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25 มีนาคม 2559 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559   
เรียน ผู้ ถือหุ้น บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่สง่มาด้วย 1.   ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

2. รายงานประจ าปี 2558 และ รายงานการพฒันาความยัง่ยืน ปี 2558 ในรูปแบบแผ่นบนัทกึข้อมลู (CD ROM)  
3. ประวตัิกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
4.   ข้อมลูเก่ียวกบัเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 
5.  ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะสว่นที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
6. แบบฟอร์มลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉันทะ 
7. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ 
8. คณุสมบตัิกรรมการอิสระ 
9.   ข้อมลูและคณุสมบตัิกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น 
10  แผนที่แสดงสถานที่จดัการประชมุ 

 
 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2559
เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2  ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สขุุมวิท เลขที่ 545 ถ.สขุุมวิท 31  แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อ
พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
 

   ข้อเทจ็จริงและเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ได้จดัขึน้ในวนัที่ 23 เมษายน 2558 โดยมีส าเนารายงานการประชมุ
สามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชมุฉบบันี ้(สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1) ซึ่งได้จัดท าขึน้แล้วเสร็จ
ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่ว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตัง้แต่วนัที่ 
6 พฤษภาคม 2558 แล้ว 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558   จดัขึน้เม่ือพฤหสับดีที่  23 เมษายน  
2558    ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า  ได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้อง  ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559   รับรอง
รายงานการประชมุดงักลา่ว 

 

 คะแนนเสียงส าหรับการรับรอง  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผา่นมาและความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2558 ซึง่ปรากฎในรายงาน
ประจ าปี 2558 ตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรายงานประจ าปี 2558 ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท และ  ความก้าวหน้าของ
กิจการในรอบปี 2558 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 คะแนนเสียงส าหรับการรับทราบ  เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบจงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 
 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุประจ าปี
สิน้สุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ  โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฎอยู่ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2558 ของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2) ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.principalcapital.co.th)  
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ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559  อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุของ
บริษัทส าหรับปี สิน้สดุ  ณ  วนัที่  31  ธันวาคม  2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 

วาระที่ 4     พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิก าไร เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2558 
 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  ที่ผ่านมา บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 
37,368,357 บาท ซึง่ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษัทจา่ยเงินปันผลจากเงินก าไร
เทา่นัน้ และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้ บริษัทมีนโยบายจา่ยเงินปันผล ในอตัราไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 40 ของก าไรหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล,ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอ่ืนๆ ทัง้นี ้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยูก่บัผล
ประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคลอ่ง และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต  

 ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2557 และ 2558  
 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2557 ปี 2558 
1. ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 26,458,956 37,368,357 
2. จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว 947,724,500 957,976,200 
3. เงินปันผลจา่ยอตัราตอ่หุ้น - - 
4. รวมจ านวนเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ - - 
5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ - - 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559  อนมุตัิจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย  
และอนมุตัิให้งดการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เพ่ือใช้เป็นเงินทนุส ารองส าหรับการ
ด าเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัท  

 

                   คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 วาระที่  5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
 

                  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดวา่ในการประชมุใหญ่ 
                   สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้   ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม    (1/3)      ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้   และ 
                  กรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้   ในครัง้นีมี้กรรมการ  3  ทา่น ที่ต้องพ้นจากต าแหน่งในการ 
                 ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  คือ 

1.  นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม            กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  2.  ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั                          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  3.  นายวีระ ศรีชนะชยัโชค                          กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

                  ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นชอบให้เสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559  เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการที่พ้นจาก 
                 ต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 

 1.  นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม            กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  2.  ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั                          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  3.  นายวีระ ศรีชนะชยัโชค                          กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าบุคคลตามรายช่ือดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ  มี
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท โดยกรรมการล าดบัที่ 1 และ 2 จะเป็นกรรมการอิสระด้วย ซึ่งมีคณุสมบตัิ
สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และของบริษัท โดยรายละเอียดประวตัิของกรรมการทัง้   3  ท่าน ได้ส่งมา
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้(สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3) ทัง้นี ้กรรมการที่มีสว่นได้สว่นเสียในเร่ืองนีไ้มไ่ด้ออกเสียงลงคะแนน 

   

  คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่  6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
 

                 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี  2559 โดยค านึงถึงผลประกอบการของ 
 บริษัทในปีที่ผ่านมา  ประกอบกบัการเปรียบเทียบอ้างอิงภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมในประเภทเดียวกบับริษัท    ตามรายละเอียด 
                ดงัต่อไปนี ้               
 

                1.  วงเงินคา่บ าเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน    4   ล้านบาท   ส าหรับผลประกอบการปี 2558 โดยบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย ปี 2559    (คงเดิม
เทา่กบัปี  2557 และ บนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ย ปี 2558)    

           2.  ประกนัภยัความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่  และ  การชดใช้คืนให้กบับริษัท   (Directors  and  Officers  Liability  and  
      Company Reimbursement Policy, D&O) วงเงิน 300 ล้านบาท (คงเดิมเทา่กบัปี  2558) 

                 3.  คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการประจ าปี 2559 เทา่กบัปี 2558 และคณะกรรมการบริหาร  ประจ าปี 2559   ซึง่ลดลงจากปี  2558    และ 
                     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2559  เทา่กบั คณะกรรมการบริหาร ประจ าปี 2559 ดงันี ้

ต าแหน่ง ประธานคณะ 
กรรมการ กรรมการ 

ประธานคณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธานคณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

 
กรรมการ 
บริหาร 

ประธานคณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

 
กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

ประชุมคณะกรรมการ 15,000 10,000 15,000 
 

. 
   

ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

  
5,000 5,000 

 

   

ประชุมคณะกรรมการ 
บริหาร 

    
4,000 

 
      3,000 

 
 

 

ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง      

  
4,000 

 
3,000 

 
 

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 (บาท)  

            

รายช่ือกรรมการ
ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษทั

 คณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการตรวจสอบ

ค่าบ าเหน็จกรรมการ รวมทั้งส้ิน

นายแพทยพ์งษศ์กัด์ิ วิทยากร 135,000.00                               600,000.00                735,000.00           
นายญาณศกัด์ิ มโนมยัพิบูลย์ 155,000.00                               600,000.00                755,000.00           
ดร.สาธิต วิทยากร 110,000.00                               400,000.00                510,000.00           
นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม 110,000.00                               400,000.00                510,000.00           
ดร.จุฑามาศ อิงโพธ์ิชยั 110,000.00                               400,000.00                510,000.00           
นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ 110,000.00                               400,000.00                510,000.00           
นางศนัสนีย ์สุธีวงศ์ 100,000.00                               400,000.00                500,000.00           
นายศาตรา จนัทรศพัท์ 90,000.00                                 400,000.00                490,000.00           
นางสาวภทัรพร จารุพฒัน์ 90,000.00                                 400,000.00                490,000.00           

รวมค่าตอบแทนกรรมการ 1,010,000.00                            4,000,000.00             5,010,000.00         
                *นายศาสตรา จนัทรศพัท ์ลาออกจากกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2559 และ นางศนัสนีย ์สุธีวงศ ์ลาออกจากกรรมการบริษทั  
                   เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 
                   **นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัแทนนายศาสตรา จนัทรศพัท ์มีผลตั้งแต่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 และ 
                         นางสาววิชนนั ศุภจรรยา ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัแทนนางศนัสนีย ์สุธีวงศ ์มีผลตั้งแต่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 
 

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 อนมุตัิคา่ตอบแทน  
                กรรมการประจ าปี 2559 ดงันี ้
                1.  วงเงินคา่บ าเหน็จกรรมการวงเงินไมเ่กิน 4 ล้านบาท   ส าหรับผลประกอบการปี 2558   เน่ืองจากสามารถด าเนินงานท าให้ผล

ประกอบการบริษัทมีก าไร โดยบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ย ปี 2559 (คงเดิมเทา่กบัปี  2557 และ บนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ย ปี 2558)      
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 2.   ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเบีย้ประชมุทา่นละ 15,000 บาท ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ (คงเดิมเทา่ปี  
     2558) 
3.   กรรมการ จะได้รับเบีย้ประชมุทา่นละ 10,000 บาท ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ (คงเดิมเทา่ปี 2558) 
4.   กรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่นจะได้รับเบีย้ประชมุเพ่ิมเติมจากเบีย้ประชมุตาม (2) และ( 3) ทา่นละ 5,000 บาท ตอ่การประชมุ 1 ครัง้  
     (คงเดิมเทา่ปี 2558) 
5.   ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเบีย้ประชมุทา่นละ 4,000 บาท ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 
     (ประธานคณะกรรมการบริหารลดลงจากปี 2558 จาก 10,000 บาท) 
6.  กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเบีย้ประชมุทา่นละ 3,000 บาท ตอ่การประชมุ 1 ครัง้  (กรรมการบริหารลดลง 
     จากปี 2558 จาก 10,000 บาท) 
7.  ประกนัความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่  และ  การชดใช้คืนให้กบับริษัท  (Directora  and  Officers Liability and Company  
     Reimbursement Policy: D&O)  วงเงิน 300 ล้านบาท (คงเดิมเทา่กบัปี  2558) 

   

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ    ไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2559 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกส านักงานสอบบญัชีประจ าปี 2559   และมีความเห็นให้   บริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นส านกังานสอบบญัชีประจ าปีก่อน  เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท  

 และบริษัทย่อยอีกสามแห่ง  เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี    มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะท าให้สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัท นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณ
งานและอตัราคา่สอบบญัชี ของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกันแล้ว เห็นว่าบริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส จ ากัด มี
คา่สอบบญัชีที่เหมาะสม 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท  และบริษัทย่อยอีกสามแห่ง และมีมติให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณา
แตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชีดงันี ้
1.  แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท  และบริษัทยอ่ยอีกสามแหง่ ประจ าปี 2559  
      -  นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ                 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3760       และ/หรือ 
      -  นายพิสิฐ  ทางธนกลุ                       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4095       และ/หรือ  
      -  นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5266        
     แหง่  บริษัท   ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส  จ ากดั     ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการ   
     ก.ล.ต.    เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี    2559         โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่ 
     งบการเงินของบริษัท  และบริษัทยอ่ยอีกสามแหง่ และ  ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฎิบตัิงานได้  ให้ 
     บริษัท   ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส  จ ากดั  จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่น   ของบริษัท    ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส     
     เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้  
2.  อนมุตัิคา่สอบบญัชีของ บริษัท  และบริษัทยอ่ยอีกสามแหง่   ประจ าปี 2559     เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน  2,030,000 บาท  (ในปี 2558   
     จ านวนเงินไมเ่กิน 1,980,000 บาท) 
 

 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไมมี่ความสมัพนัธ์และไมมี่สว่นได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เก่ียวข้องกบั 
 บคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 ตารางเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 
 
 
 
     
   

หมายเหต:ุ  1. ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข  และ วิธีการรายงานการ 
   เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 20)     ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการ 

 หมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักลา่วปฏบิตัิหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั โดยการหมนุเวียนไมจ่ าเป็นต้องเปลี่ยน
บริษัทผู้สอบบญัชแีหง่ใหม ่  บริษัทสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่นๆ  ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี รอบปีบญัชี 2559 (ปีที่เสนอ) รอบปีบญัชี 2558 
1.  คา่สอบบญัชีเฉพาะบริษัท 1,450,000 1,330,000 
2.  คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย    580,000    530,000 

รวม 2,030,000 1,980,000 
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      หรือบริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายทีพ้่นจากการปฏิบตัิหน้าที่จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เม่ือพ้น 
 ระยะเวลาอยา่งน้อย 2 รอบบญัชี   นบัแตว่นัทีผู่้สอบบญัชีรายดงักลา่วพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 

