ืองจากสถานการณดานการลงทุนต้ังแตกลางป 2557 ไมเอื้ออํานวยตอการลงทุนในตลาดทุน 
จึงไมไดทําธุรกรรมดานนี้ ทั้งนี้ก็ไดหารายไดเสริมจากการใหบริการดานบริการบัญชี การจัดการดานทรัพยากรบุคคล การ
ใหบริการดานสารสนเทศ ดานจัดซ้ือ 

 

นายนฤชิต แตงสวน ผูถือหุน ไดขอใหอธิบายเก่ียวกับการตัดจําหนายทรัพยสินไมมีตัวตน 8.1 ลานบาท และการซื้อ
ทรัพยสินไมมีตัวตนเพิ่ม 3.8 ลานบาท 

 

นางสาวปรียาพร อภิวาทนวิทยะ ผูอํานวยการฝายบริการบัญชี ไดชี้แจงวา เน่ืองจากธุรกิจบริหารอาคารสํานักงานมี
การอัพเกรดโปรแกรมบัญชีใหมทําใหมีเงินลงทุนเพิ่มขึ้น สวนการตัดจําหนายทรัพยสินไมมีตัวตนเปนของบริษัท คอนเวอรเจนซ
ซิสเทมส จํากัด จํานวนเงิน 8.1 ลานบาท ซึ่งยอดคงเหลือมีจํานวนตํ่ากวา 1 ลานบาท ซึ่งรายการนี้เปนการตัดจําหนายต้ังแตป 
2556 เปนรายการตัดจําหนายแบ็กล็อค  (Backlog) ของบริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด 

 

นายนฤชิต แตงสวน ผูถือหุน ผูถือหุน ไดสอบถามถึงระยะเวลาของการดําเนินโครงการสยามของ บริษัท แบงค็อก เซน
เตอร ดิสตริค จํากัด 

 

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงวาตามที่ไดวางแผนไว โครงการดังกลาวจะมีระยะเวลากอสราง
ประมาณ 24 เดือน ขณะนี้อยูระหวางการเตรียมการออกแบบ การจัดหาผูบริหารโรงแรม โดยไดรับอวอรดจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยแลว แตเน่ืองจากเปนโครงการที่มีจํานวนเงินมากกวาหน่ึงพันลานบาทจะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอนจึง
เร่ิมโครงการกอสรางได  

 

นายนฤชิต แตงสวน ผูถือหุน ผูถือหุน ไดสอบถามวาจะไดรับอนุมติจากคณะรัฐมนตรีในเร็วๆ นี้หรือไม 
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ดร.สาธิต  วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ไดชี้แจงวา คงไมสามารถแจงได เน่ืองจากเรื่องการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีมีจํานวนมาก แตไดเรงรัดไปยังจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแลววา ถาไมสามารถสรุปภายในไตรมาสสองของปนี้ ก็
จําเปนที่จะขอปรับราคาเนื่องจากราคาที่เสนอไวนั้นอยูภายใตเง่ือนไขไมนานมาก เพราะขณะน้ีราคาวัสดุอุปกรณในการกอสราง
ไดปรับตัวสูงขึ้นทําใหบริษัทมีตนทุนที่สูงขึ้นดวย 

นายนฤชิต แตงสวน ผูถือหุน ไดสอบถามถึงความคืบหนาในการขายโรงแรม MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENT 
SATHORN VISTA - BANGKOK 

ดร.สาธิต  วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ไดชี้แจงวาขณะนี้ยังไมมีผูใดเสนอราคาที่เหมาะสม อีกท้ังโรงแรม
เองก็มีศักยภาพสูง มีรายได 

นายนฤชิต แตงสวน ผูถือหุน ไดสอบถามถึงความคืบหนาในการลงทุนดานการแพทยของบริษัทวามีความคืบหนา
เพียงใด 

ประธานฯ ชี้แจงวา เร่ืองธุรกิจทางการแพทยนั้นเปนธุรกิจที่ดีและนาจับตามอง ในชวงภาวะเศรษฐกิจถดถอยของ
ประเทศไทยเม่ือป 2540 นั้น ธุรกิจทางการแพทยกลับเติบโต ซึ่งจะเห็นไดวาในชวงภาวะเศรษฐกิจถดถอยมี 4 ธุรกิจที่ดีคือ 
การศึกษา การรักษาความปลอดภัย การแพทย และ เสริมความงาม   

ดร.สาธิต  วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ไดเสริมวา ฝายบริหารไดวางแผนงานและกลยุทธเร่ืองการลงทุนทั้ง
ดานอสังหาริมทรัพย และ ดานท่ีคณะผูบริหารมีความชํานาญ 

นายนฤชิต แตงสวน ผูถือหุน ไดสอบถามวา การลงทุนในดานท่ีคณะผูบริหารมีความชํานาญ โดยเฉพาะเร่ืองทาง
การแพทยนั้นจะเกิดเปนรูปธรรมเม่ือใด 

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงวาตามที่ไดวางแผนไวนั้นเปนแผนงานอาจจะเกิดหรือไมเกิดก็
ได ทั้งนี้ฝายจัดการมีการพิจารณาการลงทุนพรอมจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสม ดวยความโปรงใสและตองการดําเนินงานให
ถูกตอง เพื่อใหผูถือหุนสวนนอยไมกระทบกระเทือนมากนัก  จึงขอเรียนวาเม่ือมีขอสรุปจากการศึกษาโครงการแลวจะเรียนใหผู
ถือหุนทราบทันที 

