หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2561

บร�ษัท พร��นซิเพ�ล แคปตอล จำกัด (มหาชน)
วันพ�ธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น.
ณ หองออดิธอเร�ยม ชั้น5 อาคาร Cheer ซัมเมอรเซ็ท เอกมัย แบงค็อก
เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุข�มว�ท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
เวลา 9.30 น.
ณ ห้ องออดิธอเรียม ชัน้ 5
อาคาร Cheer ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2
ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา
กรุ งเทพฯ 10110

23 มีนาคม 2561
เรื่อง
เรียน
สิ่งที่สง่ มาด้ วย

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ผู้ถือหุ้น บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
2. รายงานประจาปี 2560 และ รายงานการพัฒนาความยัง่ ยืน ปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้ อมูล (CD ROM)
3. ประวัติกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. ข้ อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุม
5. ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
6. แบบฟอร์ มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ
7. ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุม
8. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
9. ข้ อมูลและคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
10 แผนที่แสดงสถานที่จดั การประชุม

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา
9.30 น. ณ ห้ องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคาร Cheer ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ
10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ได้ จดั ขึน้ ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีสาเนารายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ตามที่ได้ แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1) ซึ่งได้ จดั ทาขึ ้นแล้ วเสร็ จ
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ สง่ ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด พร้ อมทังเผยแพร่
้
สาเนารายงานการประชุม ดังกล่าว บนเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตังแต่
้ วนั ที่ 6 ธันวาคม
2560 แล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ได้ จดั ขึ ้นในวันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ซึ่ง
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า ได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 รับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
คะแนนเสียงสาหรับการรับรอง เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้ สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและความก้ าวหน้ าของกิจการในรอบปี 2560 ซึง่ ปรากฎในรายงาน
ประจาปี 2560 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจาปี 2560 ซึ่งสรุปผลการดาเนินงานของบริ ษัท และ ความก้ าวหน้ าของกิจการใน
รอบปี 2560 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
คะแนนเสียงสาหรับการรับทราบ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน แบบเบ็ดเสร็ จ
ประจาปี สิน้ สุด ณ รอบปี บัญชีของบริ ษัท ฯ และจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฎอยูใ่ นงบการเงินของรายงาน ประจาปี 2560 ของบริษัทฯ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2) ซึง่ บริษัทฯ ได้ เผยแพร่ บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th)
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน แบบ
เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาต และผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัท ได้ เห็นชอบแล้ ว
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจานวน
96,371,158 บาท ซึง่ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดให้ บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้
และมาตรา 116 กาหนดให้ บริษัทฯ ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่า
ทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทังนี
้ ้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไร
หลังหักภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล,สารองตามกฎหมาย และสารองอื่นๆ ทังนี
้ ้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ
สภาพคล่อง และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ข้ อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2560 และ 2559
1.
2.
3.
4.
5.

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

ปี 2560
96,371,158
3,240,087,520

ปี 2559
(3,085,415)
3,240,087,520
-

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 อนุมตั ิจดั สรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
จานวนเงิน 4,820,575 บาท และอนุมตั ิให้ งดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
สารองสาหรับการดาเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัทฯ
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริ ษัทที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กาหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการบริ ษัทออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการบริ ษัทในขณะนัน้ และ กรรมการ
บริ ษัทที่พ้นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้ ในครัง้ นีม้ ีกรรมการบริ ษัท 3 ท่าน ที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งในการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 คือ
1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.สาธิต
วิทยากร
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา
กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร – Health Care
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้ เสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทที่พ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้ แก่
1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.สาธิต
วิทยากร
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา
กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร – Health Care
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาคุณสมบัติแล้ วว่าบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวข้ างต้ น ทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้ อบังคับบริ ษัทฯ อีกทัง้
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริษัทฯ ซึง่ กรรมการที่ไม่ได้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ในวาระนี ้ ได้ พิจารณาถึงควาเหมาะสมทังวั
้ ยวุฒิและคุณวุฒิ ตลอดจนประสบการณ์ในการทางานและความรอบรู้ในแขนงวิชาต่างๆ ทังการ
้
บริหารจัดการ การเงิน และกฎหมาย จึงเชื่อได้ วา่ กรรมการทังสามท่
้
านที่เสนอนี ้จะช่วยให้ องค์ กรเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
คะแนนเสียงสาหรับการเลือกตัง้ กรรมการ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2561 โดยคานึงถึงผลประกอบการของบริ ษัทฯ
ในปี ที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบอ้ างอิงภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับ บริษัทฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. วงเงินค่าบาเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน 3 ล้ านบาท สาหรับผลประกอบการปี 2560 โดยบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่าย ปี 2561 (คงเดิมเท่ากับปี
2559 ซึง่ บันทึกเป็ นค่าใช้ จา่ ย ปี 2560)
2. ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ และ การชดใช้ คืนให้ กบั บริษัท ฯ (Directors and Officers Liability and
Company Reimbursement Policy, D&O) วงเงินประกัน 300 ล้ านบาท (คงเดิมเท่ากับปี 2560)
3. ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2561 เท่ากับปี 2560
4. คณะกรรมการบริหารไม่ขอรับค่าเบี ้ยประชุม ตังแต่
้ ปี 2560
5. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงไม่ขอรับค่าเบี ้ยประชุม ตังแต่
้ ปี 2560 ยกเว้ น กรรมการจากภายนอก จะกาหนดค่าเบี ้ยประชุม ในปี 2561
ดังนี ้
ตาแหน่ ง

ประธานคณะ
กรรมการ

กรรมการ

ประธานคณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

ประชุมคณะกรรมการ

15,000

10,000

15,000

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานคณะ
กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
บริหาร

ประธานคณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

5,000

5,000

.

5,000

5,000

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

-

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์ กร

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้ และ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครัง้ ได้ จ่ายค่าเบี ้ยประชุมให้ กับกรรมการ
บริษัท และ กรรมการตรวจสอบ เป็ นจานวนเงิน 1,0850,000 บาท มีการประชุมคณะกรรมการบริ หาร 8 ครัง้ และ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง 5 ครัง้
ทังนี
้ ้กรรมการบริหารและกรรมการบริหาความเสี่ยงทุกท่านสละสิทธิ์ไม่ขอรับค่าเบี ้ยประชุมทังหมดของปี
้
2560 และได้ มีการจ่ายเงินค่าบาเหน็จให้ กรรมการ
เป็ นจานวนเงิน 3,000,000 บาท รวมค่าตอบแทนทังสิ
้ ้น 4,085,000 บาท
รายชื่อกรรมการ
ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการบริษัท
ค่าบาเหน็จกรรมการ
รวมทังสิ
้ ้น
และคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
120,000
450,000
570,000
2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
205,000
450,000
655,000
3. ดร.สาธิต วิทยากร
110,000
300,000
410,000
4. นายวีระ ศรีชนะชัยโขค
100,000
300,000
400,000
5. นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา
50,000
-050,000
6. น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม
135,000
300,000
435,000
7. ดร. จุฑามาส อิงค์โพธิ์ชยั
135,000
300,000
435,000
8. น.ส. ศิรดา เทียมประเสิรฐ
80,000
300,000
380,000
9. น.ส. ภัทรพร จารุพฒ
ั น์
100,000
300,000
400,000
10. น.ส. วิชนัน ศุภจรรยา***
50,000
300,000
350,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการ
1,085,000
3,000,000
4,085,000
*** เนื่องจากค่าบาเหน็จกรรมการที่จา่ ยให้ กรรมการนัน้ เป็ นการจ่ายให้ กรรมการที่ดารงตาแหน่งในปี 2559 และ ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในปี 2560 ซึ่งได้ รับอนุมตั ิ
จากผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ดังนัน้ น.ส.วิชนัน ศุภจรรยา จึงได้ รับค่าบาเหน็จกรรมการประจาปี 2559 โดยที่ น.ส.วิชนัน ศุภจรรยา เป็ นกรรมการบริ ษัทถึงแค่
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เท่านัน้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนสาหรับกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 อนุมตั ิคา่ ตอบแทน
กรรมการประจาปี 2561 ดังนี ้
1. วงเงินค่าบาเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน 3 ล้ านบาท สาหรับผลประกอบการปี 2560 เนื่องจากสามารถดาเนินงานทาให้ ผลประกอบการ
บริษัทฯ มีกาไร โดยบันทึกเป็ นค่าใช้ จา่ ย ปี 2561 (คงเดิมเท่ากับปี 2560 และ บันทึกเป็ นค่าใช้ จา่ ย ปี 2561)
3

2. ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้ รับเบี ้ยประชุมท่านละ 15,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ (คงเดิมเท่ากับปี
2560)
3. กรรมการบริษัท จะได้ รับเบี ้ยประชุมท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ (คงเดิมเท่ากับปี 2560)
4. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้ รับเบี ้ยประชุมเพิ่มเติมจากเบี ้ยประชุมตาม (2) และ ( 3) ท่านละ 5,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ (คงเดิม
เท่ากับปี 2560)
5. กรรมการบริหารบริหารความเสี่ยง เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์ กร จะได้ รับเบี ้ยประชุมท่านละ 5,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้
6. ประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ และ การชดใช้ คืนให้ กับบริ ษัทฯ (Director and Officers Liability and Company
Reimbursement Policy: D&O) วงเงิน 300 ล้ านบาท (คงเดิมเท่ากับปี 2560)
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกาหนดค่ าตอบแทน ประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกสานักงานสอบบัญชี ประจาปี 2561 และมีความเห็นให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นสานักงานสอบบัญชีประจาปี ก่อน เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยอีกสิบเจ็ดแห่ง (ปี 2560 มีบริษัทย่อยเพียงสิบห้ าแห่ง) เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็ นอิสระ
ซึ่งจะท าให้ ส ามารถปฏิบัติ ห น้ า ที่ ได้ เป็ น อย่า งดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถรองรั บ ต่อ การขยายงานของบริ ษั ท ฯ นอกจากนี ้ เมื่อพิ จารณา
เปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี ของบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ ว เห็นว่า บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส
เอบีเอเอส จากัด มีคา่ สอบบัญชีที่เหมาะสม
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ น
สานักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกสิบเจ็ดแห่ง และมีมติให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคล
เป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีดงั นี ้
1. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกสิบเจ็ดแห่ง ประจาปี 2561
- นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ
- นายพิสิฐ ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และ
- นายไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298
ในนามบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2560
โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษัท และ บริ ษัทย่อยอีกสิบเจ็ดแห่ง และ ในกรณีที่ผ้ ูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
2. อนุมตั ิคา่ สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยอีก 17 แห่ง ประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 14,690,000 บาท (ในปี 2560
จานวนเงินไม่เกิน 14,630,000 บาท มีบริษัทย่อยเพียง 15 แห่ง)
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด
ตารางเปรี ยบเทียบค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
รวม

รอบปี บัญชี 2561 (ปี ที่เสนอ)
3,500,000
11,190,000
14,690,000

รอบปี บัญชี 2560
1,700,000
12,930,000
14,630,000

หมายเหตุ: 1. ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการรายงานการ เปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กาหนดให้ บริษัทจัดให้ มีการ หมุ น เวี ยนผู้ สอบ
บัญชีรับอนุญาต หากผู้สอบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้ องเปลี่ยนบริ ษัทผู้สอบ
บัญชีแห่งใหม่ บริ ษัทฯ สามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ แทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ หรื อ
บริษัทฯ จะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตรายที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้ น
ระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบบัญชี นับแต่วนั ที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวพ้ นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เคยได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยอีกสิบห้ าแห่ง ในปี 2560 รวมระยะเวลาที่
เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย คือ 4 ปี
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3. นายพิสิฐ ทางธนกุล เคยได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกสิบห้ าแห่ง ในปี 2560 ทังนี
้ ้ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสิบห้ าแห่ง ในปี 2560
4. นายไพบูล ตันกูล ยังไม่เคยได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกสิบเจ็ดแห่ง
คะแนนเสียงสาหรับการเลือกตัง้ กรรมการ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาให้ สัตยาบันการเข้ าซือ้ และรับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริษัท ไทย เฮ้ ลท์ เมนเท็นเน้ นซ์ ออกานัยเซชั่น จากัด
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าซื ้อ
และรับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริ ษัท ไทย เฮ้ ลท์ เมนเท็นเน้ นซ์ ออกานัยเซชัน่ จากัด (“THM”) อันเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนภายใต้ ชื่อ “โรงพยาบาลปิ ยะมินทร์ ” [ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น โรงพยาบาล พริ น้ ซ์ ฮอสพิทอล (PRINC HOSPITAL SVARNABHUM)] ซึ่ง
ตังอยู
้ ่ในจังหวัดสมุทรปราการ และคลินิกเวชกรรมปิ ยะมินทร์ อีกจานวน 3 แห่งในกรุ งเทพมหานครตามที่ได้ เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่ง
ประเทศไทยในวันเดียวกันแล้ วนัน้ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้ ดาเนินการเข้ าซื ้อและรับโอนมาซึ่งกิจการของ THM ซึ่งรวมถึง
ทรัพย์สิน หนี ้สิน ใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการประกอบกิจการสถานพยาบาล พนักงานทังหมดที
้
่มีความประสงค์จะทางานกับบริ ษัทฯ ต่อไป
ตลอดจนสิทธิ หน้ าที่ และภาระผูกพันตามสัญญาที่ THM มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ ทัง้ นี ้ ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาโอนกิจการ
ระหว่างบริษัทฯ และ THM พร้ อมกันนี ้ บริษัทฯ ได้ ชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการข้ างต้ นให้ แก่ THM เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 900 ล้ านบาท โดยใช้
เงินจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และการกู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศ
การเข้ า ท ารายการในครั ง้ นี เ้ ข้ า ข่ า ยเป็ นรายการได้ มาซึ่งสิ น ทรั พ ย์ ที่ ส าคัญ ของบริ ษั ท ฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน และ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเข้ าทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ อง โดยมี
ขนาดรายการสูงสุดคิดเป็ นร้ อยละ 10.3 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เมื่อคานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
โดยค านวณจากงบการเงิน รวมของบริ ษั ท ฯ ส าหรับ งวด 9 เดื อน สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2560 เข้ า ข่า ยเป็ นรายการที่ มีมูล ค่าต่ า กว่า
ร้ อยละ 15 ซึง่ อยูใ่ นอานาจอนุมตั ิของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเข้ าทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ อง โดยที่การเข้ า ทารายการใน
ครัง้ นี ้ไม่ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้ องแต่อย่างใด
ทังนี
้ ้ การเข้ าทารายการข้ างต้ นมีลกั ษณะเป็ นการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัทฯ ตามนัยของมาตรา 107(2)(ข) แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้ องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน [อย่างไรก็ดี เนื่องด้ วยการเข้ าทา
รายการในครัง้ นี ้มีข้อจากัดทางด้ านระยะเวลาและความจาเป็ นทางธุรกิจ กล่าวคือ บริ ษัทฯ ได้ รับแจ้ งจาก THM ว่า มีผ้ สู นใจรายอื่นที่สนใจและ
ประสงค์จะเข้ าซื ้อกิจการของ THM เช่นเดียวกัน อีกทัง้ THM ประสงค์ที่จะให้ การโอนกิจการในครัง้ นีเ้ สร็ จสิ ้นภายในไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่ง
หากบริ ษัทฯ จะดาเนินการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอัน มีขนั ้ ตอนและอาศัยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้ ได้ มาซึ่งมติอนุมัติการเข้ าทารายการ
ดังกล่าวก่อนการเข้ าซื ้อและรับโอนกิจการแล้ ว อาจเป็ นการไม่ทนั การและอาจส่งผลให้ บริษัทฯ เสียโอกาสทางธุรกิจในการลงทุน ดังนัน้ ภายหลัง
จากที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ วว่า การเข้ าทาธุรกรรมในครัง้ นี ้จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท ฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
เนื่องด้ วยถือเป็ นก้ าวสาคัญในการขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุม่ บริษัทฯ ให้ ครอบคลุมและเติบโตมากขึ ้น โดยขยายไปยัง
พื ้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากที่เดิมโรงพยาบาลในกลุม่ บริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ต่างจังหวัด ก่อให้ เกิดเป็ น Hub and Spoke Model
ของธุรกิจโรงพยาบาลในกลุ่มบริ ษัทฯ อันจะเป็ นการช่วยเสริ มสร้ างการเติบโตและเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทังเป็
้ น
ช่องทางส่งต่อคนไข้ และแสวงหารายได้ ของกลุม่ บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต อันเป็ นไปตามแผนการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ ตามที่ได้ เคยแจ้ งไว้
แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรักษาโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ สตั ยาบันการเข้ าซื ้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาลของ THM ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ทันที
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ สัต ยาบัน การเข้ าซื ้อและรั บโอน
กิจการสถานพยาบาลของ THM ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้ น โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า การเข้ าทารายการ
ดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นและอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนีต้ ้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
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จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 5
อาคาร Cheer ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขมุ วิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โดยบริ ษัทฯ จะเปิ ดให้
ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตังแต่
้ เวลา 7.30 น. สาหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง กรุณานาเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตน
ในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้ งไว้ ในสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4 มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นมาเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือ
มอบฉันทะ สาหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้ าร่วมประชุมจะต้ องนาเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้ าร่วมประชุม ตามรายละเอียดที่แจ้ งไว้ ในสิ่งที่ส่ง
มาด้ วยลาดับที่ 4 สาหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องนาเอกสารหรื อหลักฐานแสดงในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งมอบต่อ
เจ้ าหน้ าที่บริษัทที่จดุ ลงทะเบียน ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะมอบฉันทะให้ กับกรรมการอิสระของบริ ษัท โปรดเติมข้ อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นายญาณศักดิ์
มโนมัยพิบลู ย์ หรือ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม หรือ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชยั ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็ นผู้รับมอบ
ฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้ วนสมบูรณ์ พร้ อมเอกสารประกอบ ไปที่ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) ชัน้ 23
อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถ.สุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ล่วงหน้ า เพื่อให้ บริ ษัทได้ รับก่อนวัน พุธที่
25 เมษายน 2561 จักเป็ นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

( นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร )
ประธานคณะกรรมการบริษัท
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นท่านใดทีป่ ระสงค์จะรับหนังสือรายงานประจาปี 2560 ของบริษัท กรุณาติดต่อคุณชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 02 714 2173
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560
บริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ประชุมวันศุกร์ ท่ ี 24 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้ องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ (Cheer Tower) ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
เลขที่ 22/1 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.
นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้ อนรับท่านผู้ถือหุ้น และตัวแทน
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ เข้ าร่ วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) และกล่าวเปิ ดประชุม
อย่างเป็ นทางการเพื่อพิจารณาวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้น ทังนี
้ ก้ ่อนที่จะเริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระประธา นได้ มอบหมายให้
นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท เป็ นผู้ดาเนินการประชุม
นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 3,240,638,433.00 บาท
(สามพันสองร้ อยสี่สิบล้ านหกแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสามบาท) โดย ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน วันที่ 9 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนชาระ
แล้ วจานวน 3,240,087,520.00 บาท (สามพันสองร้ อยสี่สิบล้ านแปดหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยยี่สิบบาท) ซึ่งประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 3,240,087,520 หุ้น
(สามพันสองร้ อยสี่สิบล้ านแปดหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ทัง้ นีไ้ ด้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครัง้ นีเ้ ป็ นการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 มีผ้ ถู ือหุ้นมาร่วมประชุมด้ วยตนเองจานวน 29 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น 1,492,513,365 (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้ าสิบสองล้ านห้ าแสน
หนึ่งหมื่นสามพันสามร้ อยหกสิบห้ าหุ้น) และมีผ้ รู ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจานวน 82 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น 1,554,011,072 (หนึ่งพันห้ าร้ อย
ห้ าสิบสี่ล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสองหุ้น) รวมทังหมด
้
111 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น 3,046,524,437 คิดเป็ นร้ อยละ 94.026 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมด
้
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนจานวน 3,240,087,520 หุ้น (สามพันสองร้ อยสี่สิบล้ านแปดหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยยี่สิบหุ้น) ซึง่ เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ถือได้ วา่ ครบเป็ นองค์ประชุม
นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนาคณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ให้ ที่ประชุมทราบ พร้ อมทัง้
แนะนาวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมทราบ
นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ได้ แนะนากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
1.
2.
3.

นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
ดร.สาธิต วิทยากร

4.
5.
6.

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

7.
8.
9.

นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา
นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ
นางสาวภัทรพร จารุพฒ
ั น์

ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร – Health Care
กรรมการ
กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อานวยการฝ่ ายบริการงานบัญชีสว่ นกลาง
ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด (PwC)
นางสาวสุนิสา วรการพินิจ
ที่ปรึกษาด้ านกฎหมายจากบริ ษัท ดีเอ็น 36 จากัด ซึ่งจะทาหน้ าที่ดูแลควบคุมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ นี ้ รวมถึงการตรวจนับ
คะแนนเสียงให้ เป็ นไปอย่ างโปร่ งใสและถูกต้ อง
1.
2.

นางนวลลดา งามธนไพศาล
นายเนรมิตร ตรงพร้ อมสุข
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ผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ จากบริ ษัท 24 อินเตอร์ เซอร์ วิสเซส จากัด
นางสาวกานติมา คงสมยุติ
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
1.
2.
3.
4.

นายศุภโชค ศุภบัณฑิต
นายภาสิน ภาวศุทธิกลุ
นายอติศกั ดิ์ อัญชลีนกุ ลู
นางสาววิสาข์ลกั ษณ์ อุติศยพงศา

ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย บริษัท ที่ปรึ กษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด
1. นางสาวณิชยา วณีสอน
2. นางสาวพลอย มณีปักษิณ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ ดแวนเทจ จากัด
1.
2.

นายพัชร เนตรสุวรรณ
นางสาวอภิญญา วงศ์วณิชย์รัตน์

ลาดับถัดไป นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ได้ กล่าวแนะนา นางสาวสุภาพร
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึง่ เข้ าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้

ภคสิริกลุ อาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น ซึ่งเป็ น

นอกจากนี ้ เพือ่ ให้ การนับคะแนนเสียงของที่ประชุมนีเ้ ป็ นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริ ษัท ได้ เรี ยน
เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยจานวน 1 ราย ทาหน้ าที่เป็ นอาสาสมัคร และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมี นางสาววรวีร์ รัตนวิภานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจาก
นางสาวสมหมาย ช.เจริญยิ่ง รับอาสาเป็ นตัวแทนดังกล่าว
ก่อนที่จะเริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระ นายเนรมิตร ตรงพร้ อมสุข ที่ปรึ กษากฎหมาย ได้ ชี ้แจงถึงวิธีปฏิบตั ิสาหรับการประชุม และวิธีการ
ลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี ้
-

-

-

-

-

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
สาหรับการลงมติในวาระที่ 1 จะถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
สาหรับวาระที่ 2 และ 3 จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเฉพาะวาระที่ 2 จะไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียพิเศษ ได้ แก่ 1) UBS AG HONG KONG
BRANCH 2) Peak Development Holdings Ltd. 3) ดร.สาธิต วิทยากร 4) นางสาวสาธิตา วิทยากร 5) นางสาวพัลลภา วิทยากร
และ 6) นายศิริชยั โตวิริยะเวช ซึง่ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถือหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 2,945,715,343 (สองพันเก้ าร้ อยสี่สิบห้ าล้ านเจ็ดแสน
หนึ่งหมื่นห้ าพันสามร้ อยสี่สิบสามหุ้น) คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 90.9147 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
บริษัทฯ
ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ูถือหุ้นที่ไม่เห็ นด้ วย หรื อ งดออกเสียงในแต่ล ะวาระเมื่อได้ ลงมติใ นใบลงคะแนนในวาระ
ดังกล่าวและ ให้ ยกมือขึ ้น เพื่อที่เจ้ าหน้ าที่ จะเดินเข้ าไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน กรณีที่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็น
ด้ วยกับข้ อเสนอของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ จะทาการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบในแต่ละ
วาระ
กรณีมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทาการสอบถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือข้ อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมในวาระใดๆก็ดี ให้ ผ้ ถู ือ
หุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวได้ โปรดยกมือ และ กรุณา แจ้ งชื่อ-นามสกุล ของตนเอง พร้ อมกับฐานะของตนเองว่าเป็ นผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริ ษัทฯ จะได้ ทาการชี ้แจงในประเด็นที่สอบถาม และบันทึกไว้
เป็ นในรายงานการประชุมได้ อย่างถูกต้ อง
สาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรื อใช้ สิทธิลงคะแนนมาเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทฯจะนับคะแนนเสียงตามที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบ
ฉันทะมาทุกประการ และสาหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วมประชุม ขอให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะตรวจสอบคาสัง่ ของผู้มอบฉันทะและลงคะแนน
เสียงให้ ถกู ต้ องตรงตามที่ผ้ มู อบฉันทะกาหนดไว้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะมิได้ คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงแก่เจ้ าหน้ าที่ ก่อ นที่
ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนัน้ ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้ วย
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-

จานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
เข้ ามาเพิ่มเติม
ในแต่ละวาระกรณีการนับคะแนนยังไม่เรี ยบร้ อยบริ ษัทฯ จะขอดาเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เมื่อการรวบรวมคะแนนเรี ยบร้ อย
จะแจ้ งผลการลงคะแนนให้ ทราบต่อไป

ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
ประธานได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ที่จะรับรองในวาระนี ้ ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน
2560 โดยรายละเอียดการพิจารณา ได้ จดั ส่งให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นแล้ ว พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม หรือแก้ ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรือขอแก้ ไขใดๆ
ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ณ ปั จจุบนั มีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับ
มอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
จานวน (คน)

จานวน (หุ้น)

ผู้ถือหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง

33

1,497,919,565

ผู้รับมอบฉันทะ

83

1,554,011,073

รวม

116

3,051,930,638

ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
3,052,506,238 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00