 2.  นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ เคยได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท และบริษัทยอ่ยอีกสามแหง่  ในปี 2558 
  3.  นายพิสิฐ  ทางธนกลุ   เคยได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท และบริษัทยอ่ยอีกสามแหง่  ในปี 2558 ทัง้นีไ้มเ่คยเป็น 
      ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ยอีกสามแหง่         

4.  นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร   เคยได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท และบริษัทยอ่ยอีกสามแหง่  ในปี 2558 ทัง้นีไ้มเ่คยเป็น 
     ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ยอีกสามแหง่               

 

   คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 

วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

 

 จงึขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ  ห้อง  
บอลรูม 2  ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สขุุมวิท  ถนนสขุุมวิท 31 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  โดยบริษัทจะเปิดให้
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 11.00 น. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง กรุณาน าเอกสารหรือ
หลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่  4 มาแสดงเพื่อสิทธิในการ
เข้าร่วมประชมุ 

 
อนึ่ง ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ที่จะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตาม

หนังสือมอบฉันทะ ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตาม
รายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่  4 ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชมุจะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานแสดงในการเข้า
ร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และสง่มอบตอ่เจ้าหน้าที่บริษัทที่จดุลงทะเบียน ก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ 

 
หากผู้ ถือหุ้นทา่นใด ประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัท โปรดเติมข้อความในหนงัสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นาย

ญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบูลย์ หรือ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม หรือ นางสาวจุฑามาส อิงโพธ์ิชยั ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้ รับมอบฉันทะ และโปรดสง่หนงัสือมอบฉันทะที่ระบขุ้อความครบถ้วนสมบรูณ์พร้อมเอกสารประกอบ ไปที่บริษัท 
พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 ลว่งหน้า เพ่ือให้บริษัทได้รับก่อนวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2559 จกัเป็นพระคณุยิ่ง  

 
 

                                                                                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                                                                                 
                                                                                                                                 ( นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ) 
                                                                                                                                  ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 
หมายเหตุ    
 
ผู้ ถือหุ้นทา่นใดทีป่ระสงค์จะรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2558 ของบริษัท  กรุณาติดตอ่คณุถิรนนัท์ แสงพึง่ธรรม หมายเลขโทรศพัท์ 02 714 2173 
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      หรือบริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายทีพ้่นจากการปฏิบตัิหน้าที่จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เม่ือพ้น 
 ระยะเวลาอยา่งน้อย 2 รอบบญัชี   นบัแตว่นัทีผู่้สอบบญัชีรายดงักลา่วพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 

 2.  นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ เคยได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท และบริษัทยอ่ยอีกสามแหง่  ในปี 2558 
  3.  นายพิสิฐ  ทางธนกลุ   เคยได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท และบริษัทยอ่ยอีกสามแหง่  ในปี 2558 ทัง้นีไ้มเ่คยเป็น 
      ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ยอีกสามแหง่         

4.  นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร   เคยได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท และบริษัทยอ่ยอีกสามแหง่  ในปี 2558 ทัง้นีไ้มเ่คยเป็น 
     ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ยอีกสามแหง่               

 

   คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 

วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

 

 จงึขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ  ห้อง  
บอลรูม 2  ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สขุุมวิท  ถนนสขุุมวิท 31 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  โดยบริษัทจะเปิดให้
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 11.00 น. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง กรุณาน าเอกสารหรือ
หลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่  4 มาแสดงเพื่อสิทธิในการ
เข้าร่วมประชมุ 

 
อนึ่ง ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ที่จะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตาม

หนังสือมอบฉันทะ ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีจะเข้าร่วมประชุมจะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตาม
รายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่  4 ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชมุจะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานแสดงในการเข้า
ร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และสง่มอบตอ่เจ้าหน้าที่บริษัทที่จดุลงทะเบียน ก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ 

 
หากผู้ ถือหุ้นทา่นใด ประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัท โปรดเติมข้อความในหนงัสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นาย

ญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบูลย์ หรือ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม หรือ นางสาวจุฑามาส อิงโพธ์ิชยั ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้ รับมอบฉันทะ และโปรดสง่หนงัสือมอบฉันทะที่ระบขุ้อความครบถ้วนสมบรูณ์พร้อมเอกสารประกอบ ไปที่บริษัท 
พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 ลว่งหน้า เพ่ือให้บริษัทได้รับก่อนวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2559 จกัเป็นพระคณุยิ่ง  

 
 

                                                                                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                                                                                 
                                                                                                                                 ( นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ) 
                                                                                                                                  ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 
หมายเหตุ    
 
ผู้ ถือหุ้นทา่นใดทีป่ระสงค์จะรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2558 ของบริษัท  กรุณาติดตอ่คณุถิรนนัท์ แสงพึง่ธรรม หมายเลขโทรศพัท์ 02 714 2173 
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   สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1 
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับดทีี่ 23 เมษายน 2558 
ณ ห้องแกเลอเรีย 1 - 3 ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31  

สขุมุวิท 31 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

              

เร่ิมการประชมุ เวลา 13.30 น. 
 

นางสาวชยาภรณ์  เลื่อนนภาวรรณ  เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น  และ  ผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นทุกทา่นที่เข้าร่วม
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ“)  ณ วนัที่ 19    มีนาคม   2558      ซึ่งเป็นวนัปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัทฯ       มีทนุจดทะเบียนช าระแล้วเป็นจ านวนเงิน  947,724,500  บาท  ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามญัจ านวน  
947,724,500  หุ้น  มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ  1 บาท   ซึ่งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน  
33 ราย และ   มีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุจ านวน  53  ราย รวมทัง้หมด  86  ราย  นับเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้    693,467,583  หุ้น     
หรือ  คิดเป็นร้อยละ 73.1719   ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด  ณ  วนัปิดสมดุทะเบียน   ซึง่เกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ 
ทัง้หมดตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535   ถือได้ว่าครบเป็นองก์ประชุมแล้วล าดับถัดไปได้กล่าวแนะน า
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ปัจจบุนั มีจ านวน 9 ทา่น ได้แก่ 

 

1. นพ.พงษ์ศกัดิ์  วิทยากร                  ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. คณุญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์         กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ดร.สาธิต  วิทยากร                        กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
4. คณุอรัญญา เฉลิมพรวโรดม           กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
5. ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั                  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
6. คณุศิรดา เทียมประเสริฐ             กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
7. คณุศนัสนีย์ สธีุวงศ์                    กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
8. คณุศาสตรา  จนัทรศพัท์             กรรมการ 
9. คณุภทัรพร จารุพฒัน์                  กรรมการ 

 

ตอ่จากนัน้ได้แนะน าผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นอ่ืน ประกอบด้วย 
 

1. คณุปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ         ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริการบญัชี 
2. คณุชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ           ตวัแทนผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
3. คณุสนิุสา วรการพินิจ           ตวัแทนผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
4. คณุกานติมา คงสมยตุิ           ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จากบริษัท อีซิ แอ้คเค้าท์ติง้ จ ากดั 
5. คณุนวลลดา งามธนไพศาล           ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท ดีเอ็น 36 จ ากดั 
6. คณุเนรมิต ตรงพร้อมสขุ           ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท ดีเอ็น 36 จ ากดั 

 

 ทัง้นีท้ี่ปรึกษากฎหมาย จะเป็นคนกลางในการดแูลการประชมุครัง้นีใ้ห้ด าเนินไปด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย และ 
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
 

 ล าดบัถดัไป นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ  เลขานกุารบริษัท  ได้เชิญคณุเนรมิต ตรงพร้อมสขุ  ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงถึงวิธี
ปฏิบตัสิ าหรับการประชมุและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระตา่ง ๆ ดงันี ้

 
1. การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระนัน้   ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่จ านวนหุ้นทีต่นถือ    โดยถือวา่หนึ่งหุ้น มีหนึ่งเสียง 
2. ส าหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5  และ วาระท่ี 7  จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 

และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน 
3. ส าหรับการลงมติวาระที่ 6  คา่ตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียง 
      ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ  
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4. ส าหรับวาระที่ 2  เป็นวาระเพ่ือทราบไมมี่การลงมติ 
5. ในสว่นของการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นที่ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแตล่ะวาระ  เม่ือได้ลงมติในใบลงคะแนนใน

วาระดงักลา่วแล้ว ให้ยกมือขึน้ เพ่ือที่เจ้าหน้าที่ จะเดินเข้าไปเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุ ผลลพัธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ๆ กรณีที่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นยกมือ จะถือวา่ ผู้ ถือหุ้ นมีมติเห็น
ด้วยกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯจะท าการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบใน
แตล่ะวาระ 

6. กรณีมีผู้ ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะท าการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมในวาระใดๆ ก็ตาม  
บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะ ที่มีความประสงค์จะซกัถาม ให้ยกมือขึน้  และ แจ้งชื่อ -นามสกุล ของ
ตนเอง  และ ฐานะของตนเองวา่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะมาจากผู้ ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ 
จะได้ท าการชีแ้จงในประเด็นตา่งๆ ที่สอบถาม และบนัทกึไว้เป็นข้อมลูส าหรับการประชมุในครัง้นีไ้ด้อยา่งถกูต้อง  

 

หลงัจากนัน้  นางสาวชยาภรณ์   เลื่อนนภาวรรณ    เลขานกุารบริษัท   กล่าวเรียนเชิญ   นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร  ประธาน
คณะกรรมการบริษัทฯ  ในฐานะประธานที่ประชมุ   กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น  และ ตวัแทนผู้ ถือหุ้น  และกล่าวเปิดประชมุอย่างเป็นทางการเพื่อ
พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ 

 

 ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
   

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
 

         ประธานฯ  แจ้งต่อที่ประชมุว่า   รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2557  ท่ีจะรับรองในวาระนีเ้ป็นเป็นรายงานจากการ
ประชมุเม่ือวนัที่    22  เมษายน  2557  โดยรายละเอียดการพิจารณาได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้วในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และ คณะกรรมการบริษัท
ฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ การบนัทกึรายงานการประชมุมีความถกูต้องครบถ้วน   เห็นควรรับรองรายการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ดงักลา่ว  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม หรือแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

- ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้
  

 เลขานกุารบริษัท  ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระที่ 1 มีทัง้หมด 75 ราย เป็นจ านวน 679,177,382 หุ้น  คิด 
เป็นร้อยละ 71.6640  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน    

 
 เม่ือการลงคะแนนเรียบร้อย          จงึประกาศผลการนบัคะแนน      โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่  1     มีจ านวนทัง้สิน้  

679,177,382  เสียง  
ผู้ถือหุ้น  เห็นด้วย  679,177,382  เสียง คิดเป็น 100.0000% 

  ไมเ่ห็นด้วย                    -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
งดออกเสียง    -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณารายงานการประชมุดงักลา่วแล้ว เห็นวา่ถกูต้อง และ มีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2557 ตามที่เสนอ 

  

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 
 

                      ประธานฯ ได้เชิญให้ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร แถลงผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2557 
 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารได้รายงานตอ่ทีป่ระชมุถึงผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในปีทีผ่่านมาวา่ ปี 2557 เป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจโลกผนัผวนและปัจจยัลบในประเทศหลาย ด้าน รวมถึงเหตกุารณ์ทางการเมืองที่ไมป่กติ  
สง่ผลให้ธุรกิจทอ่งเที่ยวในปี 2557 ต้องเผชิญกบัภาวะซบเซาถึงสามไตรมาส อนัสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจหลกัของบริษัท คือ โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็ค
คิวทิฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ  แตด้่วยมีลกูค้าทีใ่ช้บริการห้องพกัแบบระยะยาว ท าให้ผลกระทบที่ได้รับยงัดีกวา่โรงแรมอ่ืนๆ ที่รายได้
ลดลงต า่กวา่ร้อยละ 50 แตก็่มากระเตือ้งขึน้ในไตรมาสที่ 4 ตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก ราคาน า้มนัที่ลดลง และความเชื่อมัน่ของนกัท่องเที่ยวใน
ภมิูภาคที่ดีขึน้ โดยสามารถท ารายได้และก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และคา่เสื่อมราคาได้สงูกวา่ชว่งเดียวกนัของปีก่อน   
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4. ส าหรับวาระที่ 2  เป็นวาระเพ่ือทราบไมมี่การลงมติ 
5. ในสว่นของการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นที่ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแตล่ะวาระ  เม่ือได้ลงมติในใบลงคะแนนใน