นายนฤชิต แตงสวน ผูถือหุน ไดสอบถามวาการท่ีบริษัทนําเงินที่ไดจากการระดมทุนจากผูถือหุนไปลงทุนในหนวย
ลงทุนนั้น ไดผลตอบแทนที่ดีหรือไม 

ดร.สาธิต  วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ไดชี้แจงวา เน่ืองจากทุนจดทะเบียนบริษัท แบงค็อก เซ็นเตอร ดิสต
ริค จํากัด ยังเรียกชําระทุนไมครบ ดวยตองรอการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีกอนสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยที่สยาม จึงนําเงิน
ไปลงทุนในหนวยลงทุนท่ีเปนหุนกูซึ่งใหอัตราผลตอบแทนที่ดีกวาฝากเงินในบัญชีธนาคารและม่ันคงกวาการลงทุนในตลาดทุน 
ทั้งนี้คาดวาจะจะนํามาใชลงทุนอีกไมนานเม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการที่สยาม 

ไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม 

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

เลขานุการบริษัทประกาศจํานวนผูถือหุนที่ลงทะเบียนเขาประชุมวาระท่ี 3 มีทั้งหมด 80 ราย เปนจํานวน 766,335,181  
หุน  คิดเปนรอยละ 79.9952  ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด และ ขอใหที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน    

เม่ือการลงคะแนนเรียบรอย  จึงประกาศผลการนับคะแนน  โดยผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่  3   มี 
จํานวนทั้งส้ิน 766,335,181 เสียง  
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ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับปบัญชีส้ินสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย  จํานวน  766,295,181  เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9948 
ไมเห็นดวย จํานวน  0   เสียง  คิดเปนรอยละ  0 
งดออกเสียง จํานวน  40,000   เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0052 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรเพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมายและงดการจายเงินปนผลสําหรับป 
2558  

  

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดใหบริษัทจายเงินปนผลจากเงินกําไรเทานั้น และมาตรา 116 กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปสวนหนึ่งไว เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป   จนกวาทุนสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวา
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 อนุมัติจัดสรรกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตาม
กฎหมายจํานวนเงิน 1,876,267 บาท เพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2558 มีกําไรสะสมจัดสรรแลวสํารอง
ตามกฎหมายเทากับ 39,379,215 บาท  

 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผล ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ทั้งนี้อาจเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคลอง และความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และเน่ืองจากบริษัทมีแผนที่จะขยายงานในปนี้ จึงเสนอใหงดการจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานส้ินสุด   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   เพ่ือใชเปนเงินทุนสํารองสําหรับการดําเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัท 

 

ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม 
 

ไมมีผูถือหุนซักถาม 
 

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 

เลขานุการบริษัท ประกาศจํานวนผูถือหุนที่ลงทะเบียนเขาประชุมวาระท่ี 4 มีทั้งหมด 80 ราย เปนจํานวน 766,335,181  
หุน  คิดเปนรอยละ 79.9952  ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด และ ขอใหที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน    

 

เม่ือการลงคะแนนเรียบรอย จึงประกาศผลการนับคะแนน  โดยผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระท่ี 4 มีจํานวนทั้งส้ิน 
766,335,181 เสียง  

 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเอกฉันทอนุมัติจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจายเงินปนผล
สําหรับป 2558 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย  จํานวน  766,295,181 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9948 
ไมเห็นดวย จํานวน  0   เสียง  คิดเปนรอยละ  0 
งดออกเสียง จํานวน  40,000   เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0052 

 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่นจากตําแหนงตามวาระ  
 

              นางสาวชยาภรณ เล่ือนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ไดแถลงใหที่ประชุมทราบวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดวาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง กรรมการคิดเปนจํานวนหนึ่งในสาม หรือจํานวน
ใกลที่สุดกับหนึ่งในสามจะตองออกจากตําแหนง ในคร้ังนี้ กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 3 ทาน มี ดังตอไปนี้ 
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1.  นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
2.  ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย                       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
3.  นายวีระ ศรีชนะชัยโชค                      กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง  

และ ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 

ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแลว ขอเสนอใหประธานกรรมการและกรรมการทั้ง 3 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ
หนึ่ง โดยวาระน้ี จะลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  

 

ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม 
 

ไมมีผูถือหุนซักถาม 
 

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 

เลขานุการบริษัท ชี้แจงวา ในวาระท่ี 5 นี้ จะแบง เปนวาระยอย 5.1 – 5.3 โดยใหลงคะแนนเลือกต้ังเปนรายบุคคลทีละ
วาระ 
 

วาระที่ 5.1  การลงคะแนนเลือกตั้ง นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม 
 

เลขานุการบริษัท  ประกาศจํานวนผูถือหุนที่ลงทะเบียนเขาประชุมวาระท่ี 5.1    มีทั้งหมด 81 ราย  เปนจํานวน  
766,335,182 หุน  คิดเปนรอยละ 79.9952  ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด และ ขอใหที่ประชุมพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนน    

 

เม่ือการลงคะแนนเรียบรอย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.1  มีจํานวนทั้งส้ิน 
766,335,182 เสียง  
 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทเลือกต้ัง นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย  จํานวน  766,295,182  เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9948 
ไมเห็นดวย จํานวน  0   เสียง  คิดเปนรอยละ  0 
งดออกเสียง จํานวน  40,000   เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0052 

 

วาระที่ 5.2  การลงคะแนนเลือกตั้ง ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย  
                    

