
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ประจำป� 2561

บร�ษัท พร��นซิเพ�ล แคป�ตอล 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 
 ประจ าปี 2561 

 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

 วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 

 เวลา 9.30 น. 
  

 ณ  ห้องออดธิอเรียม ชัน้ 5 
อาคาร Cheer ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก  

 เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 
ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา  
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23 มีนาคม 2561 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561   

เรียน ผู้ ถือหุ้น บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่สง่มาด้วย 1.   ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

2. รายงานประจ าปี 2560 และ รายงานการพฒันาความยัง่ยืน ปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบนัทกึข้อมลู (CD ROM)  
3. ประวตัิกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
4.   ข้อมลูเก่ียวกบัเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 
5.  ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะสว่นที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
6. แบบฟอร์มลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉันทะ 
7. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ 
8. คณุสมบตัิกรรมการอิสระ 
9.   ข้อมลูและคณุสมบตัิกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น 
10  แผนที่แสดงสถานที่จดัการประชมุ 

 
 
 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด  (มหาชน)  (“บริษัทฯ”)  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2561   ในวนัพธุที่ 25 เมษายน  2561 เวลา 
9.30 น. ณ   ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคาร Cheer  ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก  เลขที่  18 เอกมยัซอย 2 ถนนสขุุมวิท 63 พระโขนงเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ 
10110 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
 

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่ 1/2560 ได้จดัขึน้ในวนัศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีส าเนารายงานการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชมุฉบับนี ้(สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1) ซึ่งได้จดัท าขึน้แล้วเสร็จ
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ส าเนารายงานการประชมุดงักล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th)  ตัง้แต่วนัที่ 6 ธันวาคม 
2560 แล้ว 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ได้จดัขึน้ในวนัศกุร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560  ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า  ได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้อง  ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  รับรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว 

 

 คะแนนเสียงส าหรับการรับรอง  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2560 ซึง่ปรากฎในรายงาน
ประจ าปี 2560 ตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท และ  ความก้าวหน้าของกิจการใน
รอบปี 2560 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 

 คะแนนเสียงส าหรับการรับทราบ  เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบจงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 
 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุแบบเบ็ดเสร็จ 
ประจ าปีสิน้สุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ  โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฎอยูใ่นงบการเงินของรายงาน ประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ (สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2) ซึง่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th)  
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ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุแบบ
เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับปี สิน้สดุ  ณ  วนัที่  31  ธันวาคม  2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว 
 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4     พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิก าไร เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2560 
 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน  
96,371,158  บาท ซึง่ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษัทฯ จา่ยเงินปันผลจากเงินก าไรเทา่นัน้ 
และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกวา่
ทนุส ารองจะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายจา่ยเงินปันผล ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไร
หลงัหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคล,ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอ่ืนๆ ทัง้นี ้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยูก่บัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ 
สภาพคลอ่ง และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต  

 ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2560 และ 2559  
 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2560 ปี 2559 
1. ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 96,371,158 (3,085,415) 
2. จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว 3,240,087,520 3,240,087,520 
3. เงินปันผลจา่ยอตัราตอ่หุ้น  - 
4. รวมจ านวนเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้  - 
5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ  - 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  อนมุตัิจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย      
จ านวนเงิน 4,820,575 บาท และอนมุตัิให้งดการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เพ่ือใช้เป็นเงินทนุ
ส ารองส าหรับการด าเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัทฯ  

 

                   คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
 

                    ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดว่าในการประชมุใหญ่สามัญ   
ผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้   ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3)  ของจ านวนกรรมการบริษัทในขณะนัน้ และ กรรมการ
บริษัทที่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้    ในครัง้นีมี้กรรมการบริษัท  3  ท่าน ที่ต้องพ้นจากต าแหน่งในการ                
ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  คือ 

      1.  นายญาณศกัดิ์    มโนมยัพิบลูย์           กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.  ดร.สาธิต             วิทยากร                       กรรมการ  ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3.  นายแพทย์สนุทร  ศรีทา                          กรรมการ  กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Health Care 
 

                  ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นชอบให้เสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  เพื่อพิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริษัทที่พ้นจาก                
ต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 

      1.  นายญาณศกัดิ์    มโนมยัพิบลูย์           กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.  ดร.สาธิต             วิทยากร                       กรรมการ  ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3.  นายแพทย์สนุทร  ศรีทา                          กรรมการ  กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Health Care 
 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคณุสมบตัิแล้วว่าบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้าม ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบงัคบับริษัทฯ     อีกทัง้
เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ ซึง่กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในวาระนี ้ได้พิจารณาถึงควาเหมาะสมทัง้วยัวฒิุและคณุวฒิุ ตลอดจนประสบการณ์ในการท างานและความรอบรู้ในแขนงวิชาต่างๆ ทัง้การ
บริหารจดัการ การเงิน และกฎหมาย จงึเชื่อได้วา่กรรมการทัง้สามทา่นที่เสนอนีจ้ะชว่ยให้องค์กรเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน   

   

คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่  6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 
 

                 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  คณะกรรมการบริษัท พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี  2561 โดยค านึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ 
ในปีที่ผ่านมา  ประกอบกบัการเปรียบเทียบอ้างอิงภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมในประเภทเดียวกบับริษัทฯ  ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้               

                1.  วงเงินคา่บ าเหน็จกรรมการวงเงินไมเ่กิน    3   ล้านบาท   ส าหรับผลประกอบการปี 2560 โดยบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย ปี 2561    (คงเดิมเท่ากับปี  
2559 ซึง่บนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ย ปี 2560)    

              2. ประกนัภยัความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่  และ  การชดใช้คืนให้กบับริษัทฯ   (Directors  and  Officers  Liability  and  
   Company Reimbursement Policy, D&O) วงเงินประกนั 300 ล้านบาท (คงเดิมเทา่กบัปี  2560) 

              3. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561  เทา่กบัปี 2560  
4. คณะกรรมการบริหารไมข่อรับคา่เบีย้ประชมุ   ตัง้แตปี่ 2560 
5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ขอรับค่าเบีย้ประชมุ ตัง้แต่ปี 2560   ยกเว้น กรรมการจากภายนอก จะก าหนดค่าเบีย้ประชมุ ในปี  2561 
ดงันี ้

ต าแหน่ง 
ประธานคณะ 
กรรมการ 

กรรมการ 
ประธานคณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธานคณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

 
กรรมการ 
บริหาร 

ประธานคณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

 
กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

ประชุมคณะกรรมการ 15,000 10,000 15,000 
 

.    

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000 
 

   

ประชุมคณะกรรมการบริหาร -    

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร   5,000 5,000 
 

                ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้ และ ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครัง้ ได้จ่ายค่าเบีย้ประชมุให้กับกรรมการ
บริษัท และ กรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวนเงิน 1,0850,000 บาท มีการประชมุคณะกรรมการบริหาร 8 ครัง้  และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 ครัง้ 
ทัง้นีก้รรมการบริหารและกรรมการบริหาความเสี่ยงทกุทา่นสละสิทธ์ิไมข่อรับคา่เบีย้ประชมุทัง้หมดของปี 2560  และได้มีการจ่ายเงินค่าบ าเหน็จให้กรรมการ 
เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท รวมคา่ตอบแทนทัง้สิน้  4,085,000 บาท 