ก่อนที่ที่ประชุมจะเริ่ มการพิจารณาวาระที่ 2 นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริ ษัท ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้ วยวาระที่ 2 นี ้
นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ประธาน และ ดร.สาธิต วิทยากร เป็ นกรรมการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในวาระดังกล่าว จึงไม่สามารถอยู่ในที่ประชุมได้ จึงขอ
อนุญาตเรียนเชิญ นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ประธาน และ ดร.สาธิ ต วิทยากร ออกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 2
โดยนายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ประธานได้ มอบหมายให้ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบตั ิหน้ าที่
เป็ นประธานที่ประชุม ในวาระที่ 2
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ประธานในวาระที่ 2 ได้ เริ่มการประชุม
วาระที่ 2
พิจารณาอนุมัติการเข้ าซือ้ กิจการของกลุ่มบริ ษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จากัด โดยการซือ้ หุ้นในบริ ษัท อลิอันซ์ เมดิคอล
เอเชีย จากัด จากผู้ถือหุ้นเดิม อันได้ แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร แวนเทจ พ้ อยท์ แมเนจเม้ นท์ ลิมิเต็ด และ นายศิริชัย โตวิริยะเวช ซึ่งเป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัทฯ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฎิบตั ิหน้ าที่ประธานได้ ขอให้ นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร เป็ นผู้นาเสนอวาระนี ้ต่อที่ประชุม
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25
กันยายน 2560 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ได้ มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอให้ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแผนการเข้ าซื ้อกิจการของกลุ่มบริ ษัท อลิอนั ซ์
เมดิคอล เอเชีย จากัด (“AMA”) โดยการซื ้อหุ้นในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
AMA จากผู้ถือหุ้นเดิม
อันได้ แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร (“คุณสาธิตา”) แวนเทจ พ้ อยท์ แมเนจเม้ นท์ ลิมิเต็ด (“แวนเทจ พ้ อยท์”) และนายศิริชยั โตวิริยะเวช (“คุณศิริชยั ”) ซึ่งเป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ โดยในปั จจุบนั AMA ประกอบธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทอื่น (Holding Company) และถือหุ้นทางตรงและทางอ้ อม
ในบริ ษัทย่อยจานวน 6 บริ ษัท อันประกอบด้ วย (1) บริ ษัท พิษณุเวช จากัด (2) บริ ษัท โรงพยาบาลปากนา้ โพ จากัด (3) บริ ษัท สหแพทย์พิจิตร จากัด (4)
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด (5) บริ ษัท พิษณุเวชพัฒนา จากัด และ (6) บริ ษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิ ทอล จากัด (รวมเรี ยกบริ ษัทตาม (1) – (6)
ว่า “บริษัทย่อย” และรวมเรียก AMA และ บริษัทย่อยว่า “กลุม่ บริษัทAMA”) ดังนันการเข้
้
าซื ้อหุ้นของ AMA ในครัง้ นัน้ จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึ่งบริ ษัทย่อย
และกิจการของบริษัทย่อย ทังหมดด้
้
วย โดยกลุม่ บริษัท AMA ถือเป็ นกลุม่ บริษัทที่มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมา
เป็ นระยะเวลายาวนาน และเป็ นเจ้ าของและดาเนิ นธุ รกิ จโรงพยาบาลชัน้ น าที่มีชื่อเสียงในบริ เวณภาคเหนื อตอนล่างของประเทศไทย 4 แห่ง ได้ แ ก่
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โรงพยาบาลพิษณุเวช ในจังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลปากนา้ โพ และโรงพยาบาลปากนา้ โพ 2 ในจังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาลาลสหเวชพิจิตร ใน
จังหวัดพิจิตร โดยการเข้ าซื ้อกิจการของกลุม่ บริษัท AMA ในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ และกระจายความเสี่ยงใน
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากเดิมที่เน้ นเพียงการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าธุรกิจโรงพยาบาลเป็ นธุรกิจที่มีแนวโน้ มการเติบโต
ที่ดี อีกทัง้ โรงพยาบาลในกลุม่ บริษัท AMA ถือเป็ นโรงพยาบาลที่มีศกั ยภาพพร้ อมที่จะขยายธุรกิจและเจริ ญเติบโต ซึ่งตังอยู
้ ่ในทาเลอันเป็ นจุดยุทธศาสตร์ มี
การให้ บริการการรักษาผู้ป่วยได้ มาตรฐานและทันสมัย ตลอดจนมีความพร้ อมและศักยภาพในการเติบโตในอนาคต โดยได้ มีการจัดเตรียมบริษัทใหม่ และซื ้อ
ที่ดินเพื่อขยายโรงพยาบาลในอนาคตอีก 2 แห่ง การได้ มาซึ่งกลุ่มบริ ษัทดังกล่าว และโรงพยาบาลทัง้ 4 แห่ง น่าที่จะช่วยเสริ มสร้ างการเติบโตและเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแสวงหารายได้ ของกลุม่ ธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต
นอกจากนี ้ คุณวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ยังได้ นาเสนอภาพการบริหาร และสภาพของโรงพยาบาลทัง้ 4 แห่ง ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นใน
ที่ประชุม
ในการเข้ าซื ้อกิจการของกลุ่มบริ ษัท AMA ในครัง้ นีบ้ ริ ษัทฯ จะซื ้อหุ้นของ AMA จานวนทังสิ
้ ้น 268,374,998 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ
99.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
AMA (“หุ้น AMA”) จากผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาหุ้นละประมาณ 7.4523 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น
ไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้ านบาทถ้ วน) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1 หุ้นสามัญจานวน 146,852,399 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 54.72 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
AMA
จากคุณสาธิ ตา ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ เนื่องด้ วยคุณสาธิตาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ในราคาทังสิ
้ ้น ไม่เกิน
1,094,382,115.28 บาท
2.2 หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ จานวนรวมทังสิ
้ ้น 120,122,600 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 44.76 ของจานวนหุ้นที่ออกและ
จาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
AMA จากแวนเทจ พ้ อยท์ ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ เนื่องด้ วยเป็ นนิติบุคคลที่มีครอบครัววิทยากร
เป็ นผู้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้ าย (Ultimate Beneficial Owner) ในราคาทังสิ
้ ้นไม่เกิน 895,184,729.54 บาท และ
2.3 หุ้นสามัญจานวน 1,399,999 หุ้น หรือคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.52 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
AMA จาก
คุณศิริชยั ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ เนื่องด้ วยคุณศิริชยั เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ซึ่งปั จจุบนั ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ าย
บริหารความเสี่ยงและการลงทุน ในราคาทังสิ
้ ้นไม่เกิน 10,433,155.18 บาท
ในการนี ้คุณสาธิตาตกลงที่จะเป็ นผู้ดาเนินการให้ กรรมสิทธิ์ในหุ้น AMA ที่ซื ้อขายทังหมดโอนมายั
้
งบริษัทฯ ทันทีในคราวเดียว ในวันที่บริ ษัทฯ เข้ า
ซื ้อหุ้นดังกล่าว (“วันที่ซื ้อขายหุ้น”) โดยบริ ษัทฯ จะชาระค่าหุ้นข้ างต้ นให้ แก่คณ
ุ สาธิตา แวนเทจ พ้ อยท์ และคุณศิริชยั ด้ วยเงินสด โดยจะชาระราคาซื ้อขาย
จานวนกึ่งหนึ่งในวันที่ซื ้อ ขายหุ้นและจะชาระราคาซื ้อขายในส่วนที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ทาสัญญาซื ้อขายหุ้นโดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ราคาซือ้ ขาย
ชาระภายในระยะเวลาไม่ เกิน 12 เดือนนับจาก
ผู้ถือหุ้น
ชาระในวันที่ซอื ้ ขายหุ้น
วันที่ทาสัญญาซือ้ ขายหุ้น
(บาท)
(บาท)
1. คุณสาธิตา
547,191,057.64
547,191,057.64
2. แวนเทจ พ้ อยท์
447,592,364.77
447,592,364.77
3. คุณศิริชยั
5,216,577.59
5,216,577.59
รวม
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
ทังนี
้ ้ กรณีที่บริ ษัทฯ ชาระราคาซื ้อขายหุ้นในส่วนที่เหลือให้ แก่คณ
ุ สาธิตา แวนเทจ พ้ อยท์ หรื อ คุณศิริชยั ภายหลังวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาครบ 6
เดือนนับแต่วนั ที่ทาสัญญาซื ้อขายหุ้น บริษัทฯ จะต้ องชาระดอกเบี ้ยเป็ นรายเดือนให้ แก่ คุณสาธิตา แวนเทจ พ้ อยท์ และ/หรื อ คุณศิริชยั สาหรับราคาซื ้อขาย
ในส่วนที่ผ้ ซู ื ้อยังไม่ได้ ชาระในอัตราเท่ากับดอกเบี ้ยเงินกู้ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ประเภท MLR ลบ 2 เปอร์ เซ็นต์ (MLR-2%) ต่อปี ณ วันที่ถัด
จากวันสิ ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแต่วนั ที่ทาสัญญาซื ้อขายหุ้น (“วันเริ่มต้ นดอกเบี ้ย”) โดยเริ่มคานวณตังแต่
้ วนั เริ่ มต้ นดอกเบี ้ยจนถึงวันที่บริ ษัทฯ ชาระ
ราคาซื ้อขายครบถ้ วน (โดยไม่มีการคิดดอกเบี ้ยทบต้ น)
ในการนีเ้ มื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ และคุณสาธิตา ได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายหุ้น (“สัญญาซื ้อขายหุ้น”) เพื่อกาหนดข้ อตกลง
และเงื่อนไขสาหรับการเข้ าซื ้อกิจการของกลุม่ บริษัท AMA โดยการซื ้อหุ้น AMA จากคุณสาธิตา แวนเทจ พ้ อยท์ และคุณศิริชยั
อย่างไรก็ดี การดาเนินการข้ างต้ นจะเกิดขึ ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้นเสร็ จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญ
ดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
1. การได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ สาหรับการเข้ าซื ้อกิจการของกลุ่มบริ ษัท AMA โดยการซื ้อหุ้นในสัดส่วนประมาณร้ อย
ละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
AMA
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ AMA ได้ มีมติอนุมตั ิการขายหุ้นที่ซื ้อขายให้ แก่บริษัทฯ และ
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3.

ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ AMA ได้ มีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงจานวนกรรมการ การแต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่
และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน AMA ตามที่ได้ ตกลงกันระหว่างคูส่ ญ
ั ญา
โดยในเบื ้องต้ นคาดว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิรายการดังกล่าวในวันประชุมนี ้ บริ ษัทฯ น่าจะสามารถเข้ าซื ้อกิจการของกลุ่มบริ ษัท AMA
ได้ แล้ วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ าทาธุรกรรมข้ างต้ นได้ จากสารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2 และสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
อนึ่ง การเข้ าซื ้อ กิจการของกลุม่ บริษัท AMA โดยการซื ้อหุ้น AMA ในครัง้ นี ้มีข้อพึงพิจารณาเพิ่มเติมดังนี ้
(ก) การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้มีลกั ษณะ เป็ นการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัทฯ ตามนัยของมาตรา 107(2) (ข) แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริ ษัทฯ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษ
อันได้ แก่ UBS AG Hong Kong Branch คุณสาธิตา นายสาธิต วิทยากร (“คุณสาธิต”)
พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ แอลทีดี (“พีค ดีเวลลอป
เม้ นท์”) นางสาวพัลลภา วิทยากร (“คุณพัลลภา”) และ
นายศิริชยั โตวิริยะเวช (“คุณศิริชยั ”) ซึ่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถือหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น
2,945,715,343 หุ้น หรือคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 90.9147 ของจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
(ข) การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์
ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิบัติการของบริ ษัท จดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มี
นัยสาคัญ”) ซึง่ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้ วยวิธีการคานวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ ประกาศ เรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มี
นัยสาคัญ โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 และงบการเงินรวมเสมือนของ AMA สาหรับ
งวด 6 เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 แล้ ว พบว่าการเข้ าทารายการดังกล่าว มีขนาดของรายการสูงสุดเมื่ อคานวณรายการตามเกณฑ์มลู ค่า
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 35.61 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (โดยบริ ษัทฯ ไม่ได้ มีรายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้ าทาธุรกรรมในครัง้ นี ้ เข้ าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ที่มีนยั สาคัญ กล่าวคือ รายการดังกล่าวมีมลู ค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50
(ค) นอกจากนีก้ ารเข้ าทารายการในครัง้ นีเ้ ข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด ทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัท จดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยที่ ผู้ถือหุ้นเดิมใน AMA อันได้ แก่ คุณสาธิตา แวนเทจ พ้ อยท์ และ คุณศิริชยั
เข้ าข่ายเป็ นบุคคล ที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ เนื่องด้ วยเหตุผลตามที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการของการเข้ าซื ้อหุ้น AMA จากผู้ถือหุ้น
เดิมแต่ละรายภายใต้ ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
และงบการเงินรวมเสมือนของ AMA สาหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 แล้ ว พบว่า
(1)
รายการเข้ าซื ้อหุ้น AMA จากคุณสาธิตา ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ และแวนเทจ พ้ อยท์ ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่มีครอบครัววิทยากร
เป็ นผู้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้ าย (Ultimate Beneficial Owner) มีขนาดของรายการรวมคิดเป็ นร้ อยละ 26.13 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และ
(2)
รายการเข้ าซื ้อ หุ้น AMA จากคุณศิริชยั ซึง่ เป็ นผู้บริหารของบริษัทฯ มีขนาดของรายการคิดเป็ นร้ อยละ 0.14 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวมขนาดของทังสองรายการข้
้
างต้ นคิดเป็ นร้ อยละ 26.27 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย นอกจากนี ้เมื่อรวม
พิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวกับขนาดรายการของ (1) การชาระดอกเบี ้ยที่บริ ษัทฯ อาจต้ องชาระให้ แก่คณ
ุ สาธิตา แวนเทจ พ้ อยท์ และคุณศิริชยั ใน
กรณีที่บริษัทฯ ชาระราคาซื ้อขายหุ้นในส่วนที่เหลือให้ แก่บคุ คลดังกล่าวภายหลังวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแต่วนั ที่ทาสัญญาซื ้อขายหุ้นตามที่ได้
ระบุข้างต้ น ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็ นร้ อยละ 0.28 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (2) การชาระดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมที่ AMA
จะต้ องชาระให้ แก่บริษัท รัชดา บิสสิเนส ดีสตริ ค จากัด (ซึ่งมี คุณสาธิตาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ) ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ มาซึ่งกลุ่มบริ ษัท AMA แล้ ว
ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็ นร้ อยละ 0.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และ (3) รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ ้น ในระหว่าง
6 เดือนก่อนการเข้ าทาธุรกรรมในครัง้ นีอ้ นั ได้ แก่ รายการให้ บริ การระหว่าง AMA และ บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็ นร้ อยละ 0.10 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ วพบว่าขนาดของรายการทังหมดข้
้
างต้ นภายใต้ ประกาศเรื่องรายการเกี่ยวโยงรวมคิดเป็ นร้ อยละ
26.72 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ซึ่งมากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ และ
บริษัทย่อย
เนื่องด้ วยเหตุที่กล่าวมาข้ างต้ น บริษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้อง
(1)
จัดทาสารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้ นาส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2)
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 แล้ ว และได้ เปิ ดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
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(2)

จัดทาสารสนเทศเวียนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในการนีบ้ ริ ษัทฯ ได้ จดั ทาและ
นาส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้
ที่ 1/2560 ในคราวเดียวกันแทนการจัดส่งสารสนเทศเวียน
(3)
จัดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการดังกล่าวเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้
บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ ดแวนเทจ จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันใน
ครัง้ นี ้ และ
(4)
จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย อันได้ แก่ UBS
AG Hong Kong Branch คุณสาธิตา คุณสาธิต พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ คุณพัลลภา และคุณศิริชยั ทังนี
้ โ้ ปรดพิจารณาความเห็ นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึง่ ได้ นาส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับ
ที่ 3) พร้ อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 แล้ ว และได้ เปิ ดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบตั ิหน้ าที่ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
1) อัตราการเข้ าพักของคนไข้ (Occupation Rate) ของโรงพยาบาลที่จะเข้ าทารายการ
2) มีแผนการปรับปรุงโรงพยาบาลที่จะเข้ าทารายการ หรือไม่ อย่างไร
3) รายละเอียดของค่าเสื่อมราคาของแต่ละโรงพยาบาลที่จะเข้ าทารายการ และ
4) มีการบันทึกค่าความนิยม ในการทารายการนี ้ หรือไม่
นายพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคปปิ ตอล แอดแวนเทจ จากัด ได้ ตอบข้ อสอบถามเกี่ยวกับเรื่ อง Occupation Rate
ค่าเสื่อมราคาว่า ในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึง่ ได้ นาส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3) พร้ อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2560 แล้ วนัน้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ จดั ทารายละเอียดต่างๆ ไว้ แล้ ว สาหรับเรื่องค่าความนิยมนัน้ เนื่องจาก AMA มี บริษัทย่อยหลายบริ ษัท
ย่อมจะมีค่าความนิยมอยู่แน่นอน แต่เมื่อบริ ษัทฯ (PRINC) ได้ เข้ าทารายการซื ้อหุ้น AMA เป็ นการซื ้อโดยบุคคลกลุ่มเดียวกัน (บุ คคลที่เป็ นกรรมการอยู่ทงั ้
สองบริษัท) ดังนันจะไม่
้
มีการบันทึกค่าความนิยม
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบตั ิหน้ าที่ประธาน ได้ ขอให้ ที่ปรึ กษาทางการเงินตอบ
ข้ อสอบถามเพิ่มเติมถึงเรื่องผลกระทบจากค่าเสื่อมราคาว่าจะทาให้ ประมาณรายรับรายจ่ายของกิจการเป็ นอย่างไรในอนาคต
นายศุภโชค ศุภบัณฑิต ที่ปรึกษาทางการเงิน บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าค่าเสื่อมราคาที่มาจากการทารายการ
ครัง้ นี ้อยูท่ ี่ 120-150 ล้ านต่อปี (ในภาพรวม)
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเพิ่มเติมถึงอนาคตของบริ ษัทฯ แผนการเติบโตและการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ และจานวนแพทย์ที่มี
ความสามารถ
นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - Health Care ได้ ตอบข้ อสอบถามดังกล่าวว่าธุรกิจ ด้ านสุขภาพ (Health Care) มีโอกาสใน
การเติบโตในอนาคตอีกมาก
นอกจากนี ้ โรงพยาบาลปากนา้ โพ ได้ มีการปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่ องมือทางการแพทย์ต่างๆ สาหรับคนไข้ เตียง 200 เตียง ซึ่งในอนาคต 5 ปี
ข้ างหน้ าถือว่าเพียงพอ
โรงพยาบาลพิษณุเวช กาลังอยู่ในช่วงที่กาลังตัดสินใจว่าจะซื ้อโรงพยาบาลเพิ่มหรื อปรับปรุงโรงพยาบาลให้ ดีขึน้ เนื่องจากปั จจุ บนั มีเตียง และ
สถานที่ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถไม่เพียงพอ
โรงพยาบาลสหแพทย์พิจิตร อาจต้ องมีการก่อสร้ างอาคารใหม่เพิ่มเติม จานวนเตียงจดทะเบียนอยู่ที่ 90 ภายในอีก 2 ปี อาจมีการขยายกิจการ
โดยการเพิ่มจานวนเตียงหรือไม่อย่างไร เป็ นเรื่องที่ต้องพิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง
ทังนี
้ ้ นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร - Health Care ได้ แนะนาแนวทางการเติบโตและปรับปรุงโรงพยาบาล ที่จะทาให้ ประสบ
ความสาเร็จ ดังนี ้
1. จานวนแพทย์
2. เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
3. การบริการที่ดีและรวดเร็ว
4. การปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการ
คุณศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประมาณการงบการเงินในปี หน้ าและแนวทางในการบริ หารสินทรัพย์ที่มี
อยูใ่ นปั จจุบนั
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คุณวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ได้ ตอบข้ อสอบถามเพิ่มเติมว่าเรื่องตัวเลขรายได้ คา่ ใช้ จา่ ยต่างๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ทา
การประเมินไว้ แล้ วตามรายงานที่ได้ เสนอไปแล้ ว ส่วนหนี ้สินต่อทุน (D/E Ratio) ขณะนี ้กลุม่ บริษัท PRINC อยูท่ ี่ 0.16 เท่า ซึง่ ถือว่าต่า เมื่อคานึงถึงส่วนหนี ้สิน
ต่อทุน (D/E Ratio) ยังไม่ถึง 1.2 เท่า บริ ษัทฯ ก็จะสามารถขยายธุริจต่อไปได้ อีกเรื่ อยๆ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ูถือหุ้น เนื่องจากบริ ษัทฯ ยังมีส่วน
หนี ้สินต่อทุน (D/E Ratio) เพียงพอที่จะขยายการลงทุนด้ วยการกุ้ยืมเงินได้ เพิ่มอีก นอกจากนี ้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีอยูก่ ็สามารถพัฒนาปรับปรุงต่อไปเพื่อ
เสริมสร้ างรายได้ และเสริมสร้ งศักยภาพในการขยายฐานธุรกิจได้
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีแนวทางในการดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างไร
คุณวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ได้ ตอบคาถามข้ อสอบถามดังกล่าวว่าบริ ษัทฯ จะรักษาธุรกิจทังสองอย่
้
างไว้ แต่เนื่องจากธุร กิจ
Healthcare มีแนวทางและผลประกอบการที่ดีกว่า แต่ยงั คงไม่ทิ ้งธุรกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และหาโอกาสที่จะลงทุนในโครงการที่มีศกั ยภาพ และ
ส่งผลดีตอ่ ผู้ถือหุ้นต่อไป
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ณ ปั จจุบนั มีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับ
มอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย อันได้ แก่ UBS AG Hong Kong Branch นางสาวสาธิตา
วิทยากร นายสาธิต วิทยากร พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ นางสาวพัลลภา วิทยากร และ นายศิริชยั โตวิริยะเวช ซึ่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถือหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น
2,945,715,343 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 90.9147 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ

ผู้ถือหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ผู้รับมอบฉันทะ
รวม

จานวน (คน)
38
94
132

จานวน (หุ้น)
28,049,994
79,242,330
107,495,124

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฎิบตั ิหน้ าที่ประธาน จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการเข้ าซื ้อกิจการของกลุ่มบริ ษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จากัด โดยการซื ้อหุ้นในบริ ษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล
เอเชีย จากัด จากผู้ถือหุ้นเดิม อันได้ แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร แวนเทจ พ้ อยท์ แมเนจเม้ นท์ ลิมิเต็ด และ นายศิริชยั โตวิริยะเวช ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
107,495,124 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
ภายหลังเสร็ จสิ ้นการประชุมในวาระนี ้ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริ ษัท ได้ เชิญให้ นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร และ ดร.
สาธิต วิทยากร กลับเข้ ามาในห้ องประชุม และ นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม ในวาระที่ 3 ต่อไป
วาระที่ 3
พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุป ระสงค์ ของบริ ษัทฯ และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 3
(วัตถุประสงค์ ) เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ
ประธานได้ ขอให้ นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร เป็ นผู้นาเสนอวาระนี ้ต่อที่ประชุม
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับโอกาส และความเป็ นไปได้ ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของ
บริ ษัทฯ ในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จึงมีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุป ระสงค์ของบริ ษัทฯ
โดยให้ เพิ่มวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้เป็ นข้ อ 39 ดังนี ้
“ข้ อ 39 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับตรวจและรักษาคนไข้ และผู้ป่วยเจ็บ และรับทาการฝึ กสอนและอบรมทางด้ าน
วิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย”
พร้ อมทังแก้
้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้างต้ น โดยมีข้อความที่ได้ แก้ ไขแล้ วเป็ น
ดังนี ้
“ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจานวน 39 ข้ อ”
โดยให้ บคุ คลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิตอ่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มี
อานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาหรื อดาเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนทุกประการ
โดยคะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
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ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ณ ปั จจุบนั มีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับ
มอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
จานวน (คน)
41
97
138

ผู้ถือหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ผู้รับมอบฉันทะ

จานวน (หุ้น)
1,498,303,782
1,554,331,085
3,052,634,867

รวม
ประธานขอให้ ทปี่ ระชุมพิจารณา
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ ว มี อนุมัติ การแก้ ไขเพิ่มเติ มวัตถุประสงค์ ของบริ ษัท ฯ และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ ค ณห์ สนธิ ของบริ ษั ทฯ ข้ อ 3
(วัตถุประสงค์) เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3,053,210,467
0
0
0

วาระที่ 4

พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ ามี)

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00

ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่องอื่นซึง่ นอกเหนือจากวาระที่กาหนด รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม
คุณศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอบคุณฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ ที่เสนอวาระเกี่ยวกับการซื ้อธุรกิจ Health Care เนื่องจากเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ เป็ นอย่างยิ่ง
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีแนวทางในการดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อย่างไร และแนวทางเรื่ องการ
กระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มากขึ ้น
คุณวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ได้ ตอบคาถามข้ อสอบถามดังกล่าวว่าบริ ษัทฯ จะรักษาธุรกิจทังสองอย่
้
างไว้ แต่เนื่องจากธุรกิจ
Healthcare มีแนวทางและผลประกอบการที่ดีกว่า แต่ยงั คงไม่ทิ ้งธุรกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และหาโอกาสที่จะลงทุนในโครงการที่มีศกั ยภาพ และ
ส่งผลดีตอ่ ผู้ถือหุ้นต่อไป
ดร.สาธิต วิทยากร ได้ ตอบคาถามข้ อสอบถามเรื่ องการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มากขึน้ ซึ่งในปี 2561 บริ ษัทฯ ต้ อง
เพิ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ประมาณ 30-40%
ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอปิ ดการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 และ ได้ กล่าว
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้น
ทุกท่าน ตลอดจนผู้มีสว่ นที่เกี่ยวข้ องทุกท่าน ที่เข้ าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้
ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุม
นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร

ลงชื่อ

เลขานุการบริษัท และผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
ประวัติกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
55 ปี
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ
:
ตาแหน่ ง
:
วันเข้ าดารง
ตาแหน่ งกรรมการ :
ประวัติการศึกษา :
และประวัติการอบรม

29 เมษายน 2556 ( 5 ปี )
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้ านการเงิน และการจัดการ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, บูมมิงตัน, สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการกากับดูแลกิจการ สาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 3
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงภาครัฐ (PDI)
ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Director Certification Program 2005 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program 2004 (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทางาน
2556-ปั จจุบัน
:

กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
กุมภาพันธ์ 2555
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
– ปั จจุบนั
เมษายน 2560 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จากัด (มหาชน)
บริษัท เคมีแมน จากัด

บริษัทไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
พฤษภาคม 2555 –
ปั จจุบนั
2557 - 2559
2557 – 2559

เลขาธิการ

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ

บริษัท กรุงเทพธนาคม จากัด
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.)