เลขานุการบริษัท  ประกาศจํานวนผูถือหุนที่ลงทะเบียนเขาประชุมวาระท่ี 5.2 มีทั้งหมด 81 ราย เปนจํานวน  
766,335,182 หุน  คิดเปนรอยละ 79.9952  ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด และ ขอใหที่ประชุมพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนน    

 
เม่ือการลงคะแนนเรียบรอย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.2  มีจํานวนทั้งส้ิน 

766,335,182 เสียง  
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ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทเลือกต้ัง ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย  กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวย
คะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย  จํานวน  766,295,182  เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9948 
ไมเห็นดวย จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0 
งดออกเสียง จํานวน  40,000 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0052 

วาระที่ 5.3  การลงคะแนนเลือกตั้ง นายวีระ ศรีชนะชัยโชค 

เลขานุการบริษัท  ประกาศจํานวนผูถือหุนที่ลงทะเบียนเขาประชุมวาระท่ี 5.3 มีทั้งหมด 81 ราย เปนจํานวน  
766,335,182 หุน  คิดเปนรอยละ 79.9952  ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด และ ขอใหที่ประชุมพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนน    

เม่ือการลงคะแนนเรียบรอย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.3  มี 
จํานวนทั้งส้ิน 766,335,182 เสียง 

ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติเปนเอกฉันทเลือกต้ัง  นายวีระ ศรีชนะชัยโชค     กลับเขาเปนกรรมการอีก 
วาระหนึ่งดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย  จํานวน  766,295,182  เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9948 
ไมเห็นดวย จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0 
งดออกเสียง จํานวน  40,000 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0052 

วาระ 6   พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2559 

นางสาวชยาภรณ เล่ือนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท เรียนใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการเห็นสมควรใหนําเสนอตอ
ที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2559 ดังตอไปนี้ 

1. วงเงินคาบําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานป 2558 อยูในวงเงินไมเกิน 4.0 ลานบาท  โดย

จะบันทึกเปนคาใชจายของป 2559 (คงเทาเดิมกับ ป 2557 โดยบันทึกเปนคาใชจาย ป 2558)
2. ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจาหนาที่และการชดใชคืนใหกับบริษัท (Directors and

Officers  Liability  and  Company  Reimbursement  Policy, D&O) วงเงิน 300 ลานบาท  (คงเดิม
เทากับป 2558)

3. คาเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท)

ตําแหนง 
ประธานคณะ 
กรรมการ 

กรรมการ 

ประธาน 
คณะ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธาน 
คณะ 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
บริหาร 

ประธาน 
คณะ 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

ประชุมคณะกรรมการ 15,000 10,000 15,000 

ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 5,000 5,000 

ประชุมคณะกรรมการ 
บริหาร 

4,000 3,000 

ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

4,000 3,000 
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ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม 
 

ไมมีผูถือหุนซักถาม 
 

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 

เลขานุการบริษัท  ประกาศจํานวนผูถือหุนที่ลงทะเบียนเขาประชุมวาระท่ี 6 มีทั้งหมด 82 ราย เปนจํานวน  
766,335,382 หุน  คิดเปนรอยละ 79.9952  ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด และ ขอใหที่ประชุมพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนน    

 

เม่ือการลงคะแนนเรียบรอย  จึงประกาศผลการนับคะแนน  โดยผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระท่ี 6   มี 
จํานวนทั้งส้ิน 766,335,382 เสียง 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2559 ดวยคะแนนเสียง 
ดังนี้ 

เห็นดวย  จํานวน  766,295,382  เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9948 
ไมเห็นดวย จํานวน  0   เสียง  คิดเปนรอยละ  0 
งดออกเสียง จํานวน  40,000   เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0052 

 

วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2559 
 

นายญาณศักด์ิ มโนมัยพิบูลย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดเรียนใหที่ประชุมทราบวา   คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี และไดมีความเห็นวาผูสอบบัญชี แหง บริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเปนอิสระ ซึ่งสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดี มี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับตอการขยายงานของบริษัท จึงนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม
สามัญประจําป 2559 แตงต้ังให นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ  นายพิสิฐ ทางธนกุล   
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ  นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 แหง บริษัท ไพร
ซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2559 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัท และ ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานไดใหบริษัท  
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น  ของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส-คูเปอรส เอบีเอเอส 
จํากัด แทนได  

 

ในสวนของคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2559 ไดเสนอคาตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน 2,030,000 บาท สําหรับ
บริษัทและบริษัทยอยอีกสามแหง ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนสไลด ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2559 ตามเสนอ 

 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี รอบปบัญชี 2559 รอบปบัญชี 2558 

1. คาสอบบัญชีเฉพาะบริษัท 1,450,000 1,450,000 

2. คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 580,000 500,000 

รวม 2,030,000 1,950,000 
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ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม 

ไมมีผูถือหุนซักถาม 

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

เลขานุการบริษัท  ประกาศจํานวนผูถือหุนที่ลงทะเบียนเขาประชุมวาระท่ี 7 มีทัง้หมด 82 ราย เปนจํานวน  
766,335,382 หุน  คิดเปนรอยละ 79.9952  ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด และ ขอใหที่ประชุมพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนน    

เม่ือการลงคะแนนเรียบรอย  จึงประกาศผลการนับคะแนน  โดยผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7   มี 
จํานวนทั้งส้ิน 766,335,382 เสียง 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2559 ดวย
คะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย  จํานวน  766,295,382  เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9948 
ไมเห็นดวย จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0 
งดออกเสียง จํานวน  40,000 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0052 