รายชื่อกรรมการ คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการตรวจสอบ 

คา่บ าเหน็จกรรมการ รวมทัง้สิน้ 

1.  นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร 120,000 450,000 570,000 
2.  นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ 205,000 450,000 655,000 
3.  ดร.สาธิต วิทยากร 110,000 300,000 410,000 
4.  นายวีระ ศรีชนะชยัโขค 100,000 300,000 400,000 
5.  นายแพทย์สนุทร ศรีทา 50,000 -0- 50,000 
6.  น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม 135,000 300,000 435,000 
7.  ดร. จฑุามาส อิงค์โพธ์ิชยั 135,000 300,000 435,000 
8.  น.ส. ศิรดา เทียมประเสิรฐ 80,000 300,000 380,000 
9.  น.ส. ภทัรพร จารุพฒัน์ 100,000 300,000 400,000 
10. น.ส. วิชนนั ศภุจรรยา*** 50,000 300,000 350,000 
รวมคา่ตอบแทนกรรมการ 1,085,000 3,000,000 4,085,000 
 

*** เน่ืองจากคา่บ าเหน็จกรรมการที่จา่ยให้กรรมการนัน้เป็นการจ่ายให้กรรมการที่ด ารงต าแหน่งในปี 2559 และ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2560 ซึ่งได้รับอนมุตัิ
จากผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  ดงันัน้ น.ส.วิชนนั ศภุจรรยา จงึได้รับคา่บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2559 โดยที่ น.ส.วิชนัน ศภุจรรยา เป็นกรรมการบริษัทถึงแค่
วนัที่ 9 สิงหาคม 2560 เทา่นัน้ 
 

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   ประจ าปี 2561   อนมุตัิคา่ตอบแทน  
                กรรมการประจ าปี 2561 ดงันี ้

1. วงเงินคา่บ าเหน็จกรรมการวงเงินไมเ่กิน 3 ล้านบาท   ส าหรับผลประกอบการปี 2560   เน่ืองจากสามารถด าเนินงานท าให้ผลประกอบการ
บริษัทฯ มีก าไร โดยบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ย ปี 2561 (คงเดิมเทา่กบัปี  2560 และ บนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ย ปี 2561)  
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2. ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเบีย้ประชมุทา่นละ 15,000 บาท ตอ่การประชมุ 1 ครัง้   (คงเดิมเทา่กบัปี  
     2560) 
3.  กรรมการบริษัท จะได้รับเบีย้ประชมุทา่นละ 10,000 บาท ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ (คงเดิมเทา่กบัปี 2560) 
4.  กรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่นจะได้รับเบีย้ประชมุเพ่ิมเติมจากเบีย้ประชมุตาม (2) และ ( 3) ทา่นละ 5,000 บาท ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ (คงเดิม
เทา่กบัปี 2560) 

5.  กรรมการบริหารบริหารความเสี่ยง  เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร   จะได้รับเบีย้ประชมุทา่นละ  5,000 บาท  ตอ่การประชมุ 1 ครัง้  
6.  ประกนัความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่  และ การชดใช้คืนให้กับบริษัทฯ (Director   and   Officers   Liability    and  Company 

Reimbursement Policy: D&O)  วงเงิน 300 ล้านบาท (คงเดิมเทา่กบัปี  2560) 
   

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ    ไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกส านักงานสอบบญัชี ประจ าปี 2561  และมีความเห็นให้   บริษัท ไพร้ซ-  
วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นส านกังานสอบบญัชีประจ าปีก่อน  เป็นส านักงานสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ยอีกสิบเจ็ดแหง่ (ปี 2560 มีบริษัทยอ่ยเพียงสิบห้าแห่ง)  เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี    มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ 
ซึ่งจะท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็น  อย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัทฯ นอกจากนี ้เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบญัชี ของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าบริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส       
เอบีเอเอส จ ากดั มีคา่สอบบญัชีที่เหมาะสม 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือก  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็น
ส านกังานสอบบญัชีของบริษัทฯ  และบริษัทยอ่ยอีกสิบเจ็ดแหง่ และมีมติให้เสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณาแต่งตัง้บุคคล
เป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชีดงันี ้
1.  แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ  และบริษัทยอ่ยอีกสิบเจ็ดแหง่ ประจ าปี 2561  
      -  นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ                 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 3760       และ 
      -  นายพิสิฐ       ทางธนกลุ                  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4095       และ  
      -  นายไพบลู     ตนักลู                       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4298        
     ในนามบริษัท   ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส  จ ากดั     ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต.    
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี    2560         โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท  และ บริษัทย่อยอีกสิบเจ็ดแห่ง และ  ในกรณีที่ผู้ สอบบญัชีรับอนญุาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตัิงานได้   ให้ บริษัท   ไพร้ซ-      
วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส  จ ากดั   จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่น ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้  

2. อนมุตัิคา่สอบบญัชขีองบริษัทฯ  และ   บริษัทยอ่ยอีก  17  แหง่   ประจ าปี 2561  เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน  14,690,000  บาท      (ในปี    2560 
จ านวนเงินไมเ่กิน 14,630,000  บาท มีบริษัทยอ่ยเพียง 15 แหง่) 

 

 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไมมี่ความสมัพนัธ์และไมมี่สว่นได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 ตารางเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 
 
 
 
     

หมายเหต:ุ  1.  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข  และ วิธีการรายงานการ เปิดเผย
ข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  (ฉบบัที่ 20)  ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการ หมุน เวี ยนผู้ สอบ
บญัชีรับอนญุาต หากผู้สอบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกัน โดยการหมนุเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบ
บญัชีแห่งใหม่   บริษัทฯ สามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายอ่ืนๆ  ในส านักงานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้  หรือ   
บริษัทฯ จะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เม่ือพ้น 

 ระยะเวลาอยา่งน้อย 2 รอบบญัชี   นบัแตว่นัที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายดงักลา่วพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 
2. นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ เคยได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกสิบห้าแห่ง  ในปี 2560 รวมระยะเวลาที่
เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ และ บริษัทยอ่ย คือ 4 ปี  

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัช ี รอบปีบญัชี 2561 (ปีที่เสนอ) รอบปีบญัชี 2560 
1.  คา่สอบบญัชีเฉพาะบริษัท 3,500,000 1,700,000 
2.  คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย  11,190,000  12,930,000 

รวม 14,690,000 14,630,000 
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3. นายพิสิฐ  ทางธนกลุ   เคยได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอีกสิบห้าแหง่  ในปี 2560 ทัง้นีไ้มเ่คยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ยอีกสิบห้าแหง่  ในปี 2560       

4. นายไพบลู ตนักลู  ยงัไมเ่คยได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอีกสิบเจ็ดแหง่               
 

   คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 8   พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าซือ้และรับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเทน็เน้นซ์ ออกานัยเซช่ัน จ ากัด 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 25 มกราคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิการเข้าซือ้
และรับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานัยเซชัน่ จ ากัด (“THM”) อนัเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลปิยะมินทร์” [ปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาล พริน้ซ์ ฮอสพิทอล (PRINC HOSPITAL SVARNABHUM)] ซึ่ง
ตัง้อยู่ในจงัหวดัสมทุรปราการ และคลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์อีกจ านวน 3 แห่งในกรุงเทพมหานครตามที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ แห่ง
ประเทศไทยในวนัเดียวกนัแล้วนัน้  ตอ่มาเม่ือวนัที่ 28  กมุภาพนัธ์ 2561 บริษัทฯ ได้ด าเนินการเข้าซือ้และรับโอนมาซึ่งกิจการของ THM ซึ่งรวมถึง
ทรัพย์สิน หนีส้ิน ใบอนญุาตตา่ง ๆ ที่จ าเป็นตอ่การประกอบกิจการสถานพยาบาล พนกังานทัง้หมดที่มีความประสงค์จะท างานกับบริษัทฯ ต่อไป 
ตลอดจนสิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันตามสัญญาที่ THM มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ ทัง้นี  ้ ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาโอนกิจการ
ระหวา่งบริษัทฯ และ THM พร้อมกนันี ้บริษัทฯ ได้ช าระคา่ตอบแทนการโอนกิจการข้างต้นให้แก่ THM เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 900 ล้านบาท โดยใช้
เงินจากเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ และการกู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศ 

การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกับการเข้าท ารายการที่มีนัยส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่เก่ียวข้อง  โดยมี
ขนาดรายการสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 10.3 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เม่ือค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เข้าข่ายเป็นรายการที่มีมูลค่าต ่ากว่า           
ร้อยละ 15  ซึง่อยูใ่นอ านาจอนมุตัิของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุและคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกบัการเข้าท ารายการที่มีนัยส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่เก่ียวข้อง โดยที่การเข้า ท ารายการใน
ครัง้นีไ้มถื่อเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกบัการท ารายการ
ที่เก่ียวโยงกนัที่เก่ียวข้องแตอ่ยา่งใด  

ทัง้นี ้การเข้าท ารายการข้างต้นมีลกัษณะเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามนัยของมาตรา 107(2)(ข) แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน [อย่างไรก็ดี เน่ืองด้วยการเข้าท า
รายการในครัง้นีมี้ข้อจ ากดัทางด้านระยะเวลาและความจ าเป็นทางธุรกิจ กล่าวคือ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก THM ว่า มีผู้สนใจรายอ่ืนที่สนใจและ
ประสงค์จะเข้าซือ้กิจการของ THM เชน่เดียวกัน อีกทัง้ THM ประสงค์ที่จะให้การโอนกิจการในครัง้นีเ้สร็จสิน้ภายในไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่ง
หากบริษัทฯ จะด าเนินการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นอนัมีขัน้ตอนและอาศัยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้ได้มาซึ่งมติอนมุัติการเข้าท ารายการ
ดงักลา่วก่อนการเข้าซือ้และรับโอนกิจการแล้ว อาจเป็นการไมท่นัการและอาจสง่ผลให้บริษัทฯ เสียโอกาสทางธุรกิจในการลงทนุ ดงันัน้ ภายหลงั
จากที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอยา่งถ่ีถ้วนแล้ววา่ การเข้าท าธุรกรรมในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
เน่ืองด้วยถือเป็นก้าวส าคญัในการขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุม่บริษัทฯ ให้ครอบคลมุและเติบโตมากขึน้ โดยขยายไปยงั
พืน้ที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากที่เดิมโรงพยาบาลในกลุม่บริษัทฯ ตัง้อยู่ในพืน้ที่ต่างจงัหวดั ก่อให้เกิดเป็น Hub and Spoke Model 
ของธุรกิจโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ อนัจะเป็นการช่วยเสริมสร้างการเติบโตและเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทัง้เป็น
ชอ่งทางสง่ตอ่คนไข้และแสวงหารายได้ของกลุม่บริษัทฯ ตอ่ไปในอนาคต อนัเป็นไปตามแผนการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ตามที่ได้เคยแจ้งไว้
แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จงึได้มีมติอนมุตัิการเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วเพ่ือรักษาโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้สตัยาบนัการเข้าซือ้และรับโอนกิจการสถานพยาบาลของ THM ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีท้นัที 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการเข้าซือ้และรับโอน
กิจการสถานพยาบาลของ THM ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการ
ดงักลา่วเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นและอยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่สมเหตสุมผล 
 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้า
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 

วาระที่ 9   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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 จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  ในวนัพธุที่ 25 เมษายน 2561  เวลา 9.30 น.  ณ  ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5  
อาคาร  Cheer   ซมัเมอร์เซ็ท  เอกมยั  แบงค็อก  เลขที่ 18 เอกมยัซอย 2  ถนนสขุมุวิท 63  พระโขนงเหนือ วฒันา  กรุงเทพฯ 10110   โดยบริษัทฯ จะเปิดให้
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 7.30 น. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง กรุณาน าเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อแสดงตน
ในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่  4 มาแสดงเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ 

 
อนึ่ง ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตามหนังสือ   

มอบฉันทะ ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชมุจะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุ ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่ง
มาด้วยล าดับที่  4 ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องน าเอกสารหรือหลักฐานแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และส่งมอบต่อ
เจ้าหน้าที่บริษัทที่จดุลงทะเบียน ก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ 

 
หากผู้ ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท โปรดเติมข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นายญาณศกัดิ์ 

มโนมยัพิบลูย์ หรือ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม หรือ นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั ซึง่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้ รับมอบ
ฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบ ไปที่บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) ชัน้ 23    
อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29  ถ.สขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทได้รับก่อนวนัพธุที่ 
25 เมษายน 2561 จกัเป็นพระคณุยิ่ง  

 
 

                                                                                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                                                                                 
                                                                                                                                 ( นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ) 
                                                                                                                                  ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 
หมายเหตุ    
 
ผู้ ถือหุ้นทา่นใดทีป่ระสงค์จะรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัท  กรุณาติดตอ่คณุชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ หมายเลขโทรศพัท์ 02 714 2173 
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    สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ (Cheer Tower) ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก 

เลขที่ 22/1 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 
 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  

              
เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 

นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานในที่ประชมุ (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับท่านผู้ ถือหุ้น และตวัแทน     
ผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และกล่าวเปิดประชุม
อย่างเป็นทางการเพื่อพิจารณาวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้น ทัง้นีก้่อนที่จะเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระประธา นได้มอบหมายให้ 
นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชมุ 

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่าปัจจบุนับริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 3,240,638,433.00 บาท 
(สามพนัสองร้อยสี่สิบล้านหกแสนสามหม่ืนแปดพนัสี่ร้อยสามสิบสามบาท) โดย ณ วนัปิดสมดุทะเบียน วนัที่ 9 ตลุาคม 2560 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนช าระ
แล้วจ านวน 3,240,087,520.00 บาท (สามพนัสองร้อยสี่สิบล้านแปดหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 3,240,087,520 หุ้น 
(สามพนัสองร้อยสี่สิบล้านแปดหม่ืนเจ็ดพนัห้าร้อยยี่สิบหุ้น) มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทัง้นีไ้ด้แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่าการประชมุครัง้นีเ้ป็นการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 มีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 29 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 1,492,513,365 (หนึ่งพนัสี่ร้อยเก้าสิบสองล้านห้าแสน
หนึ่งหม่ืนสามพนัสามร้อยหกสิบห้าหุ้น) และมีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุจ านวน 82 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 1,554,011,072 (หนึ่งพนัห้าร้อย
ห้าสิบสี่ล้านหนึ่งหม่ืนหนึ่งพนัเจ็ดสิบสองหุ้น) รวมทัง้หมด 111 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 3,046,524,437 คิดเป็นร้อยละ 94.026 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด ณ วนัปิดสมดุทะเบียนจ านวน 3,240,087,520 หุ้น (สามพนัสองร้อยสี่สิบล้านแปดหม่ืนเจ็ดพนัห้าร้อยยี่สิบหุ้น) ซึง่เกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด ตามมาตรา 103 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ถือได้วา่ครบเป็นองค์ประชมุ  

 นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท กลา่วแนะน าคณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เข้าร่วมประชมุในครัง้นีใ้ห้ที่ประชมุทราบ พร้อมทัง้
แนะน าวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระให้ที่ประชมุทราบ   
 

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท ได้แนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 
 

1. นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์  วิทยากร  ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์                กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ดร.สาธิต  วิทยากร                     กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ 
     ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    
4. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
5. ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั               กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
6. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค   กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
                           และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
7.       นายแพทย์สนุทร ศรีทา   กรรมการ  กรรมการบริหาร และ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Health Care 
8. นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ   กรรมการ 
9. นางสาวภทัรพร จารุพฒัน์   กรรมการ 

 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อ านวยการฝ่ายบริการงานบญัชีสว่นกลาง  
 