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

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

การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
3. เข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559
4. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ พิจารณา
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติเหมาะสม
กับตาแหน่งครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด
ไม่ มี
ไม่ มี
ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทา
โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
10/10 ครัง้
1/1 ครัง้
2/2 ครัง้
7/7 ครัง้
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2. ดร.สาธิต วิทยากร
อายุ
:
ตาแหน่ ง
:
วันเข้ าดารง
:
ตาแหน่ งกรรมการ
ประวัติการศึกษา :
และประวัติการอบรม

ประวัติการทางาน
2556-ปั จจุบัน
:

55 ปี
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
22 เมษายน 2556 ( 5 ปี )
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่ องจักรกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Golden Gate University, San Francisco, 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)
Executive Education, Harvard Business School
Director Certification Program 2015 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการ ประธานคณะกรรมกาบริหาร และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
2547

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ ผู้ถือหุ้น 0.001%

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ ผู้ถือหุ้น 0.001%

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2559 – ปั จจุบนั
2559– ปั จจุบนั

กรรมการ ผู้ถือหุ้น 99.998%
กรรมการ

2559– ปั จจุบนั

กรรมการ

2559– ปั จจุบนั

กรรมการ

2559– ปั จจุบนั

กรรมการ

2559– ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท บ้ านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท กรุงเทพบริหาร จากัด)
บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท กรุงเทพบริหาร จากัด)
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน))
บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จากัด)
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จากัด)
บริษัท สหแพทย์พิจิตร จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จากัด)
บริษัท เซอร์ วสิ สเตชัน่ จากัด
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน))
บริษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด)
บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด)
บริษัท วี 33 จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด)
บริษัท กรุงเทพบริหาร จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด)
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2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2558– ปั จจุบนั

กรรมการ

2557– ปั จจุบนั
2556– ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

2556– ปั จจุบนั

กรรมการ

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

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

การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
3. เข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559
4. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
5. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท พิษณุเวช จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน))
บริษัท สถาบันพัฒนาและฝึ กอบรมการบริหารโรงพยาบาล จากัด
บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน))
บริษัท พริน้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน))
คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ พิจารณา
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติเหมาะสม
กับตาแหน่งครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด
ไม่ มี
ไม่ มี
ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทา
โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
10/10
1/1
1/1
8/8
4/5

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้
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3. นายแพทย์ สุนทร ศรี ทา
อายุ
:
ตาแหน่ ง
:
วันเข้ าดารง
ตาแหน่ งกรรมการ
ประวัติการศึกษา :
และประวัติการอบรม

ประวัติการทางาน
สิงหาคม 2560 – ปั จจุบัน

64 ปี
กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร – Health Care
9 สิงหาคม 2560 – ปั จจุบนั ( 7 เดือน)
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วิทยาศาสตร์ การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริ ญญาตรี แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) East Texas State University, Texas USA
ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ (Urban Health) มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมตั ิบตั รเวชศาสตร์ ป้องกัน แพทยสภา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยหอการค้
Advanced Management Program Harvard University
Director Certification Program 2017 (DCP 250/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร – Health Care

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
2558 - 2560
2552 - 2557

รองคณะกรรมการบริหาร
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

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

การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
3. เข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559
4. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน))
บริษัท พิษณุเวช จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริษัท โรงพยาบาลปากน ้าโพ จากัด
(บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ พิจารณา
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติเหมาะสม
กับตาแหน่งครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด
ไม่ มี
ไม่ มี
ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทา
โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
5/5
1/1
3/3

ครัง้ (ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560)
ครัง้ (ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560)
ครัง้
ครัง้ (ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560)
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึง่ จะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึน้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้ น บริ ษัทฯ จึงเห็น
ควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิต่อไป
ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่ค้ นุ เคยกับข้ อพึงปฏิบตั ิที่นามาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่ อนผันการยื่นเอกสาร หรื อ
หลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
2.1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อ
ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2. สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.3. แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ 1
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล
1. กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1
1.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่วม
ประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อ
ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่ ง
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2.3 สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.4 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1
3. กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ 1 หรือ 2
3.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้ องส่งหลักฐาน
ดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้แทนนิติบุคคลนัน้
รับรองความถูกต้ องของคาแปล
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2. วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กาหนดไว้ จานวน 3 แบบ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่งา่ ยไม่ซบั ซ้ อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
หากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
หรือแบบ ค สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะได้ จาก www.principalcapital.co.th และโปรดนาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข พร้ อมหลักฐาน
มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
1. ใช้ หนังสือมอบฉันทะ ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้
(ซึง่ สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ได้ จาก www.principalcapital.co.th)
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้ จากทัง้ 3 แบบ ( แบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค) (ซึง่ สามารถ
Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ค ได้ จาก www.principalcapital.co.th)
2. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง
โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้ าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัท
ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
2.1 นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2 นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2.3 นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
ทังนี
้ ้บริษัทได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
4. เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้ าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมทังหลั
้ กฐานมายังบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ อง
มอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ตนถืออยูไ่ ด้ เว้ น แต่เป็ น Custodian ที่ผ้ ถู ือ
หุ้นซึง่ เป็ น ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง หรื อตังแต่
้ เวลา 11.30 น. เป็ นต้ นไปในวัน
พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้ องแกลเลอเรีย 1 – 3 ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 ถ.สุขมุ วิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ตาม
แผนทีส่ ถานที่จดั ประชุมที่ได้ แนบมาพร้ อมนี ้
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 42 กาหนดไว้ วา่ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี ้
4.1 วาระทัว่ ไป
4.1.1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงเฉพาะสาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้ วย
หรืองดออกเสียง ทังนี
้ ้ถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียงให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้ วยตามมติที่นาเสนอ หากมีผ้ ถู ื อหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย
หรืองดออกเสียงโปรดยกมือให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือหนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ น
บางส่วน
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4.1.2. ในกรณีมอบฉันทะ
ก. ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของ
ผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ น
การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ข. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ ไม่ชดั เจน
หรือใน กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้ ตามสมควร
4.2 วาระเลือกตังกรรมการ
้
สาหรับวาระเลือกตังกรรมการตามข้
้
อบังคับของบริษัท ข้ อ 17 กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและมีวิธีการออก
เสียงลงคะแนนดังนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มอี ยูเ่ ลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคล
หลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อ จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5
ข้ อบังคับของบริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการและอานาจกรรมการ
ข้ อ 17. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ ลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคล
หลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า (25) คน หรือไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์
ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือ หุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่
จาเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้ องทาเป็ นหนังสือ
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยให้ มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึง่ ประธานกรรมการ
กาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม และอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี ้
ก. จานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะนันถื
้ ออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบ
วาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมครบถ้ วนแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม
(1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
อาจขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจาเป็ นต้ องเลื่อน
การพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั ง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบ
วาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวัน
ประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
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ข้ อ 41. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือ
หุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ข้ อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับความเห็ นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้ หรือในกรณีดงั ต่อไปนี ้
จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนทีส่ าคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทา แก้ ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททังหมด
้
หรือบางส่วนที่สาคัญการมอบหมายให้ บคุ คลอื่น
เข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้ อบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุ้นกู้
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)

ปิ ดอากร
แสตมป์ 20 บาท

ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2550
...............................................................................................
เขียนที่....................................................................
วันที.่ .................เดือน........................................พ.ศ. ..................
(1) ข้ าพเจ้ า..........................................................................................................สัญชาติ....................................
อยูบ่ ้ านเลขที.่ ..........................................ถนน................................................ตาบล/แขวง....................................................
อาเภอ/เขต......................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...............................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท
พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม ......................หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้ )
(1) ...................................................................... อายุ...................ปี อยูบ่ ้ านเลขที.่ ....................... ถนน .....................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต..................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์........................... หรือ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
อายุ 55 ปี
อยู่ ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
อายุ 70 ปี
อยู่ ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
อายุ 42 ปี
อยู่ ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ใน
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 5 อาคาร Cheer ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2
ถนนสุขมุ วิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปใน
การประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ มู อบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................................................ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ.........................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่ สามารถแบ่ งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและ
แต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
---------------------------------------------------------------------------