วาระดงักลา่วแล้ว ให้ยกมือขึน้ เพ่ือที่เจ้าหน้าที่ จะเดินเข้าไปเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุ ผลลพัธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ๆ กรณีที่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นยกมือ จะถือวา่ ผู้ ถือหุ้ นมีมติเห็น
ด้วยกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯจะท าการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบใน
แตล่ะวาระ 

6. กรณีมีผู้ ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะท าการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมในวาระใดๆ ก็ตาม  
บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะ ที่มีความประสงค์จะซกัถาม ให้ยกมือขึน้  และ แจ้งชื่อ -นามสกุล ของ
ตนเอง  และ ฐานะของตนเองวา่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะมาจากผู้ ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ 
จะได้ท าการชีแ้จงในประเด็นตา่งๆ ที่สอบถาม และบนัทกึไว้เป็นข้อมลูส าหรับการประชมุในครัง้นีไ้ด้อยา่งถกูต้อง  

 

หลงัจากนัน้  นางสาวชยาภรณ์   เลื่อนนภาวรรณ    เลขานกุารบริษัท   กล่าวเรียนเชิญ   นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร  ประธาน
คณะกรรมการบริษัทฯ  ในฐานะประธานที่ประชมุ   กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น  และ ตวัแทนผู้ ถือหุ้น  และกล่าวเปิดประชมุอย่างเป็นทางการเพ่ือ
พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ 

 

 ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
   

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
 

         ประธานฯ  แจ้งต่อท่ีประชมุว่า   รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2557  ที่จะรับรองในวาระนีเ้ป็นเป็นรายงานจากการ
ประชมุเม่ือวนัที่    22  เมษายน  2557  โดยรายละเอียดการพิจารณาได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้วในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และ คณะกรรมการบริษัท
ฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ การบนัทกึรายงานการประชมุมีความถกูต้องครบถ้วน   เห็นควรรับรองรายการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ดงักลา่ว  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม หรือแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

- ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้
  

 เลขานกุารบริษัท  ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระที่ 1 มีทัง้หมด 75 ราย เป็นจ านวน 679,177,382 หุ้น  คิด 
เป็นร้อยละ 71.6640  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน    

 
 เม่ือการลงคะแนนเรียบร้อย          จงึประกาศผลการนบัคะแนน      โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่  1     มีจ านวนทัง้สิน้  

679,177,382  เสียง  
ผู้ถือหุ้น  เห็นด้วย  679,177,382  เสียง คิดเป็น 100.0000% 

  ไมเ่ห็นด้วย                    -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
งดออกเสียง    -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณารายงานการประชมุดงักลา่วแล้ว เห็นวา่ถกูต้อง และ มีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2557 ตามที่เสนอ 

  

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 
 

                      ประธานฯ ได้เชิญให้ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร แถลงผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2557 
 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารได้รายงานตอ่ทีป่ระชมุถึงผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในปีทีผ่่านมาวา่ ปี 2557 เป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจโลกผนัผวนและปัจจยัลบในประเทศหลาย ด้าน รวมถึงเหตกุารณ์ทางการเมืองที่ไมป่กติ  
สง่ผลให้ธุรกิจทอ่งเที่ยวในปี 2557 ต้องเผชิญกบัภาวะซบเซาถึงสามไตรมาส อนัสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจหลกัของบริษัท คือ โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็ค
คิวทิฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ  แตด้่วยมีลกูค้าทีใ่ช้บริการห้องพกัแบบระยะยาว ท าให้ผลกระทบที่ได้รับยงัดีกวา่โรงแรมอ่ืนๆ ที่รายได้
ลดลงต า่กวา่ร้อยละ 50 แตก็่มากระเตือ้งขึน้ในไตรมาสที่ 4 ตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก ราคาน า้มนัที่ลดลง และความเชื่อมัน่ของนกัท่องเที่ยวใน
ภมิูภาคที่ดีขึน้ โดยสามารถท ารายได้และก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และคา่เสื่อมราคาได้สงูกวา่ชว่งเดียวกนัของปีก่อน   

8 
 

ในปีที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้มีการท าการศกึษา ( Due Diligence) โครงการลงทนุและควบรวมกิจการที่น่าสนใจหลายโครงการ ซึง่
ทัง้หมดยงัอยูร่ะหวา่งการเจรจาตอ่รอง โดยโครงการเหลา่นัน้ล้วนอยูใ่นธุรกิจที่มีทีมผู้บริหารที่เช่ียวชาญ ทัง้ด้านอสงัหาริมทรัพย์ การแพทย์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั (“คอนเวอร์เจนซ์”) บริษัทยอ่ยแหง่หนึ่ง ได้ขยายฐานลกูค้าสูอ่งค์กรภาครัฐ มีโครงการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกบัโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่รองรับคนไข้กวา่ 3,000 คนตอ่วนั ซึง่คาดวา่จะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2558 – 2559 
แตใ่นขณะเดียวกนัก็มีรายจา่ยด้านบคุลากรที่เพ่ิมขึน้เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจเชน่กนั 

 

ในขณะที่เศรษฐกิจภายนอกอยูใ่นสภาวะที่ผนัผวน บริษัทฯ ได้ใช้โอกาสนีด้ าเนินการการพฒันาปรับปรุงคณุภาพภายในองค์กร ทัง้
เร่ืองระบบควบคมุคณุภาพ โดยในปี 2558 นี ้บริษัทฯ จะได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 รวมถึงได้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีการน า
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ PeopleSoft เข้ามาใช้ในเร่ืองงานบญัชีการเงิน  งานจดัซือ้ งานบริหารอาคาร งานบริหารทรัพยากรบคุคล เพ่ือลด
ข้อผิดพลาดและสร้างมลูคา่เพิ่ม โดยไมต้่องเพิ่มบคุลากร รวมถึงการใช้ระบบ Alfresco เพ่ือลดการใช้กระดาษ  

 

ตลอดปี 2557 บริษัทฯ มุง่เน้นเร่ืองของความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม ( CSR ) อยา่งตอ่เน่ืองทัง้ภาระกิจแบบ In-
Process และ After-Process รวมถึงการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต เป็นบริษัทล าดบัที ่ 332 
และอยูร่ะหวา่งการด าเนินการเพื่อให้สามารถยื่นขอการรับรองตอ่ไป 

 

นอกจากนีใ้นปี  2558    บริษัทฯ      ได้เร่ิมจดัให้มีหน่วยงานและผู้บริหารที่จะรับผิดชอบในเร่ืองการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี โดยยดึหลกัมาตรฐานสากลของ COSO ซึง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ก าหนดไว้ส าหรับบริษัทจด
ทะเบียน 
 

         ในระหว่างปี   2557   มีผู้มาใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธ์ิที่จะซือ้หุ้นสามญั   ครัง้ที่ 2 – 5   จ านวน 21 ราย เป็นจ านวน 13,904,500 
หน่วย ท าให้มีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจ านวนเงิน  947,724,500  บาท และ ครัง้ล่าสดุคือวนัที่ 31 มีนาคม  2558   มี
ผู้มาใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธ์ิที่จะซือ้หุ้นสามญั   ครัง้ที่ 6 จ านวน 9 ราย  เป็นจ านวน 9,700,700  หน่วย  ท าให้มีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว  ณ  วนัที่ 
9 เมษายน 2558  เป็นจ านวนเงิน 957,425,200 บาท คงเหลือการใช้สิทธิอีก 6 ครัง้ ไตรมาสสดุท้ายที่ใช้สิทธิคือ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 
 

หลงัจากที่  ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมา 
พร้อมรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม 

 

คณุวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ ถือหุ้น   สอบถามเร่ืองเงินเพิ่มทนุจากการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธ์ิที่จะซือ้หุ้นสามญัมีแผนจะน าไป
ด าเนินการอยา่งไร    

 

        ดร.สาธิต  วิทยากร  ประธานคณะกรรมการบริหาร  และ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ชีแ้จงวา่    เงินเพ่ิมทนุปี 2556 ที่ยงัคงเหลืออยู่
เดิม 300 ล้านบาท และเงินเพ่ิมทนุจากการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธ์ิที่จะซือ้หุ้นสามญั เตรียมไว้เพ่ือขยายธุรกิจเพ่ือท าการลงทนุ  ซึง่อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการเจรจา ท าการศกึษา (Due Diligence)  ซึง่มีทัง้ซือ้กิจการ หรือควบรวมกิจการเป็นหุ้นสว่นกบักิจการตา่งๆ 

 
         คณุวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเร่ืองการศกึษา (Due Diligence) โครงการที่จะลงทนุวา่จะมีก่ีโครงการที่จะส าเร็จในปี 2558 

และที่เร็วสดุในไตรมาสไหน 
 

          ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งเจรจาตอ่รอง ทัง้ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) ซึง่ไมส่ามารถระบวุนัทีส่ าเร็จได้เพราะขึน้อยูก่ับการเจรจาของทัง้สองฝ่าย หากระบเุวลาทีแ่น่นอน
อาจจะจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ แตก็่จะพยายามให้ส าเร็จ 

 

คณุนารินทร์ ทอ่งสายชล ผู้ รับมอบฉันทะจาก สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่ ตามที่ดร. สาธิตได้แจ้งวา่ เข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริตแล้ว      แตย่งัไมไ่ด้รับรองจากแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้าน
ทจุริต ขอทราบวา่จะมีแผนในการเข้ารับรองเม่ือไร 

 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ชีแ้จงวา่ ปี 2557บริษัทฯ รอให้มาตรฐาน ISO 
เสร็จ จงึจะเร่ิมประเมินตนเอง ซึ่งในปี 2558 นี ้บริษัทฯ จะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001-2008 จากนัน้จะเร่ิมการประเมินตนเองตามวิธัปฏิบตัิ
ของ แนวร่วปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต และเม่ือด าเนินการเรียบร้อย จะน าสง่ให้หน่วยงานที่เก่ียวตรวจสอบการประเมินตนเอง
ตามขัน้ตอนปฏิบตัิตอ่ไป          ทัง้นีค้าดวา่ในไตรมาส 3 ของปีนีจ้ะสามารถเร่ิมการประเมินตนเองได้   
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คณุนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ในรายงานประจ าปี (Annual Report)  หน้า 12 รายได้จากการให้บริการของคอนเวอร์เจนซ์   
ปี 2557 จ านวน 131 ล้านบาท นัน้ สว่นใหญ่เป็นรายได้จากระบบงานบริการใดซึง่ได้ระบไุว้ในหน้า 14 คือโปรแกรม Enterprise Resource Planning 
(ERP), Hospital Information System (HIS), Business Intelligence (BI) นอกจากนีใ้นปี 2558 มีการตัง้เป้าหมายวา่จะมีรายได้เทา่ไร และไตรมาส
ไหนที่จะมีรายได้มาก 

 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่รายได้ของ คร่ึงหนึ่งจะอยูใ่นกลุม่ธุรกิจอนั
เก่ียวกบัให้บริการด้านสขุภาพ  และอีกคร่ึงจะเป็นธุรกิจธนาคาร บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ สว่น BI เป็นรายได้เสริม  ปีนีค้าดวา่การเตบิโต 
15-20%  การรับรู้รายได้ในปี 2557 บนัทกึแบบรับรู้รายได้ตามงานที่ท าได้ โดย บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เข้ามาแนะน า ซึง่
แตเ่ดิมรับรู้รายได้เม่ืองานเสร็จและเก็บเงินได้การรับรู้ ขณะนีท้ยอยรับรู้รายได้ในปี 2558 ซึง่ตอ่ไปจะไมมี่การรับรู้รายได้ในชว่งเวลาขณะใดขณะหนึ่ง 
(Seasoning)   

 

คณุนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ รายได้ที่โต 15-20% รวมงานที่ยงัท าไมเ่สร็จ ซึง่ระบใุนรายงานประจ าปี  หน้า 21 จ านวน 
111 ล้านบาท หรือไม ่และจะน ามารวมในปี 2558 เทา่ไร จะหมดในไตรมาส 1 หรือไม ่ถ้าไมห่มดจะหมดในปี 2558 หรือไม่ 
 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ รายได้ที่เพ่ิมขึน้ 15-20% รวมงานที่ยงัท า
ไมเ่สร็จนีแ้ล้ว โดยงานที่ยกมาปีนีใ้กล้จะหมด ประมาณ 75% ซึง่จะยงัรับรู้รายได้ไมห่มดในไตรมาส 1 เน่ืองจากเป็นงานที่ท าให้กบัลกูค้าราชการซึง่ช้า
กวา่ปกติ สว่นรายได้ที่เกิดขึน้ในปี 2558   การรับรู้รายได้ก็ 
ยงัไมห่มด 100% คงรับรู้ 75%  เน่ืองจากปลายปี 2557 มีงานใหมเ่ข้ามา และปี 2558 ก็มีงานใหมเ่ข้ามาเชน่กนั ซึง่คงต้องเป็นงานที่ยงัท าไมเ่สร็จยก
ไปปี 2559  

 

คณุนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ การรับรู้รายได้แตล่ะไตรมาสจะน าตวัเลขการเติบโตที่ 15-20 % มาค านวณกบัรายได้ปี 
2557 จ านวน 131 ล้านบาท แล้วหาร 4 ได้หรือไม ่ 

 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ คงไมไ่ด้ เพราะลกูค้าใหมท่ี่เร่ิมรับรู้รายได้
คือไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 

 

คณุนฤชิต  แตง่สวน   ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่เป็นไปได้หรือไม ่ ที่คอนเวอร์เจนซ์จะขาดทนุในไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2  
 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ชีแ้จงวา่ อาจเป็นไปได้ เพราะเป็นชว่งตอ่ในการ
เพ่ิมบคุลากร เพ่ือท าโครงการบริการให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีคนไข้กวา่ 3,000 คน มีคา่ใช้จา่ยเร่ืองคนมาก โดยที่รายได้อาจจะยงัเข้ามาไมเ่ต็มที่ 
ซึง่จะมีรายได้ในไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 

 

คณุนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ เน่ืองจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ท าให้มีความเสี่ยงเร่ืองความสามารถมาก จะมีโอกาส
ได้รับประโยชน์ในภายหน้า 

 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร อธิบายวา่ โครงการโรงพยาบาลขนาดใหญ่นีมี้
ประโยชน์มาก เพราะถือวา่เป็นโครงการน าร่องของคอนเวอร์เจนซ์ ซึง่เม่ือท าส าเร็จจะมีลกูค้าโรงพยาบาลรัฐบาลอีกหลายแหง่ รวมถึงสถานการศกึษา
ตา่งๆ ในขณะนีมี้มหาวิทยาลยัของรัฐบาลหลายแหง่ที่สนใจและตดิตอ่เข้ามาเพื่อขอศกึษา  

 

คณุนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่มีคูแ่ข่งรายอ่ืนในเร่ืองของการให้บริการซอฟท์แวร์โรงพยาบาล มีการสู้ราคากนัหรือไม่ 
 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่  มีเพียง 2-3 ราย ไมม่าก   เร่ืองราคาก็มี
การแข่งขนักนั    แตคู่แ่ข่งมีราคาสงูเม่ือเทียบกบัคอนเวอร์เจนซ์          จงึเป็นข้อได้เปรียบของคอนเวอร์เจนซ์ 

 

คณุนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ รายงานประจ าปี (Annual Report)  หน้า 20 ระบวุา่ คอนเวอร์เจนซ์มีข้อจ ากดัในด้าน
บคุลากรที่มีความรู้ความช านาญ  มีแผนที่จะรักษาบคุลากรอยา่งไร 

  
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ชีแ้จงวา่ จะเห็นได้วา่ปี 2557 เป็นปีที่มีบคุลากร

เพ่ิมขึน้จาก 60 คน เป็น 110 คน ซึง่คอนเวอร์เจนซ์อยูใ่นชว่งสร้างทีมและให้ความรู้ ซึง่ทีมใหมท่ี่เข้ามายงัขาดทกัษะ จงึจดัฝึกอบรม เพ่ิมทกัษะ  ปี 
2558  ทีมเร่ิมแข็งแรง มีระดบัผู้บริหารเพิ่ม 3 สายงาน ซึง่เคยดงูานด้านนีม้าแล้ว มาดแูลโดยตรง ในปี 2558-2559 จะเป็นปีที่ออกดอกออกผล  

 

คณุนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ รายงานประจ าปี (Annual Report)  หน้า 22 อายกุารสง่มอบงานประมาณคร่ึงปีถึงสองปี 
ระยะเวลาสง่มอบงานจะเร็วขึน้ในปี 2558 หรือไม ่
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คณุนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ในรายงานประจ าปี (Annual Report)  หน้า 12 รายได้จากการให้บริการของคอนเวอร์เจนซ์   
ปี 2557 จ านวน 131 ล้านบาท นัน้ สว่นใหญ่เป็นรายได้จากระบบงานบริการใดซึง่ได้ระบไุว้ในหน้า 14 คือโปรแกรม Enterprise Resource Planning 
(ERP), Hospital Information System (HIS), Business Intelligence (BI) นอกจากนีใ้นปี 2558 มีการตัง้เป้าหมายวา่จะมีรายได้เทา่ไร และไตรมาส
ไหนที่จะมีรายได้มาก 

 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่รายได้ของ คร่ึงหนึ่งจะอยูใ่นกลุม่ธุรกิจอนั
เก่ียวกบัให้บริการด้านสขุภาพ  และอีกคร่ึงจะเป็นธุรกิจธนาคาร บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ สว่น BI เป็นรายได้เสริม  ปีนีค้าดวา่การเตบิโต 
15-20%  การรับรู้รายได้ในปี 2557 บนัทกึแบบรับรู้รายได้ตามงานที่ท าได้ โดย บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เข้ามาแนะน า ซึง่
แตเ่ดิมรับรู้รายได้เม่ืองานเสร็จและเก็บเงินได้การรับรู้ ขณะนีท้ยอยรับรู้รายได้ในปี 2558 ซึง่ตอ่ไปจะไมมี่การรับรู้รายได้ในชว่งเวลาขณะใดขณะหนึ่ง 
(Seasoning)   

 

คณุนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ รายได้ที่โต 15-20% รวมงานที่ยงัท าไมเ่สร็จ ซึง่ระบใุนรายงานประจ าปี  หน้า 21 จ านวน 
111 ล้านบาท หรือไม ่และจะน ามารวมในปี 2558 เทา่ไร จะหมดในไตรมาส 1 หรือไม ่ถ้าไมห่มดจะหมดในปี 2558 หรือไม่ 
 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ รายได้ที่เพ่ิมขึน้ 15-20% รวมงานที่ยงัท า
ไมเ่สร็จนีแ้ล้ว โดยงานที่ยกมาปีนีใ้กล้จะหมด ประมาณ 75% ซึง่จะยงัรับรู้รายได้ไมห่มดในไตรมาส 1 เน่ืองจากเป็นงานที่ท าให้กบัลกูค้าราชการซึง่ช้า
กวา่ปกติ สว่นรายได้ที่เกิดขึน้ในปี 2558   การรับรู้รายได้ก็ 
ยงัไมห่มด 100% คงรับรู้ 75%  เน่ืองจากปลายปี 2557 มีงานใหมเ่ข้ามา และปี 2558 ก็มีงานใหมเ่ข้ามาเชน่กนั ซึง่คงต้องเป็นงานที่ยงัท าไมเ่สร็จยก
ไปปี 2559  

 

คณุนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ การรับรู้รายได้แตล่ะไตรมาสจะน าตวัเลขการเติบโตที่ 15-20 % มาค านวณกบัรายได้ปี 
2557 จ านวน 131 ล้านบาท แล้วหาร 4 ได้หรือไม ่ 

 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ คงไมไ่ด้ เพราะลกูค้าใหมท่ี่เร่ิมรับรู้รายได้
คือไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 

 

คณุนฤชิต  แตง่สวน   ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่เป็นไปได้หรือไม ่ ที่คอนเวอร์เจนซ์จะขาดทนุในไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2  
 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ชีแ้จงวา่ อาจเป็นไปได้ เพราะเป็นชว่งตอ่ในการ
เพ่ิมบคุลากร เพ่ือท าโครงการบริการให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีคนไข้กวา่ 3,000 คน มีคา่ใช้จา่ยเร่ืองคนมาก โดยที่รายได้อาจจะยงัเข้ามาไมเ่ต็มที่ 
ซึง่จะมีรายได้ในไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 

 

คณุนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ เน่ืองจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ท าให้มีความเสี่ยงเร่ืองความสามารถมาก จะมีโอกาส
ได้รับประโยชน์ในภายหน้า 

 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร อธิบายวา่ โครงการโรงพยาบาลขนาดใหญ่นีมี้
ประโยชน์มาก เพราะถือวา่เป็นโครงการน าร่องของคอนเวอร์เจนซ์ ซึง่เม่ือท าส าเร็จจะมีลกูค้าโรงพยาบาลรัฐบาลอีกหลายแหง่ รวมถึงสถานการศกึษา
ตา่งๆ ในขณะนีมี้มหาวิทยาลยัของรัฐบาลหลายแหง่ที่สนใจและตดิตอ่เข้ามาเพื่อขอศกึษา  

 

คณุนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่มีคูแ่ข่งรายอ่ืนในเร่ืองของการให้บริการซอฟท์แวร์โรงพยาบาล มีการสู้ราคากนัหรือไม่ 
 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่  มีเพียง 2-3 ราย ไมม่าก   เร่ืองราคาก็มี
การแข่งขนักนั    แตคู่แ่ข่งมีราคาสงูเม่ือเทียบกบัคอนเวอร์เจนซ์          จงึเป็นข้อได้เปรียบของคอนเวอร์เจนซ์ 

 

คณุนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ รายงานประจ าปี (Annual Report)  หน้า 20 ระบวุา่ คอนเวอร์เจนซ์มีข้อจ ากดัในด้าน
บคุลากรที่มีความรู้ความช านาญ  มีแผนที่จะรักษาบคุลากรอยา่งไร 

  
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ชีแ้จงวา่ จะเห็นได้วา่ปี 2557 เป็นปีที่มีบคุลากร

เพ่ิมขึน้จาก 60 คน เป็น 110 คน ซึง่คอนเวอร์เจนซ์อยูใ่นชว่งสร้างทีมและให้ความรู้ ซึง่ทีมใหมท่ี่เข้ามายงัขาดทกัษะ จงึจดัฝึกอบรม เพ่ิมทกัษะ  ปี 
2558  ทีมเร่ิมแข็งแรง มีระดบัผู้บริหารเพิ่ม 3 สายงาน ซึง่เคยดงูานด้านนีม้าแล้ว มาดแูลโดยตรง ในปี 2558-2559 จะเป็นปีที่ออกดอกออกผล  

 

คณุนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ รายงานประจ าปี (Annual Report)  หน้า 22 อายกุารสง่มอบงานประมาณคร่ึงปีถึงสองปี 
ระยะเวลาสง่มอบงานจะเร็วขึน้ในปี 2558 หรือไม ่
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ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ชีแ้จงวา่  การสง่มอบงานองค์กรเล็ก 3-6 เดือน 
เป็นไปได้ แตถ้่าเป็นองค์กรใหญ่ อยา่งโรงพยาบาลรัฐบาลใหญ่ๆ ต้องใช้ปีคร่ึงถึงสองปี ในปี 2558 เร่ิมท า Cloud System ทางการแพทย์ ส าหรับโ รง
พยาบาลเล็ก คลีนิค ก็จะสามารถสง่มอบงานได้เร็ว 3-6 เดือน และตอ่ไประบบด้านการศกึษา โรงเรียนครูและนกัเรียนสามารถติดตอ่กนัเร่ืองการบ้าน
และอ่ืนๆ บนระบบ Wireless ก็จะสง่มอบงานเร็วภายใน 3 เดือน 