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) 
นางสาวสนิุสา วรการพินิจ 

 

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จ ากัด ซึ่งจะท าหน้าที่ดูแลควบคุมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้นี ้รวมถึงการตรวจนับ
คะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง  

1. นางนวลลดา งามธนไพศาล 
2. นายเนรมิตร  ตรงพร้อมสขุ  
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ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จากบริษัท 24 อินเตอร์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
นางสาวกานติมา คงสมยตุิ  
 

 ที่ปรึกษาทางการเงนิ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 
 

1. นายศภุโชค  ศภุบณัฑิต  
2. นายภาสิน  ภาวศทุธิกลุ   
3. นายอติศกัดิ์  อญัชลีนกุลู   
4. นางสาววิสาข์ลกัษณ์  อตุิศยพงศา 

   

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 
1. นางสาวณิชยา วณีสอน     
2. นางสาวพลอย มณีปักษิณ 

 

 ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด 

1. นายพชัร เนตรสวุรรณ 
2. นางสาวอภิญญา วงศ์วณิชย์รัตน์ 

 

ล าดบัถดัไป นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท ได้กลา่วแนะน า นางสาวสภุาพร        ภคสิริกลุ อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็น
ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยซึง่เข้าร่วมการประชมุในครัง้นี ้ 

 

นอกจากนี ้เพือ่ให้การนบัคะแนนเสียงของที่ประชมุนีเ้ป็นไปอย่างโปร่งใส ยตุิธรรม นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ  เลขานกุารบริษัท ได้เรียน
เชิญผู้ ถือหุ้นรายย่อยจ านวน 1 ราย ท าหน้าที่เป็นอาสาสมคัร และสกัขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมี นางสาววรวีร์ รัตนวิภานนท์ ผู้ รับมอบฉันทะจาก 
นางสาวสมหมาย  ช.เจริญยิ่ง รับอาสาเป็นตวัแทนดงักลา่ว 

 

ก่อนที่จะเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ นายเนรมิตร  ตรงพร้อมสุข ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชีแ้จงถึงวิธีปฏิบตัิส าหรับการประชมุ และวิธีการ
ลงคะแนนเสียงในวาระตา่งๆ ดงันี ้

 

- การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระนัน้ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่จ านวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือวา่หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง 

- ส าหรับการลงมติในวาระที่ 1 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

-  ส าหรับวาระที่ 2 และ 3 จะต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเฉพาะวาระที่ 2 จะไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ได้แก่ 1) UBS AG HONG KONG 
BRANCH 2) Peak Development Holdings Ltd.  3) ดร.สาธิต วิทยากร 4) นางสาวสาธิตา วิทยากร 5) นางสาวพลัลภา วิทยากร 
และ 6) นายศิริชยั โตวิริยะเวช ซึง่ ณ วนัที่ 9 ตลุาคม 2560 ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 2,945,715,343 (สองพนัเก้าร้อยสี่สิบห้าล้านเจ็ดแสน
หนึ่งหม่ืนห้าพนัสามร้อยสี่สิบสามหุ้น) คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 90.9147 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ 

- ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเม่ือได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระ
ดงักลา่วและ ให้ยกมือขึน้ เพื่อที่เจ้าหน้าที่ จะเดินเข้าไปเก็บบตัรลงคะแนนของทา่น กรณีที่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นยกมือ จะถือวา่ผู้ ถือหุ้ นมีมติเห็น
ด้วยกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ จะท าการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละ
วาระ 

- กรณีมีผู้ ถือหุ้นทา่นใด มีความประสงค์ที่จะท าการสอบถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชมุในวาระใดๆก็ดี ให้ผู้ ถือ
หุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะดงักลา่วได้โปรดยกมือ และ กรุณา แจ้งช่ือ-นามสกลุ ของตนเอง พร้อมกับฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะมาจากผู้ ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ท าการชีแ้จงในประเด็นที่สอบถาม และบนัทึกไว้
เป็นในรายงานการประชมุได้อยา่งถกูต้อง   

 

- ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ ถือหุ้นมอบ
ฉันทะมาทกุประการ และส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชมุ ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะตรวจสอบค าสัง่ของผู้มอบฉันทะและลงคะแนน
เสียงให้ถกูต้องตรงตามที่ผู้มอบฉันทะก าหนดไว้ 

- ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะมิได้คืนบตัรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าที่ ก่อ นที่
ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชมุนัน้ ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วย 
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- จ านวนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะและจ านวนคะแนนเสียงในแตล่ะวาระอาจจะไมเ่ท่ากัน เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
เข้ามาเพิ่มเติม 

- ในแต่ละวาระกรณีการนับคะแนนยงัไม่เรียบร้อยบริษัทฯ จะขอด าเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เม่ือการรวบรวมคะแนนเรียบร้อย 
จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ทราบตอ่ไป 

 

 ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ที่จะรับรองในวาระนี ้ประชมุเม่ือวนัองัคารที่  25 เมษายน 

2560 โดยรายละเอียดการพิจารณา ได้จดัสง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ 
ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว 
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือขอแก้ไขใดๆ 
ก่อนที่ที่ประชมุจะพิจารณาลงมติ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ณ ปัจจบุนั มีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับ

มอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
 จ านวน (คน) จ านวน (หุ้น) 

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 33 1,497,919,565 

ผู้ รับมอบฉันทะ 83 1,554,011,073 

รวม 116 3,051,930,638 
 

ประธานจงึขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย จ านวน 3,052,506,238 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

ก่อนที่ที่ประชมุจะเร่ิมการพิจารณาวาระที่ 2 นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชมุว่า เน่ืองด้วยวาระที่ 2 นี ้
นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์  วิทยากร ประธาน และ ดร.สาธิต วิทยากร เป็นกรรมการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระดงักล่าว  จึงไม่สามารถอยู่ในที่ประชุมได้ จึงขอ
อนญุาตเรียนเชิญ นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ประธาน และ ดร.สาธิต วิทยากร ออกจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในระหว่างการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 2 
โดยนายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ประธานได้มอบหมายให้นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบตัิหน้าที่
เป็นประธานที่ประชมุ ในวาระที่ 2  

 

นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิหน้าที่ประธานในวาระที่ 2  ได้เร่ิมการประชมุ 
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้ กิจการของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด โดยการซือ้หุ้นในบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล 
เอเชีย จ ากัด จากผู้ถือหุ้นเดิม อันได้แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด และ นายศิริชัย โตวิริยะเวช ซึ่งเป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัทฯ 

นายญาณศกัดิ์  มโนมยัพิบูลย์    กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฎิบตัิหน้าที่ประธานได้ขอให้ นายวีระ ศรีชนะชยัโชค 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้น าเสนอวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  
 นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ที่ 7/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 25 
กันยายน 2560 (“ที่ประชมุคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอให้ที่     ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแผนการเข้าซือ้กิจการของกลุ่มบริษัท  อลิอนัซ์ 
เมดิคอล เอเชีย จากดั (“AMA”) โดยการซือ้หุ้นในสดัส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ AMA จากผู้ ถือหุ้นเดิม 
อนัได้แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร (“คณุสาธิตา”) แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด (“แวนเทจ พ้อยท์”) และนายศิริชยั โตวิริยะเวช (“คณุศิริชยั”) ซึ่งเป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ โดยในปัจจบุนั AMA ประกอบธุรกิจลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทอ่ืน (Holding Company) และถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
ในบริษัทย่อยจ านวน 6 บริษัท อนัประกอบด้วย (1) บริษัท พิษณุเวช จ ากัด (2) บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากัด (3) บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากัด (4) 
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอตุรดิตถ์ จ ากัด (5) บริษัท พิษณุเวชพฒันา จ ากัด และ (6) บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล จ ากัด (รวมเรียกบริษัทตาม (1) – (6) 
วา่ “บริษัทยอ่ย” และรวมเรียก AMA และ บริษัทยอ่ยวา่ “กลุม่บริษัทAMA”) ดงันัน้การเข้าซือ้หุ้นของ AMA ในครัง้นัน้จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งบริษัทย่อย 
และกิจการของบริษัทยอ่ย ทัง้หมดด้วย โดยกลุม่บริษัท AMA ถือเป็นกลุม่บริษัทที่มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมา
เป็นระยะเวลายาวนาน และเป็นเจ้าของและด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลชัน้น าที่มีชื่อเสียงในบริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย 4 แห่ง ได้แก่ 