ปิ ดอากร
แสตมป์ 20 บาท

เขียนที่…………………..……………………………..
วันที่…….…เดือน………….………พ.ศ……....……...
(1) ข้ าพเจ้ า……………………………………………………………………………………..…………… …………...
สานักงานตังอยู
้ เ่ ลขที…
่ …………………ถนน…………….………….……ตาบล/แขวง……………………..………………………
อาเภอ/เขต…………………………....จังหวัด……………………....... …รหัสไปรษณีย์…………………………..…………….…
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั …………………………………………………….…………….
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม……………………………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ…………………………….เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ……………………...………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………….. ………………เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ……………….........………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………..... .………………เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) ………………………………………………………………..…………อายุ…………………..…ปี
อยูบ่ ้ านเลขที…
่ ……..………….….…ถนน………………….…….….ตาบล/แขวง………………………………….…………
อาเภอ/เขต………………………….…จังหวัด………………..…..…รหัสไปรษณีย์………..………………..หรือ
(2) ……………………………..…………………………………………....อายุ…………….………ปี
อยูบ่ ้ านเลขที…
่ ………………………ถนน……………………...........ตาบล/แขวง…….…………….……….………………
อาเภอ/เขต…………………………….จังหวัด……………………….รหัสไปรษณีย์………………….…….. หรือ
(3) ………………………………………………..…………………………อายุ…………….………ปี
อยูบ่ ้ านเลขที…
่ …………..………….ถนน……….............……….…ตาบล/แขวง……………………..………….…….……
อาเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………..………......…...รหัสไปรษณีย์………………….…หรือ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
อายุ 55 ปี
อยู่ ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
อายุ 70 ปี
อยู่ ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
อายุ 42 ปี
อยู่ ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ใน
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 5 อาคาร Cheer ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2
ถนนสุขมุ วิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปใน
การประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ มู อบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ………….………........หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ………….…….……..เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ…………………......หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ …………...................เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด……………………………………..……………เสี
ั้
ยง
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย....................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง งดออกเสียง .................เสียง
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย .....................เสียง ไม่เห็นด้ วย.............................เสียง งดออกเสียง.................เสียง
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย .....................เสียง ไม่เห็นด้ วย.............................เสียง งดออกเสียง.................เสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2560
ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย .....................เสียง ไม่เห็นด้ วย.............................เสียง งดออกเสียง.................เสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ
ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ .
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
ดร.สาธิต วิทยากร
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายแพทน์สนุ ทร ศรีทา
.
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2561
ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาให้ สตั ยาบันการเข้ าซื ้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริษัท ไทย เฮ้ ลท์ เมนเท็นเน้ นซ์ ออกานัยเซชัน่ จากัด
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที่

9 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทผี่ ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือ
เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2 หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล

จากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 5 อาคาร Cheer
ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขมุ วิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้ วย
----------------วาระที่

เรื่อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย .....................เสียง ไม่เห็นด้ วย.............................เสียง งดออกเสียง.................เสียง

วาระที่

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

วาระที่

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

วาระที่

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

วาระที่

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

วาระที่

เรื่อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย .....................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.............................เสียง

งดออกเสียง.................เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย .....................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.............................เสียง

งดออกเสียง.................เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย .....................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.............................เสียง

งดออกเสียง.................เสียง

เห็นด้ วย .....................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.............................เสียง

งดออกเสียง.................เสียง

ชื่อกรรมการ
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 7
ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น.
ณ ห้ องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคาร Cheer ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
ผู้ถือหุ้น
บริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

มาด้ วยตัวเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

โต๊ ะลงทะเบียนด้ วยตัวเอง (เริ่ม 7.30 น.)

โต๊ ะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ (เริ่ม 7.30 น.)

แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจาตัว
ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ

แสดงบัตรประจาตัว

ลงนามในใบลงทะเบียน

รับบัตรลงคะแนน

เข้ าห้ องประชุม

ประธานเปิ ดการประชุม (เวลา 9.30 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ

กรณีท่ มี ีผ้ ตู ้ องการคัดค้ านหรื องดออกเสียงในวาระใดๆ
ให้ ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
(สาหรับผู้คัดค้ านหรื องดออกเสียง)

เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ
ผู้คัดค้ านหรื องดออกเสียง และสรุ ปผลลงคะแนน

เมื่อทราบผลลงคะแนนประธานกล่ าวสรุ ปต่ อที่ประชุม
*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้ าหน้ าที่บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) เมื่อเสร็จการประชุม*
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 8
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
สรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และ ที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ข้อกาหนดขัน้ ต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริ
้
ษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มี
อานาจควบคุมของบริษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2 . ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรือ ผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอานาจควบคุมของบริษัท
3 . ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา พี่น้อง คูส่ มรส
และ บุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้ องหรือบุคคลที่
จะเสนอให้ ได้ เป็ นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
4 . ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้ องผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มอี านาจควบคุมของบริษัท
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวาง การใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทังไม่
้ เคยเป็ นหรือเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั รวมถึงผู้มีอานาจ
ควบคุมผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้ องผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มี อานาจควบคุมของบริษัท และ
ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัท
ที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริการเป็ นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้ รับ
บริการเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
และ ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้
้ วย
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8 . ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ เป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มี
นัยของห้ างหุ้นส่วน หรือ เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรือ ถือหุ้นเกิน
ร้ อยละ1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ มีการแข่งขันที่มีนยั
กับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้
ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 9
ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
55 ปี
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ
:
ตาแหน่ ง
:
วันเข้ าดารง
ตาแหน่ งกรรมการ :
ประวัติการศึกษา :
และประวัติการอบรม

29 เมษายน 2556 ( 5 ปี )
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้ านการเงิน และการจัดการ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, บูมมิงตัน, สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการกากับดูแลกิจการ สาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 3
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงภาครัฐ (PDI)
ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Director Certification Program 2005 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program 2004 (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทางาน
2556-ปั จจุบัน
:

กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
กุมภาพันธ์ 2555
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
– ปั จจุบนั
เมษายน 2560 - ปั จจุบนั กรรมการ

บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จากัด (มหาชน)
บริษัท เคมีแมน จากัด

บริษัทไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
พฤษภาคม 2555 –
ปั จจุบนั
2557 - 2559
2557 – 2559

เลขาธิการ

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ

บริษัท กรุงเทพธนาคม จากัด
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.)

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

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

การมีส่วนได้ ส่วนเสียในวาระที่เสนอ

คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ พิจารณา
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติเหมาะสม
กับตาแหน่งครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด
ไม่ มี
ไม่ มี
ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทา
โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้ นจาก
ตาแหน่ งตามวาระ
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2. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
อายุ
:
ตาแหน่ ง
:
วันเข้ าดารง
ตาแหน่ งกรรมการ :
ประวัติการศึกษา :
และประวัติการอบรม

ประวัติการทางาน
2556-ปั จจุบัน
:

70 ปี
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
29 เมษายนl 2556 ( 5 ปี )
ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Directors Certification Program 2018 (DCP 252/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program 2016 (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Chief Financial Officer
สภานักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

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

ที่ปรึกษากรรมการบริหารด้ านบัญชีและการเงิน

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

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

การมีส่วนได้ ส่วนเสียในวาระที่เสนอ

บริษัทกลุม่ รีเจ้ นท์

คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ พิจารณา
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติเหมาะสม
กับตาแหน่งครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด
ไม่ มี
ไม่ มี
ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทา
โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
ไม่ มี
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3. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย

อายุ
ตาแหน่ ง

:
:

วันเข้ าดารง
:
ตาแหน่ งกรรมการ
ประวัติการศึกษา :
และประวัติการอบรม

ประวัติการทางาน
2557-ปั จจุบัน
:

42 ปี
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
29 เมษายน 2557 ( 4 ปี )
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Pine Manor Colledge, USA
Master Degree of Financial Economics - Boston University, USA.
Ph.D of Business Administration Joint Program of Bangkok University and University of NebraskaLincoln, USA.
Directors Certification Program 2017 (DCP 248/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Advanced Audit Committee Program 2016 (ACCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Risk Corporate Leader (RCL)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program 2012 (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Company Secretary Program 2009 (CSP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

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

รองกรรมการผู้จดั การ สายงานนักลงทุนสัมพันธ์
และผู้ถือหุ้นร้ อยละ 0.40
เลขานุการบริษัท และ ผู้ถือหุ้นร้ อยละ 0.40

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

บริษัทไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ธันวาคม 2558 –
ปั จจุบนั

กรรมการ และ ผู้ถือหุ้น 20%

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

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

การมีส่วนได้ ส่วนเสียในวาระที่เสนอ

บริษัท มินิแม็กส์ เวนเจอร์ จากัด
คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ พิจารณา
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติเหมาะสม
กับตาแหน่งครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด
ไม่ มี
ไม่ มี
ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทา
โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
ไม่ มี
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 10

แผนที่แสดงที่ตงั ้ สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ณ ห้ องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคาร Cheer ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
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