 

คณุพงศธร วณิชเสถียร  ผู้ รับมอบฉันทะจาก คณุจนัทิรา ลือสกลุ สอบถามคอนเวอร์เจนซ์ จะเป็นธุรกิจที่มีลกัษณะคล้ายกบั IBM 
และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์คือ MFEC หรือไม่ 

 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ชีแ้จงวา่ คงคล้ายๆ กนั แต ่MFEC  ขายฮาร์ดแวร์
ด้วย สว่นคอนเวอร์เจนซ์ ขายเฉพาะซอฟท์แวร์ และ รับติดตัง้ที่มีคือบริหารโรงพยาบาล บญัชีการเงิน ทรัพยากรบคุคล  คอนเวอร์เจนซ์จะรับติดตัง้
มากกวา่ที่อ่ืน 

 

คณุพงศธร วณิชเสถียร  ผู้ รับมอบฉันทะจาก คณุจนัทิรา ลือสกลุ สอบถามวา่ โรงพยาบาลใหญ่ น่าจะมีระบบอยูแ่ล้ว ดงันัน้ คอน
เวอร์เจนซ์ เข้าไปรับตดิตัง้ลกัษณะใด เชน่ เพิ่มเติมตอ่ยอดจากระบบที่มีอยู่ หรือ ท าทัง้ระบบ 

 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ชีแ้จงวา่ โรงพยาบาลสว่นใหญ่ยงัใช้ระบบแบบ
แยกกนัของแตล่ะหน่วยไมมี่การเชื่อมกนั คอนเวอร์เจนซ์จะใช้ระบบแบบทีจ่ะให้แพทย์เป็นผู้ เขียนและท างานโดยตรง ซึง่มีโรงพยาบาลสนใจมากใน
ระบบแบบนี ้

 

คณุพงศธร วณิชเสถียร  ผู้ รับมอบฉนัทะจาก คณุจนัทิรา ลือสกลุ สอบถาม โรงพยาบาลรัฐบาลจ้างงานโดยวธีิประมลูหรือเสนอ
ราคาร 

 

ดร.สาธิต วทิยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ชีแ้จงวา่ ตอนนีย้งัคงเป็นแบบเสนอราคา แตไ่ด้
ทราบมาวา่จะใช้แบบ E Bidding 

 

คณุพงศธร วณิชเสถียร  ผู้ รับมอบฉันทะจาก คณุจนัทิรา ลือสกลุ สอบถาม ความเสี่ยงของการตรวจรับงานโรงพยาบาลรัฐบาล 
 

ดร.สาธิต วทิยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ชีแ้จงวา่  ก็มีบ้าง แตมี่การตกลงในขอบเขตของ
งานที่ชดั และสง่มอบงานงานตามที่ตกลง 

 

คณุพงศธร วณิชเสถียร  ผู้ รับมอบฉันทะจาก คณุจนัทิรา ลือสกลุ สอบถาม เม่ือ คอนเวอร์เจนซ์ มีประสบการณ์ความช านาญ คิดวา่
จะขยายกลุม่ลกูค้าไปตา่งประเทศหรือไม่ 

 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ อาจจะเป็นไปได้  แตอ่าจจะเป็นปี 2559 
ตอนนีก็้มีตา่งประเทศ เชน่ สิงคโปร์ทีส่นใจติดตอ่เพ่ือขอร่วมทนุในการขยายไปประเทศรอบบ้าน ขณะนีบ้คุลากรของ คอนเวอร์เจนซ์ ก าลงัเพิ่มทกัษะ
ภาษาองักฤษ 

 

คณุพงศธร วณิชเสถียร  ผู้ รับมอบฉันทะจาก คณุจนัทิรา ลือสกลุ สอบถาม เร่ืองมีเงินทนุเพียงพอกบัการ ลงทนุ ควบรวมกิจการ
หรือไม ่ 

 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ชีแ้จงวา่  มีเงินทนุที่มีอยูค่ือ 300 ล้านบาท และ 
เงินกู้ที่ได้รับอนมุตัิแล้ว 1,500 ล้านบาท เม่ือรวมกนัประมาณ 1,800 ล้านบาท  ซึง่เพียงพอที่จะท ารายการ   

 

คณุพงศธร  วณิชเสถียร   ผู้ รับมอบฉันทะจาก  คณุจนัทิรา  ลือสกลุ สอบถาม ตอ่ไปในอนาคตขนาดของ คอนเวอร์เจนซ์ จะโตได้แค่
ไหน เพราะเป็นธุรกิจที่ใช้บคุลากรเป็นหลกั 

 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ชีแ้จงวา่ เพ่ือรองรับการเติบโตของคอนเวอร์เจนซ์ 
จงึต้องรักษาบคุลากร 

  คณุภาวนา ธงรัตนะ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม เป็นไปได้หรือไมท่ี่บริษัทฯ ใช้คนเทา่เดิม และใช้ความสมัพนัธ์ที่มีกบัโรงพยาบาลตา่งๆ ใน
การให้บริการ เป็น IT Share Services Center ให้ โรงพยาบาลเล็กๆ และไปลงทนุเก่ียวกบัการถือหุ้นกบัโรงพยาบาลตา่งๆ เพื่อขยายธุรกิจได้มากขึน้ 

 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ ฝ่ายบริหารก าลงัพิจารณาเร่ืองนีอ้ยู ่และ
มีลกูค้าของคอนเวอร์เจนซ์ ที่ก าลงัติดตัง้ระบบ Cloud ก็สนใจเชน่กนัที่จะท า Share Services  ซึง่ก็ใช้คนไมม่าก 
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      เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนีเ้พ่ิมเติมอีก เลขานกุารบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในปีทีผ่่านมาและรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามทีไ่ด้น าเสนอ        และเน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมต้่องมี
การลงมติ 

 

มติที่ประชุม       ที่ประชมุมีมติเอกฉันท์รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ประจ าปี 2557  และ  รายงาน ประจ าปี 2557 ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ  

 

วาระที่ 3 พิจารณา และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และ งบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ    ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 

 

ประธานฯ ได้เชิญ คณุปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อ านวยการฝ่ายบริการบญัชี  รายงานตอ่ที่ประชมุ  
 

คณุปรียาพร  อภิวาทน์วิทยะ   ผู้อ านวยการฝ่ายบริการบญัชี     ได้รายงานสรุป  งบแสดงฐานะการเงิน   และงบก าไรขาดทนุ ของ
บริษัทฯส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ตอ่ที่ประชมุ 
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เลขานกุารบริษัท   แจ้งตอ่ที่ประชมุถึงความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2558  

อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุของบริษัทฯ   ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557   ที่ผ่านการตรวจสอบละลงนามรับรองจาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต    แหง่บริษัท  ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส   เอบีเอเอส จ ากดั  และ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  ซึง่
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีที่จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้วและได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถามเพ่ิมเติมและ
แสดงความเห็น 

 

 ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้
 

 เลขานกุารบริษัท    ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระที่  3   มีทัง้หมด  86   ราย   เป็นจ านวน  693,467,583   
หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  73.1719   ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด  และ   ขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน    
 

เลขานกุารบริษัท ได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 

 เม่ือการลงคะแนนเรียบร้อย      จงึประกาศผลการนบัคะแนน         โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่   3     มีจ านวนทัง้สิน้  
 693,467,583 เสียง  

ผู้ถือหุ้น  เห็นด้วย      693,467,583  เสียง คิดเป็น 100.0000% 
  ไมเ่ห็นด้วย           -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 

งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาและ มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัทฯ ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัที ่ 31  ธันวาคม 2557     ที่ผ่านการตรวจสอบละลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต    แหง่บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์          

 คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่เสนอ 
 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2557    
    

 ประธานฯ ได้เชิญ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท น าเสนอวาระที่ 4 
  
 นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เน่ืองจากในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2557 
ที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการก าไรสทุธิ  26,458,956 บาท และความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2558 อนมุตัิจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดการจา่ยเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2557 เพ่ือใช้เป็นทนุส ารองส าหรับการด าเนินกิจการ และ ขยายธุรกิจของบริษัทฯ  

 

เลขานกุารบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ทีป่ระชมุสอบถามเพ่ิมเติม และแสดงความเห็น 
 

คณุศิริวฒัน์  วรเวชวฒิุกลุ    ผู้ รับมอบฉันทะจาก  คณุวรภทัร   ภูเ่จริญ     ได้กลา่วแสดงชื่นชมเก่ียวกบัผลการ 
ประกอบการที่ดีขึน้ โดยสามารถท าให้ผลขาดทนุเป็นก าไร       และ      เห็นด้วยในการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และ งดการ
จา่ยเงินปันผล แตก็่หวงัวา่บริษัทฯ จะสามารถจา่เงินปันผลได้ส าหรับผลประกอบการปี 2558 
 

  ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่  เน่ืองจากก าไรต่อหุ้นของผล
ประกอบการปี 2557   มีเพียง  0.014 บาท  ซึง่น้อยมาก   แตจ่ะพยายามสร้างผลประกอบการให้ดีขึน้   เพื่อจะสามารถจา่ยเงินปันผลให้ได้ในปีตอ่ๆ 
ไป 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนีเ้พ่ิมเติมอีก 
 

 เลขานกุารบริษัท    ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระที่   4   มีทัง้หมด   86   ราย    เป็นจ านวน  693,467,583  
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1719  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และ   ขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน    
 
 เม่ือการลงคะแนนเรียบร้อย       จงึประกาศผลการนบัคะแนน       โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่  4       มีจ านวนทัง้สิน้  
 693,467,583 เสียง  

ผู้ถือหุ้น  เห็นด้วย      693,467,583  เสียง คิดเป็น 100.0000% 
  ไมเ่ห็นด้วย           -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 

งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
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มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย  และอนมุตัิงดการจา่ยเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 

                      ประธานฯ ได้เชิญนางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท น าเสนอวาระที่ 5 
 

 นางสาวชยาภรณ์   เลื่อนนภาวรรณ   เลขานกุารบริษัท     ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั  พ .ศ . 
2535  ก าหนดวา่ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้    กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือ    จ านวนใกล้ทีส่ดุกบัหนึ่งในสาม
จะต้องออกจากต าแหน่ง    ในการประชมุครัง้นีก้รรมการที่ครบก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  3 ทา่น มีดงัตอ่ไปนี ้
 

                            1.  นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์          กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                            2.  ดร.สาธิต วิทยากร                          กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
                            3.  นางศนัสนีย์ สธีุวงศ์                        กรรมการ และ กรรมการบริหาร 

 

เลขานกุารบริษัท แจ้งตอ่ที่ประชมุถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ     ซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย พิจารณา
เห็นชอบในการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น ดงักลา่วข้างต้น ที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และเสนอต่อ 
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ให้แตง่ตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากเป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็น
คณุสมบตัิเหมาะสมกบัต าแหน่ง ซึง่ประวตัิของกรรมการ ทัง้ 3 ทา่น ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้วในหนงัสือเชิญประชมุ ตอ่จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุ
สอบถามเพ่ิมเติม และแสดงความเห็น 

 

                       - ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้
 

                      เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงวา่ ในวาระที่ 5 นี ้จะแบง่ เป็นวาระยอ่ย 5.1 – 5.3 โดยให้ลงคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบคุคลทีละวาระ 
 

  เลขานกุารบริษัท    ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระที่   5.1   มีทัง้หมด  86  ราย  เป็นจ านวน  693,467,583 
 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1719  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และ   ขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน    
 

 เม่ือการลงคะแนนเรียบร้อย จงึประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.1   มี 
จ านวนทัง้สิน้  693,467,583 เสียง  

ผู้ถือหุ้น  เห็นด้วย      693,467,583  เสียง คิดเป็น 100.0000% 
  ไมเ่ห็นด้วย           -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 

งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตัง้ให้ นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 

 เลขานกุารบริษัท    ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระที่   5.2   มีทัง้หมด   86  ราย  เป็นจ านวน  693,467,583  
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1719  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และ   ขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน    
 
 เม่ือการลงคะแนนเรียบร้อย     จงึประกาศผลการนบัคะแนน      โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่  5.2      มีจ านวนทัง้สิน้   
693,467,583 เสียง  

ผู้ถือหุ้น  เห็นด้วย      693,467,583  เสียง คิดเป็น 100.0000% 
  ไมเ่ห็นด้วย           -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 

งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตัง้ให้ ดร.สาธิต วิทยากร กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่ง 
 

 เลขานกุารบริษัท    ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระที่  5.3   มีทัง้หมด  86   ราย  เป็นจ านวน  693,467,583  
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1719  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และ   ขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน    
 

 เม่ือการลงคะแนนเรียบร้อย        จงึประกาศผลการนบัคะแนน    โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่  5.3      มีจ านวนทัง้สิน้   
693,467,583 เสียง  
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มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย  และอนมุตัิงดการจา่ยเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 

                      ประธานฯ ได้เชิญนางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท น าเสนอวาระที่ 5 
 

 นางสาวชยาภรณ์   เลื่อนนภาวรรณ   เลขานกุารบริษัท     ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั  พ .ศ . 
2535  ก าหนดวา่ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้    กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือ    จ านวนใกล้ทีส่ดุกบัหนึ่งในสาม
จะต้องออกจากต าแหน่ง    ในการประชมุครัง้นีก้รรมการที่ครบก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  3 ทา่น มีดงัตอ่ไปนี ้
 

                            1.  นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์          กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                            2.  ดร.สาธิต วิทยากร                          กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
                            3.  นางศนัสนีย์ สธีุวงศ์                        กรรมการ และ กรรมการบริหาร 

 

เลขานกุารบริษัท แจ้งตอ่ที่ประชมุถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ     ซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย พิจารณา
เห็นชอบในการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น ดงักลา่วข้างต้น ที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และเสนอต่อ 
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ให้แตง่ตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากเป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็น
คณุสมบตัิเหมาะสมกบัต าแหน่ง ซึง่ประวตัิของกรรมการ ทัง้ 3 ทา่น ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้วในหนงัสือเชิญประชมุ ตอ่จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุ
สอบถามเพ่ิมเติม และแสดงความเห็น 

 

                       - ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้
 

                      เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงวา่ ในวาระที่ 5 นี ้จะแบง่ เป็นวาระยอ่ย 5.1 – 5.3 โดยให้ลงคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบคุคลทีละวาระ 
 

  เลขานกุารบริษัท    ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระที่   5.1   มีทัง้หมด  86  ราย  เป็นจ านวน  693,467,583 
 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1719  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และ   ขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน    
 

 เม่ือการลงคะแนนเรียบร้อย จงึประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.1   มี 
จ านวนทัง้สิน้  693,467,583 เสียง  

ผู้ถือหุ้น  เห็นด้วย      693,467,583  เสียง คิดเป็น 100.0000% 
  ไมเ่ห็นด้วย           -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 

งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตัง้ให้ นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 

 เลขานกุารบริษัท    ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระที่   5.2   มีทัง้หมด   86  ราย  เป็นจ านวน  693,467,583  
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1719  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และ   ขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน    
 
 เม่ือการลงคะแนนเรียบร้อย     จงึประกาศผลการนบัคะแนน      โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่  5.2      มีจ านวนทัง้สิน้   
693,467,583 เสียง  

ผู้ถือหุ้น  เห็นด้วย      693,467,583  เสียง คิดเป็น 100.0000% 
  ไมเ่ห็นด้วย           -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 

งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตัง้ให้ ดร.สาธิต วิทยากร กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่ง 
 

 เลขานกุารบริษัท    ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระที่  5.3   มีทัง้หมด  86   ราย  เป็นจ านวน  693,467,583  
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1719  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และ   ขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน    
 

 เม่ือการลงคะแนนเรียบร้อย        จงึประกาศผลการนบัคะแนน    โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่  5.3      มีจ านวนทัง้สิน้   
693,467,583 เสียง  
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ผู้ถือหุ้น  เห็นด้วย      693,467,583  เสียง คิดเป็น 100.0000% 
  ไมเ่ห็นด้วย           -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 

งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตัง้ให้ นางศนัสนีย์ สธีุวงศ์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 อีกวาระหนึ่ง 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 
 

ประธานฯ ได้เชิญดร.สาธิต  วิทยากร  ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร   น าเสนอวาระที่ 6 
 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ได้น าเสนอเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558 
ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณา สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

1.  คา่เบีย้ประชมุกรรมการ 
 

เบีย้ประชุม 
ประธาน

คณะกรรมการ
บริษัท 

กรรมการ 
ประธาน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
บริหาร 

ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 15,000 10,000 15,000 10,000  

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   5,000 5,000  

ประชมุคณะกรรมการบริหาร     10,000 
 

2. วงเงินคา่บ าเหน็จกรรมการ   ส าหรับผลการด าเนินงานปี  2557  อยูใ่นวงเงินไมเ่กิน   4.0 ล้านบาท  โดยจะบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ย
ของปี 2558 

 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถามเพ่ิมเติม และ
แสดงความเห็น 

 

                       - ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้
 

 เลขานกุารบริษัท    ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระที่   6   มีทัง้หมด   86   ราย    เป็นจ านวน  693,467,583 
 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 73.1719  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และ   ขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน    
 

 เม่ือการลงคะแนนเรียบร้อย        จงึประกาศผลการนบัคะแนน       โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่  6      มีจ านวนทัง้สิน้   
693,467,583 เสียง  

ผู้ถือหุ้น  เห็นด้วย      693,467,583  เสียง คิดเป็น 100.0000% 
  ไมเ่ห็นด้วย           -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 

งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์    อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558     และเงินคา่บ าเหน็จกรรมการส าหรับ 
 ผลการด าเนินการปี 2557 จ านวนเงิน 4.0 ล้านบาท โดยบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยของปี 2558 ตามที่เสนอ 
 

 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2558 
 

ประธานฯ  ได้เชิญคณุญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ น าเสนอวาระที่ 7  
 

                         นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ
ประเมินผลการปฏบิตัิงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ประจ าปี 2557 แล้ว มีความเห็นวา่ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึง่สามารถปฏิบตัิหน้าที่
ได้เป็นอยา่งดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับตอ่การขยายงานของบริษัท  จงึน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ    เพ่ือเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุ
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สามญัประจ าปี  แตง่ตัง้ให้     นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3760 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที ่ 4095     และ/หรือ  นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  5266    แหง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และในกรณีทีผู่้สอบบญัชีรับ
อนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฎบิตัิงานได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส  จ ากดั   จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท  
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์   คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้  

 

 ในสว่นของคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2558 ได้เสนอคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,9500,000 บาท ส าหรับบริษัทฯ 
และคอนเวอร์เจนซ์อีกสองแหง่ ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนสไลด์  
 
 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2558 ปี 2557 

1. คา่สอบบญัชีเฉพาะบริษัท 1,450,000 1,330,000 

2. คา่สอบบญัชีของคอนเวอร์เจนซ์   500,000   350,000 

รวม 1,950,000 1,680,000 
 

 
งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2558 ตามเสนอ 

 

นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถามเพ่ิมเติม และแสดงความเห็น 
 

                       - ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้
 

 เลขานกุารบริษัท    ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระที่   7   มีทัง้หมด   86   ราย   เป็นจ านวน  693,467,583  
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1719  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และ   ขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน    
 
 เม่ือการลงคะแนนเรียบร้อย        จงึประกาศผลการนบัคะแนน     โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่  7        มีจ านวนทัง้สิน้   
693,467,583 เสียง  
 

ผู้ถือหุ้น  เห็นด้วย      693,467,583  เสียง คิดเป็น 100.0000% 
  ไมเ่ห็นด้วย           -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 

งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
  

มติที่ประชุม  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนมุตัิแตง่ตัง้ นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3760 และ/หรือ 
นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4095 และ/หรือ นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร ผู้ สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่
5266  แหง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี  2558      โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท า
การตรวจสอบ  และ   แสดงความเห็นตอ่ งบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่
สามารถปฎิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ไพร้ซ วอ
เตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้ และก าหนดให้คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 
1,950,000 บาท ส าหรับบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอีกสองแหง่ ตามเสนอ 

 
วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

 
ประธานฯ ได้กลา่วเชิญผู้ ถือหุ้นที่มีค าถามหรือข้อเสนอแนะเร่ืองอ่ืนๆ ให้ถามค าถามและแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 8 นี ้ โดยไม่

มีการลงมติใดๆ ทัง้สิน้ 
 
คณุนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ งบการเงินของบริษัทฯ เม่ือพิจารณาแล้วจะเห็นวา่ก าไรสทุธิในปี 2557 เกิดจากการลดต้นทนุ

ทางการเงิน จงึขอสอบถามวา่  ความสามารถในการท าก าไรส าหรับปี 2558 จะเป็นเชน่ไร 
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สามญัประจ าปี  แตง่ตัง้ให้     นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3760 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที ่ 4095     และ/หรือ  นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  5266    แหง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และในกรณีทีผู่้สอบบญัชีรับ
อนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฎบิตัิงานได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส  จ ากดั   จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท  
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์   คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้  

 

 ในสว่นของคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2558 ได้เสนอคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,9500,000 บาท ส าหรับบริษัทฯ 
และคอนเวอร์เจนซ์อีกสองแหง่ ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนสไลด์  
 
 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2558 ปี 2557 

1. คา่สอบบญัชีเฉพาะบริษัท 1,450,000 1,330,000 

2. คา่สอบบญัชีของคอนเวอร์เจนซ์   500,000   350,000 

รวม 1,950,000 1,680,000 
 

 
งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2558 ตามเสนอ 

 

นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถามเพ่ิมเติม และแสดงความเห็น 
 

                       - ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนี ้
 

 เลขานกุารบริษัท    ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระที่   7   มีทัง้หมด   86   ราย   เป็นจ านวน  693,467,583  
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1719  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และ   ขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน    
 
 เม่ือการลงคะแนนเรียบร้อย        จงึประกาศผลการนบัคะแนน     โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่  7        มีจ านวนทัง้สิน้   
693,467,583 เสียง  
 

ผู้ถือหุ้น  เห็นด้วย      693,467,583  เสียง คิดเป็น 100.0000% 
  ไมเ่ห็นด้วย           -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 

งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
  

มติที่ประชุม  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนมุตัิแตง่ตัง้ นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3760 และ/หรือ 
นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4095 และ/หรือ นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร ผู้ สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่
5266  แหง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี  2558      โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท า
การตรวจสอบ  และ   แสดงความเห็นตอ่ งบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่
สามารถปฎิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ไพร้ซ วอ
เตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้ และก าหนดให้คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 
1,950,000 บาท ส าหรับบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอีกสองแหง่ ตามเสนอ 

 
วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

 
ประธานฯ ได้กลา่วเชิญผู้ ถือหุ้นที่มีค าถามหรือข้อเสนอแนะเร่ืองอ่ืนๆ ให้ถามค าถามและแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 8 นี ้ โดยไม่

มีการลงมติใดๆ ทัง้สิน้ 
 
คณุนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ งบการเงินของบริษัทฯ เม่ือพิจารณาแล้วจะเห็นวา่ก าไรสทุธิในปี 2557 เกิดจากการลดต้นทนุ