10 
 

โรงพยาบาลพิษณุเวช ในจงัหวดัพิษณุโลก โรงพยาบาลปากน า้โพ และโรงพยาบาลปากน า้โพ 2 ในจงัหวดันครสวรรค์ และโรงพยาลาลสหเวชพิจิตร ใน
จงัหวดัพิจิตร โดยการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท AMA ในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกระจายความเสี่ยงใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากเดิมที่เน้นเพียงการประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ เล็งเห็นวา่ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโต
ที่ดี อีกทัง้ โรงพยาบาลในกลุม่บริษัท AMA ถือเป็นโรงพยาบาลที่มีศกัยภาพพร้อมที่จะขยายธุรกิจและเจริญเติบโต ซึ่งตัง้อยู่ในท าเลอนัเป็นจดุยทุธศาสตร์  มี
การให้บริการการรักษาผู้ ป่วยได้มาตรฐานและทนัสมยั ตลอดจนมีความพร้อมและศกัยภาพในการเติบโตในอนาคต โดยได้มีการจดัเตรียมบริษัทใหม ่และซือ้
ที่ดินเพื่อขยายโรงพยาบาลในอนาคตอีก 2 แห่ง การได้มาซึ่งกลุ่มบริษัทดงักล่าว และโรงพยาบาลทัง้ 4 แห่ง น่าที่จะช่วยเสริมสร้างการเติบโตและเพิ่ม
ศกัยภาพและขีดความสามารถในการแสวงหารายได้ของกลุม่ธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่ไปในอนาคต  

 นอกจากนี ้คณุวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยงัได้น าเสนอภาพการบริหาร และสภาพของโรงพยาบาลทัง้ 4 แห่ง ให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
ที่ประชมุ 

 ในการเข้าซือ้กิจการของกลุ่มบริษัท AMA ในครัง้นีบ้ริษัทฯ จะซือ้หุ้นของ AMA จ านวนทัง้สิน้ 268,374,998 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 
99.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ AMA (“หุ้น AMA”) จากผู้ ถือหุ้นเดิม ในราคาหุ้นละประมาณ 7.4523 บาท คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้
ไมเ่กิน 2,000,000,000 บาท (สองพนัล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 หุ้นสามญัจ านวน 146,852,399 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 54.72 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ AMA 
จากคณุสาธิตา ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เน่ืองด้วยคุณสาธิตาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในราคาทัง้สิน้ ไม่เกิน 
1,094,382,115.28 บาท 

2.2 หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิจ านวนรวมทัง้สิน้ 120,122,600 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 44.76 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ AMA จากแวนเทจ พ้อยท์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เน่ืองด้วยเป็นนิติบุคคลที่มีครอบครัววิทยากร
เป็นผู้ รับผลประโยชน์ในทอดสดุท้าย (Ultimate Beneficial Owner) ในราคาทัง้สิน้ไมเ่กิน 895,184,729.54 บาท และ 

2.3 หุ้นสามญัจ านวน 1,399,999 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 0.52 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ AMA จาก
คณุศิริชยั ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เน่ืองด้วยคณุศิริชยัเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งปัจจบุนัด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารความเสี่ยงและการลงทนุ ในราคาทัง้สิน้ไมเ่กิน 10,433,155.18 บาท 

 ในการนีค้ณุสาธิตาตกลงที่จะเป็นผู้ด าเนินการให้กรรมสิทธ์ิในหุ้น AMA ที่ซือ้ขายทัง้หมดโอนมายงับริษัทฯ ทนัทีในคราวเดียว ในวนัที่บริษัทฯ เข้า
ซือ้หุ้นดงักลา่ว (“วนัที่ซือ้ขายหุ้น”) โดยบริษัทฯ จะช าระค่าหุ้นข้างต้นให้แก่คณุสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และคณุศิริชยั ด้วยเงินสด โดยจะช าระราคาซือ้ขาย
จ านวนกึ่งหนึ่งในวนัที่ซือ้ ขายหุ้นและจะช าระราคาซือ้ขายในสว่นที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับจากวนัที่ท าสญัญาซือ้ขายหุ้นโดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ผู้ถือหุ้น 

ราคาซือ้ขาย 

ช าระในวันที่ซือ้ขายหุ้น 
(บาท) 

ช าระภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับจาก
วันที่ท าสัญญาซือ้ขายหุ้น 

(บาท) 
1. คณุสาธิตา 547,191,057.64 547,191,057.64 
2. แวนเทจ พ้อยท์ 447,592,364.77 447,592,364.77 
3. คณุศิริชยั 5,216,577.59 5,216,577.59 

รวม 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 
 

 ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทฯ ช าระราคาซือ้ขายหุ้นในส่วนที่เหลือให้แก่คณุสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ หรือ คณุศิริชยัภายหลงัวนัที่สิน้สดุระยะเวลาครบ 6 
เดือนนบัแตว่นัที่ท าสญัญาซือ้ขายหุ้น บริษัทฯ จะต้องช าระดอกเบีย้เป็นรายเดือนให้แก่ คณุสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และ/หรือ คณุศิริชยั ส าหรับราคาซือ้ขาย
ในส่วนที่ผู้ ซือ้ยงัไม่ได้ช าระในอตัราเท่ากับดอกเบีย้เงินกู้ของธนาคารกรุงเทพ  จ ากัด (มหาชน) ประเภท MLR ลบ 2 เปอร์เซ็นต์ (MLR-2%) ต่อปี ณ วนัที่ถัด
จากวนัสิน้สดุระยะเวลาครบ 6 เดือนนบัแตว่นัที่ท าสญัญาซือ้ขายหุ้น (“วนัเร่ิมต้นดอกเบีย้”) โดยเร่ิมค านวณตัง้แตว่นัเร่ิมต้นดอกเบีย้จนถึงวนัที่บริษัทฯ ช าระ
ราคาซือ้ขายครบถ้วน (โดยไมมี่การคิดดอกเบีย้ทบต้น) 
 

 ในการนีเ้ม่ือวนัที่ 25 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และคณุสาธิตา ได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้น (“สญัญาซือ้ขายหุ้น”) เพื่อก าหนดข้อตกลง
และเง่ือนไขส าหรับการเข้าซือ้กิจการของกลุม่บริษัท AMA โดยการซือ้หุ้น AMA จากคณุสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และคณุศิริชยั  

 อยา่งไรก็ดี การด าเนินการข้างต้นจะเกิดขึน้เม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่ระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์  โดยเงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ส าคญั
ดงักลา่วรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 

1.  การได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ส าหรับการเข้าซือ้กิจการของกลุ่มบริษัท AMA โดยการซือ้หุ้นในสดัส่วนประมาณร้อย
ละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ AMA 

2. ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทของ AMA ได้มีมติอนมุตัิการขายหุ้นที่ซือ้ขายให้แก่บริษัทฯ และ 
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3. ที่ประชมุคณะกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ AMA ได้มีมติอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการ การแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ 
และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนั AMA ตามที่ได้ตกลงกนัระหวา่งคูส่ญัญา 