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองอื่นซึ่งนอกเหนือจากวาระท่ีกําหนด รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุน สอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ไดแสดงความเห็นตอที่ประชุมในเร่ืองเก่ียวกับการจัดหาเงิน
ลงทุนของบริษัทวา บริษัทคงตองใชเงินทุนระยะยาว ขอใหพิจารณาการเพิ่มทุนเปนทางเลือกสุดทาย แรก เพราะบริษัทมีหนี้สิน
เพียง 101 ลานบาท และมีหนี้สินระยะยาวเพียง 1 ลานบาท แตมีสวนผูถือหุนประมาณ 2,000 ลานบาท ซึ่งสามารถกูเงินไดเปน
จํานวนสูง โดยขอใหพิจารณาเรื่องการออกหุนกูเปนลําดับแรก โดยออกเปนหุนกูระยะยาว และ หุนกูแปลงสภาพ (Convertible 
Debenture Bond) เชน หุนกูเงินระยาวเวลา 5 ป และใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ ทําใหมีผูถือหุนเพิ่มขึ้น สวนทางเลือกท่ี
สองออกเปนหุนเพิ่มทุนจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และสวนทางเลือกสุดทายขอใหการออกหุนเพิ่มทุน
เสนอแกผูถือหุนเดิมดวยราคาที่ไมสูง 

ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดแนะนํา 

นายสุทธิรัตน อาชิตา ผูรับมอบฉันทะ สอบถามวามีการพิจารณานํา MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENT 
SATHORN VISTA – BANGKOK เขาโครงการ REIT หรือไม 

ดร.สาธิต  วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ไดชี้แจงวา ไดมีการศึกษาพิจารณาแลว แตดวยขนาดของทรัพยสิน
ที่ 2,000 ลานบาท ทําใหไมเปนที่สนใจ เพราะขนาดของทรัพยสินที่นักลงทุนสนใจคือ 5,000 ลานบาทขึ้นไป ฝายจัดการก็ไดหา
วิธีอื่นในการดําเนนิการใหเกิดผลประโยชนที่มากขึ้น 

นายสุทธิ รัตน  อาชิตา  ผู รับมอบฉันทะ  สอบถามเ พ่ิมเติมวา  บริษัทพิจารณาวา  MARRIOTT EXECUTIVE 
APARTMENT SATHORN VISTA – BANGKOK ควรได Yield Stand Alone ที่เทาไร 
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ดร.สาธิต  วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ไดชี้แจงวา Yield Stand Alone ไมควรตํ่ากวารอยละ 4 ของมูลคา 
2,000 ลานบาท 

นายสุทธิรัตน อาชิตา ผูรับมอบฉันทะ สอบถามวามีการพิจารณาเร่ือง Financial Criteria ในการตัดสินใจการลงทุน
อยางไร 

ดร.สาธิต  วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ไดชี้แจงวา Yield สําหรับอสังหาริมทรัพยควรจะไดประมาณรอยละ 
6 – 7  โรงแรมควรมี House Profit รอยละ 45  สํานักงานควรมีกําไรขั้นตนรอยละ 40  ดานการแพทย กําไรกอนหักคาเส่ือมราคา 
ดอกเบ้ีย ภาษี (EBITDA) รอยละ 20 - 25    

ไมมีผูใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทไดแจงตอท่ีประชุมวาขณะน้ีวาระตางๆ 
ไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมผูถือหุนเสร็จส้ินแลวเพื่อเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน และระเบียบบริษัท 
บริษัทจะดําเนินการแจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ภายหลังเสร็จส้ินการประชุม ผานระบบขาวของตลาด
หลักทรัพยฯ ภายในวันทําการถัดไปและบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมใหแลวเสร็จภายใน 14 วันนับแตวันประชุมตาม
มาตรา 96 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 รวมท้ังนําสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรใน
เว็บไซดของบริษัทที่  www.principalcapital.co.th อันจะทําใหผูถือหุนไดรับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความ
ถูกตองได  

 ประธานฯ ไดกลาวในนามของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ของบริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) 
ขอขอบพระคุณทานผูถือหุน ตัวแทนผูถือหุนทุกทาน ตลอดจนผูมีสวนท่ีเก่ียวของทุกทาน ที่เขารวมการประชุมในครั้งนี้ ขณะนี้
ประชุมไดดําเนินการครบถวนทุกวาระแลว จึงขอปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559  

ปดประชุมเวลา 14.30 น. 

                 ลงช่ือ    ประธานที่ประชุม 
            (นายแพทยพงษศักด์ิ วิทยากร) 

ลงช่ือ    เลขานุการบริษัท และผูบนัทึกรายงานการประชุม 
       นางสาวชยาภรณ เล่ือนนภาวรรณ            
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            สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6 
 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตวั)  
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

เขียนที่                                
วันที่             เดือน                                 พ.ศ.  
 