ทางการเงิน จงึขอสอบถามวา่  ความสามารถในการท าก าไรส าหรับปี 2558 จะเป็นเชน่ไร 
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ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ ในความเป็นจริงนัน้ เน่ืองจากเม่ือไปท า
การควบรวมกิจการกบัคอนเวอร์เจนซ์ นัน้ มีคา่ความนิยมของงานที่ยงัท าไมเ่สร็จเกิดขึน้ และมีการตดัจ าหน่ายน ามาหกัเป็นคา่ใช้จา่ย ซึง่ในปี 2557 มี
การบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ย ซึง่มีผลท าให้ก าไรลดลงด้วย  และในปี 2558 จะท าการบนัทกึคา่ใช้จา่ยการตดัจ าหน่ายคา่ความนิยมนีห้มด มีผลตอ่ก าไร แต ่

 
เม่ือตดัจ าหน่ายหมดก็จะมีก าไรที่เพ่ิมขึน้  และในกรณีทีบ่ริษัทฯ ไมไ่ด้ท าอะไรเลย แมริออท เอ็คเซ็คคิวทิฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วสิต้า – กรุงเทพฯ  ก็จะ
มีก าไรไปเร่ือยๆ ตามฤดกูาลทอ่งเที่ยว สว่นคอนเวอร์เจนซ์ อยูท่ี่ความสามารถในการท าก าไรไปเร่ือยๆ 

 

คณุนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ ในรายงานประจ าปี (Annual Report)  หน้า 88 ที่แยกรายได้แตล่ะธุรกิจ นัน้ ถ้าวิเคราะห์โดย
แยกธุรกิจจะมีผลเชน่ไร 

 

ดร.สาธิต  วิทยากร   ประธานคณะกรรมการบริหาร  และ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ชีแ้จงวา่ รายได้ของ    แมริออท  เอ็คเซ็คคิวทิฟ 
อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ  เป็นปกติเทา่เดิมเม่ือไมมี่การขยายใดๆ ด้วยอตัราการเข้าพกัของลกูค้าเต็มความสามารถแล้ว ในปี 2557 มีการ
ลดคา่ใช้จา่ยเน่ืองจากภาวะทางการเมือง ไมไ่ด้เน้นรายได้เทา่ไร แตใ่นปี 2558  มีรายได้ที่ดีขึน้ สว่นคา่ใช้จา่ยก็คงเป็นปกติ ท าให้ก าไรดขีึน้ สว่นคอน
เวอร์เจนซ์ ในปี 2557 มีต้นทนุของบคุลากรที่เพ่ิมขึน้ แตใ่นปี 2558 ต้นทนุนีจ้ะไมเ่พ่ิม เป็นการสร้างรายได้เพ่ิมขึน้ เพ่ือให้มีก าไรมากขึน้ 10-15%  โดย
ตัง้เป้าก าไรสทุธิไว้ที่ 10%  และรายได้เร่ิมคงที่เพราะเป็นการรับรู้รายได้ตามงานที่เสร็จ  แตมี่การตัง้เป้าสร้างรายได้เพ่ิมขึน้ ส าหรับการบริหารอาคาร
อาจจะยงัไมโ่ตเทา่ไร อีกทัง้สญัญาจ้างบริหารก าลงัจะหมดลง แตก่ าลงัอยูร่ะหวา่งเจรจาตอ่สญัญา  สว่นธุรกิจที่เพิ่มรายได้คือการให้บริการค าปรึกษา
ด้านบญัชีการเงิน งานจดัซือ้ ซึง่เป้าตัง้ไว้วา่จะโตขึน้หนึ่งเทา่ตวั 
 

คณุนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น ขอให้ ดร.สาธิตสรุปถึง ณ ปัจจบุนัวา่ การท าการศกึษาโครงการที่จะไปลงทนุ  ติดปัญหาอะไรบ้าง
หรือไม ่ และ คอนเวอร์เจนซ์จะขยายธุรกิจอยา่งไร 

 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ชีแ้จงวา่ ยงัคงด าเนินการศกึษาโครงการที่จะเข้า
ไปลงทนุ  สว่นคอนเวอร์เจนซ์ก็มีลกูค้าเพิ่มขึน้เป็น ธนาคารหนึ่งแหง่ และ โรงพยาบาลอีกสองแหง่ 

 

คณุทศพล ธ ารงสวุรรณกิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่แนวโน้มใน 2-3 ปี ข้างหน้า สดัสว่นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และ คอนเวอร์เจนซ์จะ
แบง่รายได้เป็นสดัสว่นอยา่งไร  

 

ดร.สาธิต  วิทยากร  ประธานคณะกรรมการบริหาร  และ  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  ชีแ้จงวา่ ถ้ามีธุรกิจแคส่องประเภท รายได้ก็คง
จะเป็นสดัสว่นคร่ึงๆ เทา่กนั แตใ่น 3-5 ปีข้างหน้า      ธุรกิจโรงแรมจะน่ิงกวา่เพราะไมมี่การขยาย   ดงันัน้รายได้ของ คอนเวอร์เจนซ์ จะเพิม่มากกวา่ 

 

คณุทศพล ธ ารงสวุรรณกิจ  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามวา่ ถ้าดจูากเส้นแบง่ก าไรธุรกิจที่มีก าไรดี คือ คอนเวอร์เจนซ์ จะท าก าไรดีกวา่ 
อสงัหาริมทรัพย์ใชห่รือไม่ 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ เน่ืองจากธุรกิจทัง้สองแตกตา่งกนั เทียบ
กนัไมไ่ด้ เพราะ คอนเวอร์เจนซ์  มีสว่นตา่งก าไร (Margin) ที่10-15% และรายได้โตไปเร่ือยๆ ในขณะที่อสงัหาริมทรัพย์มีสว่นตา่งก าไรก่อนคา่เสื่อม
ราคาและดอกเบีย้ที่ 40% มีต้นทนุทางการเงิน 4-5% ซึง่หลงัจากหกัคา่เสื่อมราคาที่เป็นจ านวนมากและดอกเบีย้จะมีก าไรสทุธิเพียง 4-5% ในความ
เป็นจริงจงึไมส่ามารถเปรียบเทียบกนัได้ เพราะต้นทนุที่ตา่งกนั 

 
คณุวิจิตร จิตจริงใจ  ผู้ ถือหุ้น  ได้สอบถามวา่ จากการชึแ้จงผู้ ถือหุ้น รายได้ในสว่นธุรกิจการบริหารอาคารจะลดลงใชห่รือไม่ 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ชีแ้จงวา่ รายได้ธุรกิจการบริหารอาคารเทา่เดิม 
เพียงแตส่ญัญาจะครบก าหนดในเดือนสิงหาคม 2558 นี ้ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งเจรจาตอ่สญัญาการรับบริหาร ซึง่คาดวา่จะตอ่สญัญาได้ 
 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม หรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติมอีก เลขานกุารบริษัทได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ขณะนีว้าระตา่งๆ ได้รับการ
พิจารณาจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้แล้ว   และ   เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและระเบียบบริษัทฯ บริษัทฯจะ
ด าเนินการแจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในวนัท าการถดัไป
และบริษัทฯ จะจดัท ารายงานการประชมุให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุตามมาตรา 96 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 รวมทัง้น าสง่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเผยแพร่ในเวบ็ไซด์ของบริษัทฯที่  www.principalcapital.co.th อนัจะท าให้ผู้ ถือหุ้นได้
รับทราบผลการประชมุและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้  
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 ประธานฯ    ได้กลา่วในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ    ผู้บริหาร   และ   พนกังาน  ของบริษัท  พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) ขอบคณุผู้ ถือหุ้น และตวัแทนผู้ ถือหุ้น ตลอดจนผู้ มีสว่นที่เก่ียวข้องทกุทา่น ที่เข้าร่วมการประชมุในครัง้นี ้ โดยได้ด าเนินการประชมุครบถ้วน
ทกุวาระแล้ว จงึขอปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
 
                                                               

                            
                                                               ลงช่ือ                                                    ประธานที่ประชมุ 
                                                                           (นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร) 
 
  
ลงช่ือ........................................................เลขานกุารบริษัทและผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
        (นาวสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มห�ชน)

17 
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สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3  
                 
 
ประวัติกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 
 
1. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม 
                    
อายุ  : 68 ปี 
ต าแหน่ง  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
วันเข้าด ารง 
ต าแหน่งกรรมการ : 29 เมษายน 2556 ( 3 ปี )  
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี การบญัชี  (เกียรตินิยมอนัดบั)   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
และประวัติการอบรม                    ปริญญาโท การบญัชี   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

Director Accreditation Program  2016  (DAP)                     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Chief Financial Officer             สภานกับญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประวัติการท างาน 
2556-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ            บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  
 

      - ไมมี่ – 
 
  
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

2550 – ปัจจบุนั                           ที่ปรึกษากรรมการบริหารด้านบญัชีและการเงิน                           บริษัทกลุม่รีเจ้นท์ 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้พิจารณา 
                                                                      เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 

                                                                                  กบัต าแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไม่ม ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไมมี่ 
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบัติต้องห้าม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท า 
                                                                                         โดยทจุริต 
      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
      บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา  
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท    8/8 ครัง้  
2. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558                 1/1 ครัง้   
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร                  4/4 ครัง้   
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2. ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย  

 
อายุ  : 40 ปี 
ต าแหน่ง  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
 
วันเข้าด ารง : 22 เมษายน 2557 ( 2 ปี ) 
ต าแหน่งกรรมการ   
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)    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
                                                    Director Accreditation Program   2012  (DAP)              สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
                                                    Company Secretary Program   2009  (CSP)                 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประวัติการท างาน 
2557-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

มกราคม 2554 - ปัจจบุนั             รองกรรมการผู้จดัการ สายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์             บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน)  
                                                  และ ผู่ถือหุ้นร้อยละ  0.40 
ตลุาคม 2551 – ปัจจบุนั             เลขานกุารบริษัท    บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ตลุาคม 2555 –                          กรรมการ                                        บริษัท มินิแม็กส์ เวนเจอร์ จ ากดั 
ปัจจบุนั                                                                                                                           
 
 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้พิจารณา 

                                                                      เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 
                                                                                  กบัต าแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไม่ม ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไมมี่ 
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบัติต้องห้าม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท า 
                                                                                         โดยทจุริต 
      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
      บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา  
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท    8/8 ครัง้  
2. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558                 1/1 ครัง้   
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร                  4/4 ครัง้   
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  และประวัติการอบรม               ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  (MBA) Boston University, USA. 
                                                    ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ  Joint Program of Bangkok University and University of Nebraska-Lincoln, USA. 
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                                                    University)  
                                                    Advanced Audit Committee Program 2016 (ACCP)    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้พิจารณา 

                                                                      เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 
                                                                                  กบัต าแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไม่ม ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไมมี่ 
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
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      บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา  
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท    8/8 ครัง้  
2. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558                 1/1 ครัง้   
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร                  4/4 ครัง้   
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3. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค                            
 

อายุ  : 57 ปี 
ต าแหน่ง  : กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
วันเข้าด ารง 
ต าแหน่งกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2559 ( 2 เดือน)  

  ประวัติการศึกษา    :             ปริญญาตรี สาขา การบญัช ี มหาวิทยาลยัธรมมศาสตร์  
  และประวัติการอบรม                    ปริญญาโท สาขาการบญััญชี  มหาวิทยาลยัธรมมศาสตร์ 
                                               Director Certification Program 2005 (DCP)  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ บริษัทไทย (IOD) 
ประวัติการท างาน 
กุมภาพันธ์ 2559     : กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
-ปัจจุบัน   บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
พฤศจิกายน 2558  : ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
- กมุภาพนัธ์ 2559 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

2551 – 2554 : กรรมการและกรรมการผู้จดัการ    บริษัท ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน)  
  
 

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

 - ไมมี่ - 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้พิจารณา 

                                                                      เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 
                                                                                  กบัต าแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไม่ม ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไมมี่ 
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบัติต้องห้าม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท า 
                                                                                         โดยทจุริต 
      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
      บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา  
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท    - ครัง้  
2. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558                 - ครัง้   
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร                  - ครัง้   
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              สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 4 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลง
วนัที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น 
ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไมคุ่้นเคยกบัข้อพงึปฏิบตัิที่น ามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวน
สิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่ บริษัทฯ จะ
พิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
1.  เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