 โดยในเบือ้งต้นคาดวา่หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิรายการดงักลา่วในวนัประชมุนี  ้บริษัทฯ น่าจะสามารถเข้าซือ้กิจการของกลุ่มบริษัท AMA 
ได้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 ทัง้นี ้โปรดพิจารณาข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเข้าท าธุรกรรมข้างต้นได้จากสารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
และการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2 และสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 
 อนึ่ง การเข้าซือ้ กิจการของกลุม่บริษัท AMA โดยการซือ้หุ้น AMA ในครัง้นีมี้ข้อพงึพิจารณาเพ่ิมเติมดงันี ้

 (ก) การเข้าท ารายการในครัง้นีมี้ลกัษณะ เป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ  ตามนัยของมาตรา 107(2) (ข) แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนน
เสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ 
อนัได้แก่ UBS AG Hong Kong Branch คณุสาธิตา นายสาธิต วิทยากร (“คณุสาธิต”)               พีค  ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี (“พีค ดีเวลลอป
เม้นท์”) นางสาวพลัลภา วิทยากร (“คณุพลัลภา”) และ          นายศิริชยั โตวิริยะเวช (“คณุศิริชยั”) ซึ่ง ณ วนัที่ 9 ตลุาคม 2560 ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 
2,945,715,343 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 90.9147 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ 
 (ข) การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ . 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มี
นยัส าคญั”) ซึง่เม่ือพิจารณาขนาดของรายการดงักล่าวด้วยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศ เร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มี
นัยส าคญั โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 และงบการเงินรวมเสมือนของ AMA ส าหรับ
งวด 6 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 แล้ว พบว่าการเข้าท ารายการดงักล่าว มีขนาดของรายการสงูสดุเม่ือค านวณรายการตามเกณฑ์มลูค่า
สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35.61 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โดยบริษัทฯ ไม่ได้มีรายการได้มาซึ่ง 
สินทรัพย์ที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี ้เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ที่มีนยัส าคญั กลา่วคือ รายการดงักลา่วมีมลูคา่เทา่กบัหรือสงูกวา่ร้อยละ 15 แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 
 (ค) นอกจากนีก้ารเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท จดทะเบียน
ในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศเร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกนั”) โดยที่ ผู้ ถือหุ้นเดิมใน AMA อนัได้แก่ คณุสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และ   คณุศิริชยั 
เข้าข่ายเป็นบคุคล ที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เน่ืองด้วยเหตผุลตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  ซึ่งเม่ือพิจารณาขนาดรายการของการเข้าซือ้หุ้น AMA จากผู้ ถือหุ้น
เดิมแตล่ะรายภายใต้ประกาศเร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 
และงบการเงินรวมเสมือนของ AMA ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 แล้ว พบวา่ 

(1)  รายการเข้าซือ้หุ้น AMA จากคณุสาธิตา ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และแวนเทจ พ้อยท์ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีครอบครัววิทยากร
เป็นผู้ รับผลประโยชน์ในทอดสดุท้าย (Ultimate Beneficial Owner) มีขนาดของรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 26.13 ของมลูคา่สินทรัพย์ที่มี
ตวัตนสทุธิของ  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และ 

(2)  รายการเข้าซือ้ หุ้น AMA จากคณุศิริชยั ซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 0.14 ของมลูคา่สินทรัพย์ที่มีตวัตน
สทุธิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 รวมขนาดของทัง้สองรายการข้างต้นคิดเป็นร้อยละ 26.27 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของ  บริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนีเ้ม่ือรวม
พิจารณาขนาดของรายการดงักล่าวกับขนาดรายการของ (1) การช าระดอกเบีย้ที่บริษัทฯ อาจต้องช าระให้แก่คณุสาธิตา  แวนเทจ พ้อยท์ และคณุศิริชยัใน
กรณีที่บริษัทฯ ช าระราคาซือ้ขายหุ้นในสว่นที่เหลือให้แก่บคุคลดงักลา่วภายหลงัวนัที่สิน้สดุระยะเวลาครบ  6 เดือนนับแต่วนัที่ท าสญัญาซือ้ขายหุ้นตามที่ได้
ระบุข้างต้น ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.28 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของ  บริษัทฯ และบริษัทย่อย (2) การช าระดอกเบีย้เงินกู้ยืมที่ AMA 
จะต้องช าระให้แก่บริษัท รัชดา บิสสิเนส   ดีสตริค จ ากัด (ซึ่งมี        คณุสาธิตาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่) ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งกลุ่มบริษัท AMA แล้ว    
ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ (3) รายการที่เก่ียวโยงกันที่เกิดขึน้ ในระหว่าง       
6 เดือนก่อนการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นีอ้นั ได้แก่ รายการให้บริการระหว่าง AMA และ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.10 ของ
มลูคา่สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้วพบวา่ขนาดของรายการทัง้หมดข้างต้นภายใต้ประกาศเร่ืองรายการเก่ียวโยงรวมคิดเป็นร้อยละ 
26.72 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมลูค่าของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ  และ      
บริษัทยอ่ย 
 เน่ืองด้วยเหตทุี่กลา่วมาข้างต้น บริษัทฯ จงึมีหน้าที่ต้อง  

(1)  จดัท าสารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งได้น าส่งให้ผู้ ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 
พร้อมหนังสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 แล้ว และได้เปิดเผยสารสนเทศดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เม่ือวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2560  
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(2)  จดัท าสารสนเทศเวียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบภายใน 21 วนันบัแตว่นัที่เปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยในการนีบ้ริษัทฯ ได้จดัท าและ
น าสง่สารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าท ารายการได้มาซึง่ทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้
ที่ 1/2560 ในคราวเดียวกนัแทนการจดัสง่สารสนเทศเวียน  

(3)  จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับการเข้าท ารายการดงักล่าวเพื่อน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้น  โดยบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ 
บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการท ารายการที่เก่ียวโยงกันใน
ครัง้นี ้และ  

(4)  จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  อนัได้แก่ UBS 
AG Hong Kong Branch คณุสาธิตา คณุสาธิต พีค ดีเวลลอปเม้นท์ คณุพลัลภา และคณุศิริชยั ทัง้นีโ้ปรดพิจารณาความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ซึง่ได้น าส่งให้ผู้ ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบั
ที่ 3) พร้อมหนังสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 แล้ว และได้เปิดเผยสารสนเทศดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เม่ือวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2560  

 นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบตัิหน้าที่ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 
นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถาม ดงันี ้ 

 1)   อตัราการเข้าพกัของคนไข้ (Occupation Rate) ของโรงพยาบาลที่จะเข้าท ารายการ 
2)   มีแผนการปรับปรุงโรงพยาบาลที่จะเข้าท ารายการ หรือไม ่อยา่งไร  

 3)   รายละเอียดของคา่เสื่อมราคาของแตล่ะโรงพยาบาลที่จะเข้าท ารายการ และ 
4)   มีการบนัทกึคา่ความนิยม ในการท ารายการนี ้หรือไม่ 
นายพชัร เนตรสวุรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคปปิตอล แอดแวนเทจ จ ากดั ได้ตอบข้อสอบถามเก่ียวกับเร่ือง Occupation Rate 

คา่เสื่อมราคาวา่ ในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึง่ได้น าสง่ให้ผู้ ถือหุ้น (สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3) พร้อมหนังสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2560 แล้วนัน้        ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัท ารายละเอียดตา่งๆ ไว้แล้ว ส าหรับเร่ืองคา่ความนิยมนัน้ เน่ืองจาก AMA มี      บริษัทยอ่ยหลายบริษัท 
ย่อมจะมีค่าความนิยมอยู่แน่นอน แต่เม่ือบริษัทฯ (PRINC) ได้เข้าท ารายการซือ้หุ้น AMA เป็นการซือ้โดยบุคคลกลุ่มเดียวกัน (บุคคลที่เป็นกรรมการอยู่ทัง้
สองบริษัท) ดงันัน้จะไมมี่การบนัทกึคา่ความนิยม 
 นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบูลย์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบตัิหน้าที่ประธาน ได้ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินตอบ
ข้อสอบถามเพ่ิมเติมถึงเร่ืองผลกระทบจากคา่เสื่อมราคาวา่จะท าให้ประมาณรายรับรายจา่ยของกิจการเป็นอยา่งไรในอนาคต 