(1) ขาพเจา         สัญชาติ     
อยูบานเลขที่    ถนน      ตําบล/แขวง       
อําเภอ/เขต     จังหวัด      รหัสไปรษณีย     
 

 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล   จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม                                        หุน 
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                       เสียง ดังนี้ 

หุนสามัญ                                 หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ     เสียง 
หุนบุริมสิทธิ                          หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ     เสียง 
 

(3) ขอมอบฉันทะให 
                                                                                                                                      อายุ                   ป    

อยูบานเลขที่               ซอย                                         ถนน                           ตําบล/แขวง                                         
อําเภอ/เขต                         จังหวัด                                                                 รหัสไปรษณีย                           
 

                นายญาณศักด์ิ มโนมัยพิบูลย                              อายุ       53.       ป    
อยู           ช้ัน 23          อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร         เลขที่    29                   ถนน           สุขุมวิท 63                        ตําบล/แขวง 
คลองตันเหนือ       อําเภอ/เขต       วัฒนา          จังหวัด        กรุงเทพมหานคร                 รหัสไปรษณีย             10110 
 

                 นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม                   อายุ       68        ป  
อยู           ช้ัน 23          อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร         เลขที่    29                   ถนน           สุขุมวิท 63                        ตําบล/แขวง 
คลองตันเหนือ     อําเภอ/เขต       วัฒนา          จังหวัด        กรุงเทพมหานคร                 รหัสไปรษณีย             10110 
 
 �             นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย                            อายุ       40        ป  
อยู           ช้ัน 23          อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร         เลขที่    29                   ถนน           สุขุมวิท 63                        ตําบล/แขวง 
คลองตันเหนือ   อําเภอ/เขต       วัฒนา          จังหวัด        กรุงเทพมหานคร                 รหัสไปรษณีย             10110 
   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน    
คร้ังที่ 1/ 2559         ในวันพุธที่    28   เมษายน  2559        เวลา        14.30     น.  ณ      หองบอลรูม  2   ช้ัน 5    โรงแรม เอส 31  สุขุมวิท    เลขที่ 
545  สุขุมวิท 31  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110        หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 

 

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
วาระท่ี       1      เร่ือง     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559  

                               (ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                              (ข)     ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย                        ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 

 

 

ปดอากร 
แสตมป 20 บาท 
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                           วาระที่       2     เร่ือง    พิจารณาอนุมัติการเขาซ้ือกิจการของกลุมบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลด้ิง จํากัด  โดยการซ้ือหุนในบริษัท   
วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลด้ิง จํากัด จากคุณสาธิตา วิทยากร และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลด้ิงส แอลทีดี ซ่ึงเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบรษิัท 

  (ก)      ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)      ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย                         ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี       3     เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 1,400,700,000 บาท เปนจํานวน 
3,240,638,433 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,839,938,433 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท พรอมทั้งการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
     (ก)      ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)      ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี       4     เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 1,839,938,433 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
1 บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) อันไดแก คุณสาธิตา วิทยากร และ พีค      ดีเวลลอปเมนท โฮลด้ิงส แอลทีดี ซ่ึงเปนบุคคลที่
เก่ียวโยงกันของบริษัท 
            (ก)      ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)      ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
 

วาระท่ี      5      เร่ือง   พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถามี) 
   (ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง           
 

(5)    การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้น
ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ให
ผูรับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

ลงช่ือ                       ผูมอบฉันทะ 
                                                                                                         (                                                   ) 

               ลงช่ือ                                            ผูรับมอบฉันทะ 
                                                                                                        (                                                   ) 
 
หมายเหตุ 
(1) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก    
               จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
(2) วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
(3) ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ          
                หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท     พร้ินซิเพิล แคปตอล       จํากัด (มหาชน) 

 

 ในการประชุมผูจองหุน/การประชุมผูถือหุนวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่  1/2559       ในวันพุธที่  28  เมษายน  2559    เวลา 14.30 น. ณ หอง 
บอลรูม 2   ช้ัน 5  โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท.เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร   หรือ ที่จะพึ่ง
เล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

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

วาระท่ี                เร่ือง          
     (ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)     ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 

วาระท่ี                 เร่ือง            
                 (ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)      ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                  ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
 

วาระท่ี                 เร่ือง         
                 (ก)      ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)      ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
 

วาระท่ี                เร่ือง         
                 (ก)      ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)      ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

     เห็นดวย                ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 

วาระท่ี                เร่ือง         
                 (ก)      ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)      ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

     เห็นดวย                  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 
วาระท่ี                เร่ือง เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) 

ช่ือกรรมการ          
    เห็นดวย                   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ          
    เห็นดวย                  ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ          
    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย     งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ          
    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย     งดออกเสียง  
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  สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7 

ขอมูลเก่ียวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง ขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน ลง
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี ซ่ึงจะเปนการสรางความเช่ือมั่นใหเกิดข้ึนแกผูถือหุน 
ผูลงทุน และผูที่เก่ียวของกับทุกฝาย และเพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผู
ถือหุน บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 
เพื่อใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ เนื่องจากผูถือหุนบางรายอาจยังไมคุนเคยกับขอพึงปฏิบัติที่นํามาใชในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จึงขอสงวน
สิทธิที่จะผอนผันการย่ืนเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทฯ จะ
พิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
1.  เอกสารที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม  

ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 
    1.   กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง  
          ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ  เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ ใบขับข่ี หรือหนังสือ
เดินทาง  และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย  
    2.  กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม  
         2.1.  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือ 
               ผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ  
         2.2.  สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ 1 และผูถือหุนไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง  
         2.3.  แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ 1 

 
 ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 

    1.  กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง  
         1.1   แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1  
         1.2  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนที่ออกใหไมเกิน 30 วัน   โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา     กระทรวง 
                 พาณิชย ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูเขารวม 
                ประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน  
    2.  กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม  
         2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.)  ซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือ 
               ของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ  

2.2  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนที่ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  
ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ)   และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน  

                       2.3  สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเปนผูมอบฉันทะและลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
                       2.4  แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
 3.   กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน  