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

 
 ผู้ ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคล 

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

2.2  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นที่ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ)   และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบ
ฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

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

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

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

ทัง้นี ้  เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล
นัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล  
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              สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 4 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลง
วนัที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น 
ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไมคุ่้นเคยกบัข้อพงึปฏิบตัิที่น ามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวน
สิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่ บริษัทฯ จะ
พิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
1.  เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

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

 
 ผู้ ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคล 

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

2.2  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นที่ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ)   และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบ
ฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

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

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

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

ทัง้นี ้  เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล
นัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล  
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2. วิธีการมอบฉันทะ  
บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้จ านวน   3 

แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้ 
 แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไปซึ่งเป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซ้อน  
 แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั  
 แบบ ค.  เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้  Custodian  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ

ดแูลหุ้น  
หากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก  หรือแบบ ค สามารถ Download แบบหนงัสือมอบฉันทะได้จาก www.principalcapital.co.th และโปรดน าหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข 
พร้อมหลกัฐานมาในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย  
 
ผู้ ถือหุ้นที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดงันี ้ 

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

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

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

2.2   นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       
2.3   นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       

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

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

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

4.  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 42 ก าหนดไว้วา่ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
4.1  วาระทัว่ไป 
        4.1.1.  การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยการใช้บตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทัง้นีถ้้าไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ หากมีผู้ ถือ
หุ้นที่ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนดงักลา่ว   โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็น
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หนึ่งเสียง โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง คือ ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไมส่ามารถแบง่
การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น    
 

4.1.2.  ในกรณีมอบฉันทะ  
              ก.  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะเทา่นัน้ การลงคะแนนเสียงของ  

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

4.2  วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ส าหรับวาระเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่งหุ้นตอ่หนึ่งเสียงและมี
วิธีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

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

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

4.1.2.  ในกรณีมอบฉันทะ  
              ก.  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะเทา่นัน้ การลงคะแนนเสียงของ  

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

4.2  วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ส าหรับวาระเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่งหุ้นตอ่หนึ่งเสียงและมี
วิธีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

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

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

ข้อบังคับของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
เฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

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

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

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

 
 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็น

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

 
 ข้อ 39. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องท าเป็น

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

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

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

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

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

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

               ก.   การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นทีส่ าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
               ข.   การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

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

ฉ.   การออกหุ้นกู้  
 ช.   การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 
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 ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่ประชมุ หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
เลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชมุ 
                                                                                                                                                                                         

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

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

               ก.   การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นทีส่ าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
               ข.   การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

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

ฉ.   การออกหุ้นกู้  
 ช.   การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 6 
 

 

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

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

เขียนที่                                   
วนัที่             เดือน                            พ.ศ.   

 

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

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

หุ้นสามญั                                 หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ                          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
 
 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
                                                                                        อาย ุ                  ปี    

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

                นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์                              อาย ุ      53.       ปี    
อยู ่          ชัน้ 23          อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์         เลขที ่   29                   ถนน           สขุมุวิท 63                        ต าบล/แขวง คลองตนัเหนือ        
อ าเภอ/เขต       วฒันา          จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร                 รหสัไปรษณีย์             10110 
 

                 นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม                   อาย ุ      68        ปี  
อยู ่          ชัน้ 23          อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์         เลขที ่   29                   ถนน           สขุมุวิท 63                        ต าบล/แขวง คลองตนัเหนือ        
อ าเภอ/เขต       วฒันา          จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร                 รหสัไปรษณีย์             10110 
 
              นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั                            อาย ุ      40        ปี  
อยู ่          ชัน้ 23          อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์         เลขที ่   29                   ถนน           สขุมุวิท 63                        ต าบล/แขวง คลองตนัเหนือ        
อ าเภอ/เขต       วฒันา          จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร                 รหสัไปรษณีย์             10110 
   
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   ประจ าปี  2559         
ในวนัองัคารที่    26   เมษายน  2559        เวลา        13.00     น.  ณ    ห้องบอลรูม  2   ชัน้ 5    โรงแรม เอส 31  สขุมุวิท    เลขที่ 545  สขุมุวิท 31  ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 10110        หรือ ที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
 
 

 

ปิดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
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 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระที่       1      เร่ือง     พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558  

                               (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                              (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
 

 

                           วาระที่       2     เร่ือง    พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558     
  (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย                         ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
 

 วาระที่       3     เร่ือง  พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
   (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
 

 วาระที่      4     เร่ือง     พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไร เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดการจา่ยเงินปันผลส าหรับปี  2558                                      
   (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

 

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

  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื่อกรรมการ          นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม    .         
   เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั        
   เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง   
ชื่อกรรมการ          นายวีระ ศรีชนะชยัโชค                 . 
   เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง   
 
 

วาระที่      6      เร่ือง      พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี  2559    
   (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  
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 วาระที่       7      เร่ือง     พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2559      
   (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  
 
 

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

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง           
 

(5)    การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง 
และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

 
 

ลงช่ือ                       ผู้มอบฉันทะ 
                                                                                                         (                                                   ) 
 

               ลงช่ือ                                            ผู้ รับมอบฉันทะ 
                                                                                                        (                                                   ) 
 
 
 

หมำยเหตุ 
 

1.   ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก 
  จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท     พริน้ซิเพิล แคปิตอล       จ ากดั (มหาชน) 

 

  ในการประชมุผู้จองหุ้น/การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2559       ในวนัองัคารที่  26  เมษายน  2559    เวลา 13.00 น.  
 ณ ห้อง บอลรูม 2   ชัน้ 5  โรงแรม เอส 31 สขุมุวิท.เลขที่ 545 สขุมุวิท 31 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือ   
 ที่จะพึง่เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

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

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

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
 

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

    เห็นด้วย                  ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

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

    เห็นด้วย                    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

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

     เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
 

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

     เห็นด้วย                  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
 
วาระที ่               เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

ชื่อกรรมการ          
    เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          
    เห็นด้วย                  ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          
    เห็นด้วย                 ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          
    เห็นด้วย                 ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  
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สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 7  
 
 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)  

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559  
ณ ห้องบอลรูม 2 ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท   

 

 
ผู้ถือหุ้น 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 

 
มาด้วยตัวเอง 

  
ผู้ รับมอบฉันทะ 

 
 

โต๊ะลงทะเบียนด้วยตัวเอง (เร่ิม 11.00 น.) 
  

โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบฉันทะ (เร่ิม 11.00 น.) 
 

 
แสดงบัตรประจ าตัว 

  
แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว

ผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 
 

 
ลงนามในใบลงทะเบียน 

 
 

รับบัตรลงคะแนน 
 

 
เข้าห้องประชุม 

 
 

ประธานเปิดการประชุม (เวลา 13.00 น.) 
 

 
ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ  

 
 

กรณีที่มีผู้ ต้องการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ  
ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 
(ส าหรับผู้ คัดค้านหรืองดออกเสียง) 

 
 

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ 
ผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน  

 
 

เมื่อทราบผลลงคะแนนประธานกล่าวสรุปต่อที่ประชุม 
 
                        *กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทกุวาระคืนตอ่เจ้าหน้าที่บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) เม่ือเสร็จการประชมุ* 
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สิ่งที่สง่มาด้วยลาดบัที ่8  
 

คุณสมบัตกิรรมการอิสระ  
 
 

สรรหาผู้ที่ มีความรู้   ความสามารถ  และ  ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
 

.1  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดในบริษัท  บริษัทยอ่ย   บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มี 
     อ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ  ด้วย 
2 . ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน   ลกูจ้าง    พนกังาน  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  หรือ   ผู้มีอ านาจ 
     ควบคมุของบริษัทฯ  บริษัทยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ านาจควบคมุของบริษัท   
3 . ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือ   โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา พี่น้อง   คูส่มรส    
     และ บตุรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือบคุคลท่ี 
     จะเสนอให้ได้เป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
4 . ไมม่ีหรือเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท   บริษัทยอ่ย  บริษัทท่ีเก่ียวข้องผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอ านาจควบคมุของบริษัท    
     ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทัง้ไมเ่คยเป็นหรือเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัรวมถึงผู้มีอ านาจ 
     ควบคมุผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทยอ่ย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุ 
     ของบริษัท   
5.  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีบริษัท บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ านาจควบคมุของบริษัท และ  
     ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ หุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทยอ่ย  หรือ  บริษัท 
     ที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่  
6.  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับ 
     บริการเกินกวา่ 2  ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัท  บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท    
     และ ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ  หรือ หุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 
7.  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   หรือ   ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบั 
     ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
8 . ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั   และ  เป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักบักิจการของบริษัท  บริษัทยอ่ย หรือ ไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมี 
     นยัของห้างหุ้นสว่น  หรือ  เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน  ลกูจ้าง พนกังาน  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือ ถือหุ้นเกิน 
     ร้อยละ1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอืน่ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และ มีการแขง่ขนัท่ีมนียั 
     กบักิจการของบริษัท หรือ บริษัทยอ่ย 
9.  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอสิระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 

ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง  (9)   แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท  บริษัทใหญ่     บริษัทยอ่ย บริษัทที่เก่ียวข้อง     ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่    
หรือ    ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท   โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

1 
 

สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 9 
 
 
 

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 

 
 
  
 

 
ช่ือ 

 
อายุ 

 
ต าแหน่ง 

 
ที่อยู่ 

 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ในวาระที่เสนอ 
 
 
 
1. นายญาณศ กดิ ์มโนมยัพิบลูย์ 

 
 
 
53 

 
 
 
กรรมการอิสระและ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 

ชัน้ 23 
อาคารบางกอกบิสซเินสเซน็เตอร์ 

เลขท่ี 29 ถนนสขุมุวิม 63 
แขวงคลองตนัเหนือ 

เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110 

 
ไม่มีสว่นได้สว่นเสียใน
วาระท่ี 5 (เลือกตัง้
กรรมการ) และ ในวาระท่ี 
6 (พิจารณาอนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการ 

 
 
2. นางสาวอรัญญา เฉลมิพรวโรดม 

 
 
68 

 
 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
 
มีสว่นได้สว่นเสียในวาระ
ท่ี 5 (เลือกตัง้กรรมการ) 
และ ในวาระท่ี 6 
(พิจารณาอนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการ) 

 
 
3.  นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 

 
 
40 

 
 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
หมายเหตุ:   รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฎในรายงานประจ าปี 2558 หวัข้อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มห�ชน)

1 
 

สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 9 
 
 
 

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 

 
 
  
 

 
ช่ือ 

 
อายุ 

 
ต าแหน่ง 

 
ที่อยู่ 

 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ในวาระที่เสนอ 
 
 
 
1. นายญาณศ กดิ ์มโนมยัพิบลูย์ 

 
 
 
53 

 
 
 
กรรมการอิสระและ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 

ชัน้ 23 
อาคารบางกอกบิสซเินสเซน็เตอร์ 

เลขท่ี 29 ถนนสขุมุวิม 63 
แขวงคลองตนัเหนือ 

เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110 

 
ไม่มีสว่นได้สว่นเสียใน
วาระท่ี 5 (เลือกตัง้
กรรมการ) และ ในวาระท่ี 
6 (พิจารณาอนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการ 

 
 
2. นางสาวอรัญญา เฉลมิพรวโรดม 

 
 
68 

 
 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
 
มีสว่นได้สว่นเสียในวาระ
ท่ี 5 (เลือกตัง้กรรมการ) 
และ ในวาระท่ี 6 
(พิจารณาอนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการ) 

 
 
3.  นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 

 
 
40 

 
 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
หมายเหตุ:   รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฎในรายงานประจ าปี 2558 หวัข้อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 10 
   
 
 

แผนที่แสดงที่ตัง้สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)   

ณ  ห้องบอลรูม 2  ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท 
 
      
 
          

 
 