       3.1  ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ 1 หรือ   2 
                       3.2  ในกรณีที่ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศมอบให      Custodian    เปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ตองสงหลักฐาน 
                              ดังตอไปนี้เพิ่มเติม  

1)   หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
2)   หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian 

ทั้งนี้   เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคล
นั้นรับรองความถูกตองของคําแปล  
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2. วิธีการมอบฉันทะ  
บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ของผูถือหุนแตละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดกําหนดไวจํานวน   3 

แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้  

 แบบ ก.  เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซ่ึงเปนแบบที่งายไมซับซอน  

 แบบ ข.  เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว  

 แบบ ค.  เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให  Custodian  ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ
ดูแลหุน  

หากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ประสงคจะใชหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก  หรือแบบ ค สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะไดจาก www.principalcapital.co.th และโปรดนําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
พรอมหลักฐานมาในวันประชุมผูถือหุนดวย  
 
ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังนี้  

1.  ใชหนังสือมอบฉันทะ ดังนี้  
                                1.1  ผูถือหุนทั่วไปจะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะ   แบบ ก หรือ แบบ ข  แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น  

       (ซ่ึงสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ไดจาก www.principalcapital.co.th)  
1.2  ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให  Custodian  ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ 
       ดูแลหุน จะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งไดจากทั้ง 3 แบบ ( แบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค) (ซ่ึงสามารถ  
       Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ค ไดจาก www.principalcapital.co.th) 

2.     มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคของผูถือหุน  หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง 
       โดยใหระบุช่ือพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ หรือกาเคร่ืองหมายหนาช่ือกรรมการอิสระตามที่บริษัท 
       ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงทานเดียวใหเปนผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุม ดังนี้ 
       2.1  นายญาณศักด์ิ มโนมัยพิบูลย  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2   นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       
2.3   นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       

3.     ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและมีผลผูกพันตามกฎหมาย       
        ทั้งนี้บริษัทไดอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปใหแกผูรับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเขารวมประชุม  
4.    เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขารวมประชุม โปรดสงหนังสือมอบฉันทะพรอมทั้งหลักฐานมายังบริษัท      เพื่อตรวจสอบกอนวัน 
       ประชุมไมนอยกวา 1 วัน 

 
ทั้งนี้  ผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนโดยมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได   และผูถือหุน
จะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ตนถืออยูได เวนแตเปน 
Custodian ที่ผูถือหุนซ่ึงเปน ผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหเปนผูรับฝากและดูแลหุนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
 

3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเร่ิมการประชุมไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง หรือต้ังแตเวลา 11.30 น. เปนตนไปในวัน
พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558  ณ หองแกลเลอเรีย 1 – 3  ช้ัน 5  โรงแรม เอส 31 ถ.สุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ไดแนบมาพรอมนี้  
 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน 
ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 42 กําหนดไววาในการออกเสียงลงคะแนนใหหุนหนึง่มีเสียงหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนใหเปนไป
ตามหลักเกณฑดังนี้ 
4.1  วาระท่ัวไป 
        4.1.1.  การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยการใชบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะสําหรับผูถือหุนที่ประสงคจะออกเสียงไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ถาไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงใหถือวาผูถือหุนเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ หากมีผูถือหุน
ที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือใหเจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนดังกลาว   โดยในการออกเสียงลงคะแนนใหถือหนึง่หุนเปนหนึ่ง
เสียง โดยผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ไมสามารถแบงการ
ออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน    
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4.1.2.  ในกรณีมอบฉันทะ  

              ก.  ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น การลงคะแนนเสียงของ  
     ผูรับมอบฉันทะวาระใดไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ ใหถอืวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปน 
     การลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 
ข.  หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไวไมชัดเจน  
     หรือใน กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสอืมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการ 
     เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงคะแนนเสียงไดตามสมควร 

4.2  วาระเลือกต้ังกรรมการ 
สําหรับวาระเลือกต้ังกรรมการตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กําหนดใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงและมี
วิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

(4) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ 
(5) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงทีม่ีอยูเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได    ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคล 

                                       หลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
                               (3)   บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา   เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี 
                                      หรือ    จะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น            ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน 
                                      จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่  8 
 

ขอบังคับของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) 
เฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 

 
กรรมการและอํานาจกรรมการ 
 
 ขอ 17. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 
                                 (ก)  ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ 
    (ข)  ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคล    

            หลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
    (ค)  บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ 
          จะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณทีี่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการ 
                                        ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
 
การประชุมผูถือหุน 
 

 ขอ 38.  ในการประชุมผูถือหุน ตองมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) คน 
หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถอืหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะ
ครบเปนองคประชุม 

 
 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จํานวนผูถือหุนซ่ึงมาเขารวมประชุมไมครบเปน

องคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมใิช
เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนงัสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา เจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลังนี้ไมจําเปนตองครบองคประชุม 

 
 ขอ 39. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การมอบฉันทะจะตองทําเปน

หนังสือลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธาน
กรรมการกําหนดไว ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้ 
   ก.     จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะนั้นถืออยู 
   ข.     ช่ือผูรับมอบฉันทะ 
   ค.     คร้ังที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 

 ขอ 40. การประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปล่ียนลําดับ
ระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 
 

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสอืนัดประชุมครบถวนแลว ผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด อาจขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนงัสือนัดประชุมได 
 

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม หรือเร่ืองที่ผูถือหุนเสนอเพิ่มเติมไมเสร็จ และ
จําเปนตองเลื่อนการพิจารณา ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมคร้ังตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ 
วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนการประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสอืพิมพไม
นอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน 
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 ขอ 41. ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ถามี
รองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซ่ึงมา
ประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 
                                                                                                                                                                                         

 ขอ 42. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด          
ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 
 

 ขอ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผูถือหุนจะตองไดรับความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมากของ
ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในขอบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว หรือใน
กรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

               ก.   การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
               ข.   การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

 ค.   การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญการมอบหมายใหบุคคลอื่น 
       เขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
 ง.   การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 
 จ.   การเพิ่มทุน และการลดทุน 

ฉ.   การออกหุนกู 
 ช.   การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 9  
 

ขั้นตอนการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559  
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)  

วันพุธที่ 28 กันยายน 2559  
ณ หองบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท   

 
 

ผูถือหุน 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) 

 
มาดวยตัวเอง  ผูรับมอบฉันทะ 

 
โตะลงทะเบียนดวยตัวเอง (เริ่ม 12.30 น.) โตะลงทะเบียนผูรับมอบฉันทะ (เริ่ม 12.30 น.) 

 

แสดงบัตรประจําตัว 
แสดงหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว

ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
 

ลงนามในใบลงทะเบียน 
 

 
รับบัตรลงคะแนน 

 
 

เขาหองประชุม 
 

 
ประธานเปดการประชุม (เวลา 14.30 น.) 

 
 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ  
 

 
กรณีที่มีผูตองการคัดคานหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ  

ใหยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 
(สําหรับผูคัดคานหรืองดออกเสียง) 

 
 

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ 
ผูคัดคานหรืองดออกเสียง และสรปุผลลงคะแนน  

 
 

เม่ือทราบผลลงคะแนนประธานกลาวสรุปตอที่ประชุม 
 
                        *กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) เมื่อเสร็จการประชุม* 
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 10 

 
ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 

 
1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย  

 
อายุ  : 53 ป 
ตําแหนง  : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
วันเขาดํารง 
ตําแหนงกรรมการ : 29 เมษายน 2556 ( 3 ป )  
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร  (เกียรตินิยมอันดับ 2)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และประวัติการอบรม                    ปริญญาโท บริหารธุรกิจดานการเงิน และการจัดการ  มหาวิทยาลัยอินเดียนา, บูมมิงตัน,  สหรัฐอเมริกา  

หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ สําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคกรมหาชน รุน 3  
สถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหาร   ระดับสูงภาครัฐ (PDI) 
ผูบริหารระดับสูง รุน 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
Director Certification Program 2005 (DCP)  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Director Accreditation Program  2004  (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประวัติการทํางาน 
2556-ปจจุบัน : กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

กุมภาพันธ 2555   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ    บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
– ปจจุบัน 
เมษายน          กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ   ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
– กันยายน 2554         และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
เมษายน 2552                 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
 – ธันวาคม 2554 
เมษายน 2553                 กรรมการกําหนดคาตอบแทน    บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
 – ธันวาคม 2554 
มกราคม  2554                 กรรมการสรรหา      บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
 – ธันวาคม 2554 
กุมภาพันธ 2552   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร  บริษัท หลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
–  มีนาคม 2554 
กันยายน 2548   กรรมการผูอํานวยการ และ กรรมการบริหาร   บริษัท หลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
– มกราคม 2552 
ธันวาคม 2544   กรรมการผูจัดการ และ กรรมการบริหาร    บริษัท หลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
 – กันยายน 2548 
 

บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

ธันวาคม 2557                    กรรมการ                                                  บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด 
– ปจจุบัน 
สิงหาคม 2557                   ประธานกรรมการ     บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม  
 – ปจจุบัน                                                      (บสย.) 
พฤษภาคม 2555 –             เลขาธิการ      สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 
ปจจุบัน 
มีนาคม 2554                     ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร    สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 
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– เมษายน 2555 
พฤษภาคม 2550 –             กรรมการบริหารและอุปนายก    สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 
มีนาคม 2554 
เมษายน 2554 – ปจจุบัน ที่ปรึกษา      สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
สิงหาคม 2553-                   กรรมการ      สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
มีนาคม 2554 
เมษายน –   ประธานกรรมการ     บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จํากัด 
 พฤศจิกายน2554  
เมษายน 2552 –                 กรรมการ   สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
มีนาคม 2554  
 
หลักเกณฑและวธิีการสรรหา     คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไมรวมกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียไดพิจารณา 
                                          เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ ที่เปนคุณสมบัติเหมาะสม 
                                                        กับตําแหนงครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด 
การถือครองหลักทรัพยของบรษิัท             ไมมี  
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการ  ไมมี 
ใดๆ ที่บริษัทหรอืบริษัทยอยเปนคูสัญญา   
คุณสมบัติตองหาม                             ไมมีประวัติกระทําความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพยซ่ึงไดกระทํา 
                                                                          โดยทุจริต 

      ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ 
      บริษัทในรอบปที่ผานมา 
การมีสวนไดสวนเสียในวาระที่เสนอ   ไมมี 

 
 

2.   นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม 
                    
อายุ  : 68 ป 
ตําแหนง  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
วันเขาดํารง 
ตําแหนงกรรมการ : 29 เมษายน 2556 ( 3 ป )  
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี การบัญชี  (เกียรตินิยมอันดับ)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และประวัติการอบรม                    ปริญญาโท การบัญชี   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Director Accreditation Program  2016  (DAP)                     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Chief Financial Officer             สภานักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 

ประวัติการทํางาน 
2556-ปจจุบัน : กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ            บริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  
 

      - ไมมี – 
 
  

บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

2550 – ปจจุบัน                           ที่ปรึกษากรรมการบริหารดานบัญชีและการเงิน                           บริษัทกลุมรีเจนท 
 

หลักเกณฑและวธิีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไมรวมกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียไดพิจารณา 
                                                                      เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ ที่เปนคุณสมบัติเหมาะสม 

                                                                                  กับตําแหนงครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด 
การถือครองหลักทรัพยของบรษิัท             ไมมี  
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สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการ  ไมมี 
ใดๆ ที่บริษัทหรอืบริษัทยอยเปนคูสัญญา   
คุณสมบัติตองหาม                                             ไมมีประวัติกระทําความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกับทรัพยซ่ึงไดกระทํา 
                                                                                         โดยทุจริต 
      ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ 
      บริษัทในรอบปที่ผานมา 
การมีสวนไดสวนเสียในวาระที่เสนอ   ไมมี 
 
 

3.  ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย  
 

อายุ  : 40 ป 
ตําแหนง  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
 
วันเขาดํารง : 22 เมษายน 2557 ( 2 ป ) 
ตําแหนงกรรมการ   
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Pine Manor Colledge, USA 

  และประวัติการอบรม               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)    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
                                                    Director Accreditation Program   2012  (DAP)              สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
                                                    Company Secretary Program   2009  (CSP)                 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประวัติการทํางาน 
2557-ปจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

มกราคม 2554 - ปจจุบัน             รองกรรมการผูจัดการ สายงานนักลงทุนสมัพันธ             บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)  
                                                  และ ผูถือหุนรอยละ  0.40 
ตุลาคม 2551 – ปจจุบัน             เลขานุการบริษัท    บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
ตุลาคม 2555 –                          กรรมการ                                        บริษัท มินิแม็กส เวนเจอร จํากัด 
ปจจุบัน                                                                                                                           
 

 
หลักเกณฑและวธิีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไมรวมกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียไดพิจารณา 

                                                                      เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ ที่เปนคุณสมบัติเหมาะสม 
                                                                                  กับตําแหนงครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด 
การถือครองหลักทรัพยของบรษิัท             ไมมี  
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการ  ไมมี 
ใดๆ ที่บริษัทหรอืบริษัทยอยเปนคูสัญญา   
คุณสมบัติตองหาม                                             ไมมีประวัติกระทําความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกับทรัพยซ่ึงไดกระทํา 
                                                                                         โดยทุจริต 
      ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ 
      บริษัทในรอบปที่ผานมา 
การมีสวนไดสวนเสียในวาระที่เสนอ   ไมมี 
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      คุณสมบัติกรรมการอิสระ  
 
 
สรรหาผูที่มีความรู   ความสามารถ  และ  ที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับหลักเกณฑขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ 
 
1.    ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท  บริษัทยอย   บริษัทที่เก่ียวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูที่มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ  ดวย 
2  . ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน   ลูกจาง    พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา  หรือ   ผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ  บริษัทยอย บริษัทที่เก่ียวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูที่มีอํานาจควบคุมของบริษัท   
3 . ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต  หรือ   โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา พี่นอง   คูสมรส   และ บุตรของ
กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย หรือ บริษัทที่เก่ียวของหรือบุคคลที่จะเสนอใหไดเปนผูบริหาร หรือ 
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  บริษัทยอย หรือ บริษัทที่เก่ียวของ 
4  . ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท   บริษัทยอย  บริษัทที่เก่ียวของผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่มีอํานาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่
อาจเปนการขัดขวาง การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมทั้งไมเคยเปนหรือเปนผูถือหุนที่มีนัยรวมถึงผูมีอํานาจควบคุมผูที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย หรือบริษัทที่เก่ียวของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท   
5.  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีบริษัท บริษัทยอย หรือ บริษัทที่เก่ียวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูที่มีอํานาจควบคุมของบริษัท และ ไมเปน         ผู
ถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย หรือ บริษัทที่เก่ียวของ ผูถือหุนรายใหญ 
หรือ  ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู   
6.  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางกฎหมาย  หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ไดรับบริการเกินกวา 
2  ลานบาทตอป จากบริษัท  บริษัทยอย หรือ บริษัทที่เก่ียวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และ ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมี
อํานาจควบคุม  หรือ หุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย 
7.  ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท   ผูถือหุนรายใหญ   หรือ   ผูถือหุนซ่ึงเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนราย
ใหญ 
8  . ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน   และ  เปนการแขงขันที่มีนัยกับกับกิจการของบริษัท  บริษัทยอย หรือ ไมเปนหุนสวนที่มีนัยของหาง
หุนสวน  หรือ  เปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน  ลูกจาง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือ ถือหุนเกินรอยละ1 ของจํานวนหุนที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน  และ มีการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทยอย 
9.  ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 
ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ (1) ถึง  (9)   แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท  บริษัทใหญ     บริษัทยอย บริษัทที่เก่ียวของ     ผูถือหุนรายใหญ    หรือ    ผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท   โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 11 
   
 
 
 

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จดัประชมุวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)   

วันพุธที่ 28 กันยายน 2559  
ณ  หองบอลรูม 2  ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท 
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