นายศภุโชค  ศภุบณัฑิต ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน) ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าค่าเสื่อมราคาที่มาจากการท ารายการ
ครัง้นีอ้ยูท่ี่ 120-150 ล้านตอ่ปี (ในภาพรวม) 
  นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงอนาคตของบริษัทฯ แผนการเติบโตและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และจ านวนแพทย์ที่มี
ความสามารถ 

นายแพทย์สนุทร ศรีทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Health Care ได้ตอบข้อสอบถามดงักล่าวว่าธุรกิจ ด้านสขุภาพ (Health Care) มีโอกาสใน
การเติบโตในอนาคตอีกมาก  
 นอกจากนี ้โรงพยาบาลปากน า้โพ ได้มีการปรับปรุงอปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ต่างๆ ส าหรับคนไข้  เตียง 200 เตียง ซึ่งในอนาคต 5 ปี
ข้างหน้าถือวา่เพียงพอ 
 โรงพยาบาลพิษณุเวช ก าลงัอยู่ในช่วงที่ก าลงัตดัสินใจว่าจะซือ้โรงพยาบาลเพิ่มหรือปรับปรุงโรงพยาบาลให้ดีขึน้ เน่ืองจากปัจจุบนัมีเตียง และ
สถานที่ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวก เชน่ ที่จอดรถไมเ่พียงพอ 
 โรงพยาบาลสหแพทย์พิจิตร อาจต้องมีการก่อสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติม จ านวนเตียงจดทะเบียนอยู่ที่ 90 ภายในอีก 2 ปี อาจมีการขยายกิจการ
โดยการเพ่ิมจ านวนเตียงหรือไมอ่ยา่งไร เป็นเร่ืองที่ต้องพิจารณาอีกครัง้หนึ่ง 
 

ทัง้นี ้นายแพทย์สนุทร ศรีทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Health Care ได้แนะน าแนวทางการเติบโตและปรับปรุงโรงพยาบาล ที่จะท าให้ประสบ
ความส าเร็จ ดงันี ้

1. จ านวนแพทย์   
2. เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ 
3. การบริการที่ดีและรวดเร็ว 
4. การปรับปรุงคณุภาพการให้บริการ 
คณุศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ ผู้ รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัประมาณการงบการเงินในปีหน้าและแนวทางในการบริหารสินทรัพย์ที่มี

อยูใ่นปัจจบุนั 
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คณุวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามเพ่ิมเติมวา่เร่ืองตวัเลขรายได้คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท า
การประเมินไว้แล้วตามรายงานที่ได้เสนอไปแล้ว สว่นหนีส้ินตอ่ทนุ (D/E Ratio) ขณะนีก้ลุม่บริษัท PRINC อยูท่ี่ 0.16 เทา่ ซึง่ถือวา่ต ่า เม่ือค านึงถึงสว่นหนีส้ิน
ต่อทนุ (D/E Ratio) ยงัไม่ถึง 1.2 เท่า บริษัทฯ ก็จะสามารถขยายธุริจต่อไปได้อีกเร่ือยๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดแก่ผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากบริษัทฯ ยังมีส่วน
หนีส้ินตอ่ทนุ (D/E Ratio) เพียงพอที่จะขยายการลงทนุด้วยการกุ้ยืมเงินได้เพ่ิมอีก นอกจากนีท้รัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีอยูก็่สามารถพฒันาปรับปรุงต่อไปเพื่อ
เสริมสร้างรายได้และเสริมสร้งศกัยภาพในการขยายฐานธุรกิจได้ 

นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น มีข้อสอบถามเพ่ิมเติมวา่บริษัทฯ มีแนวทางในการด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์อยา่งไร  
คณุวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบค าถามข้อสอบถามดงักล่าวว่าบริษัทฯ จะรักษาธุรกิจทัง้สองอย่างไว้ แต่เน่ืองจากธุร กิจ 

Healthcare มีแนวทางและผลประกอบการที่ดีกว่า แต่ยงัคงไม่ทิง้ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และหาโอกาสที่จะลงทนุในโครงการที่มีศกัยภาพ และ
สง่ผลดีตอ่ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 
 ก่อนที่ที่ประชมุจะพิจารณาลงมติ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ณ ปัจจบุนั มีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับ
มอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย อนัได้แก่ UBS AG Hong Kong Branch นางสาวสาธิตา 
วิทยากร   นายสาธิต วิทยากร พีค ดีเวลลอปเม้นท์  นางสาวพลัลภา วิทยากร และ นายศิริชยั โตวิริยะเวช ซึ่ง ณ วนัที่ 9 ตลุาคม 2560 ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 
2,945,715,343 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 90.9147 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฎิบตัิหน้าที่ประธาน จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนมุตัิการเข้าซือ้กิจการของกลุ่มบริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด โดยการซือ้หุ้นในบริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล 

เอเชีย จ ากดั จากผู้ ถือหุ้นเดิม อนัได้แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร   แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด และ นายศิริชยั โตวิริยะเวช ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยง
กนัของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดงันี ้
เห็นด้วย จ านวน 107,495,124 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 ภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุในวาระนี ้นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท ได้เชิญให้นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์  วิทยากร และ ดร.
สาธิต วิทยากร กลบัเข้ามาในห้องประชมุ และ นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ปฏิบตัิหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุ ในวาระที่ 3 ตอ่ไป 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 
(วัตถุประสงค์) เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ 

ประธานได้ขอให้นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้น าเสนอวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  
 นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงตอ่ที่ประชมุวา่เพื่อรองรับโอกาส และความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของ
บริษัทฯ ในอนาคต ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนมุตัิให้น าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุ ระสงค์ของบริษัทฯ 
โดยให้เพ่ิมวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นข้อ 39 ดงันี ้

“ข้อ 39 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับตรวจและรักษาคนไข้และผู้ ป่วยเจ็บ และรับท าการฝึกสอนและอบรมทางด้าน
วิชาการเก่ียวกบัการแพทย์ การอนามยั” 

 
พร้อมทัง้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วตัถปุระสงค์) เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ข้างต้น โดยมีข้อความที่ได้แก้ไขแล้วเป็น
ดงันี ้

“ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 39 ข้อ” 
 โดยให้บคุคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
อ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค าหรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนทกุประการ 
 โดยคะแนนเสียงส าหรับการอนมุตัิ     วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้า
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุ้น) 

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 38 28,049,994 
ผู้ รับมอบฉันทะ 94 79,242,330 

รวม 132 107,495,124 
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ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถาม 
 ก่อนที่ที่ประชมุจะพิจารณาลงมติ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ณ ปัจจบุนั มีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับ
มอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 
 

ประธานขอให้ทีป่ระชมุพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  ข้อ 3 

(วตัถปุระสงค์) เพ่ือรองรับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดงันี ้
 

เห็นด้วย จ านวน 3,053,210,467 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนซึง่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนด รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

คณุศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ ผู้ รับมอบฉันทะ กล่าวขอบคณุฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เสนอวาระเก่ียวกับการซือ้ธุรกิจ Health Care เน่ืองจากเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เป็นอยา่งยิ่ง  

นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น มีข้อสอบถามเพ่ิมเติมวา่บริษัทฯ มีแนวทางในการด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์อย่างไร และแนวทางเร่ืองการ
กระจายการถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย (Free Float) มากขึน้ 

คณุวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบค าถามข้อสอบถามดงักล่าวว่าบริษัทฯ จะรักษาธุรกิจทัง้สองอย่างไว้ แต่เน่ืองจากธุรกิจ 
Healthcare มีแนวทางและผลประกอบการที่ดีกว่า แต่ยงัคงไม่ทิง้ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และหาโอกาสที่จะลงทนุในโครงการที่มีศกัยภาพ และ
สง่ผลดีตอ่ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

ดร.สาธิต วิทยากร ได้ตอบค าถามข้อสอบถามเร่ืองการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มากขึน้ ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ต้อง
เพ่ิมผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย (Free Float) ประมาณ 30-40% 

 
ไมมี่ผู้ ใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 
เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอปิดการประชมุวิสามญั     ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 และ    ได้กล่าว

ในนามของคณะกรรมการบริษัท     ผู้บริหาร   และ พนักงานของบริษัท  พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) ขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหุ้น ตวัแทนผู้ ถือหุ้น
ทกุทา่น ตลอดจนผู้ มีสว่นที่เก่ียวข้องทกุทา่น ที่เข้าร่วมการประชมุในครัง้นี ้ 

 
 

ปิดประชมุเวลา 16.30 น. 
 
 

    ลงช่ือ                       ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานที่ประชมุ 
                                                               นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร 

 

ลงช่ือ     เลขานกุารบริษัท และผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
              นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ 
 
 
 
 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุ้น) 

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 41 1,498,303,782 
ผู้ รับมอบฉันทะ 97 1,554,331,085 

รวม 138 3,052,634,867 
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สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3  
                 
ประวัติกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 
1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์  
                    
อายุ  : 55  ปี 
ต าแหน่ง  : กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
วันเข้าด ารง 
ต าแหน่งกรรมการ : 29 เมษายน 2556 ( 5 ปี )  
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์  (เกียรตินิยมอนัดบั 2)   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
และประวัติการอบรม                    ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงิน และการจดัการ  มหาวิทยาลยัอินเดียน่า, บมูมิงตนั,  สหรัฐอเมริกา  

หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการ ส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 3  
สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหาร   ระดบัสงูภาครัฐ (PDI) 
ผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 5 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 
Director Certification Program 2005  (DCP)  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Director Accreditation Program  2004  (DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 
ประวัติการท างาน 
2556-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                  บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

กมุภาพนัธ์ 2555   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   บริษัท สหวิริยาสตีล อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
– ปัจจบุนั 
เมษายน 2560 – ปัจจบุนั    กรรมการ      บริษัท เคมีแมน จ ากดั 
 

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

พฤษภาคม 2555 –             เลขาธิการ      สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
ปัจจบุนั 
2557 - 2559                      กรรมการบริหาร                                                 บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 
2557 – 2559                     ประธานกรรมการ     บรรษัทประกันสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม  
                                                      (บสย.) 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้พิจารณา 
                                                                      เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 

                                                                                  กบัต าแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไม่ม ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไม่ม ี
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบัติต้องห้าม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท า 
                                                                                         โดยทจุริต 
      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
      บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา  
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท    10/10  ครัง้  
2. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560                  1/1     ครัง้   
3. เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2559                  2/2     ครัง้   
4. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ                   7/7     ครัง้   
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2. ดร.สาธิต วิทยากร  

 
อายุ  : 55 ปี 
ต าแหน่ง  : กรรมการ   ประธานคณะกรรมการบริหาร   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
วันเข้าด ารง : 22 เมษายน 2556 ( 5 ปี ) 
ต าแหน่งกรรมการ   
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกล     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  และประวัติการอบรม                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)  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประวัติการท างาน 
2556-ปัจจุบัน : กรรมการ   ประธานคณะกรรมกาบริหาร  และ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

2547                                          ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่                                    บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน)  
 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

2561 – ปัจจบุนั                           กรรมการ ผู้ ถือหุ้น 0.001%                    บริษัท บ้านฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ากดั 
          (บริษัทยอ่ยของบริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั) 
2561 – ปัจจบุนั                           กรรมการ  ผู้ ถือหุ้น 0.001%                                    บริษัท อดุร บิสสิเนส ดสีทริคท์ จ ากดั 
          (บริษัทยอ่ยของบริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั) 
2560 – ปัจจบุนั                           กรรมการ                                                     บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั 
          (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)) 
2560 – ปัจจบุนั                           กรรมการ                                                     บริษัท พิษณเุวชพฒันา จ ากดั 
          (บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณเุวช จ ากดั) 
2560 – ปัจจบุนั                           กรรมการ                                                     บริษัท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จ ากดั 
          (บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณเุวช จ ากดั) 
2559 – ปัจจบุนั                           กรรมการ                                                     บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากดั 
          (บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณเุวช จ ากดั) 
2559 – ปัจจบุนั                           กรรมการ  ผู้ ถือหุ้น 99.998%                                    บริษัท เซอร์วสิ สเตชัน่ จ ากดั 
2559– ปัจจบุนั                            กรรมการ                                                     บริษัท ว ีบริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั  
          (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)) 
2559– ปัจจบุนั                            กรรมการ                                                     บริษัท ว ีอินเทลลิเจ้นซ์ จ ากดั 
          (บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั) 
2559– ปัจจบุนั                            กรรมการ                                                     บริษัท ว ีเรสซิเดนซ์ จ ากดั 
          (บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั) 
2559– ปัจจบุนั                            กรรมการ                                                     บริษัท ว ี33 จ ากดั 
          (บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั) 
2559– ปัจจบุนั                            กรรมการ                                                     บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั 
          (บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั) 
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2558 – ปัจจบุนั                           กรรมการ                                                     บริษัท พิษณเุวช จ ากดั 
          (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั) 
2558– ปัจจบุนั                            กรรมการ                                                     บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ากดั  
          (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)) 
2557– ปัจจบุนั                            กรรมการ                                                     บริษัท สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จ ากดั 
2556– ปัจจบุนั                            กรรมการ                                                     บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั 
          (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)) 
2556– ปัจจบุนั                            กรรมการ                                                     บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ากัด 
          (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)) 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้พิจารณา 

                                                                      เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 
                                                                                  กบัต าแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไม่ม ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไม่ม ี
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบัติต้องห้าม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท า 
                                                                                         โดยทจุริต 
      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
      บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา  
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท    10/10  ครัง้  
2. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560                  1/1     ครัง้   
3. เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2559                  1/1     ครัง้   
4. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร                   8/8     ครัง้   
5. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง             4/5     ครัง้   
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3. นายแพทย์สุนทร ศรีทา                     

 
อายุ  : 64 ปี 
ต าแหน่ง  : กรรมการ  กรรมการบริหาร  และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Health Care  
วันเข้าด ารง 
ต าแหน่งกรรมการ                9 สิงหาคม 2560 – ปัจจบุนั  ( 7 เดือน)  

  ประวัติการศึกษา    :             ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต (วทิยาศาสตร์การแพทย์)  มหาวิทยาลยัมหิดล 
  และประวัติการอบรม                   ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บณัฑิต  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) East Texas State University,  Texas USA 

                                 ปริญญาโท สาธารณสขุศาสตร์  (Urban Health) มหาวิทยาลยัมหิดล 
 อนมุตัิบตัรเวชศาสตร์ป้องกนั    แพทยสภา                   
 เศรษฐศาสตรบณัฑิต   มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 รัฐศาสตรบณัฑิต (การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ)  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 ประกาศนียบตัร Mini MBA  มหาวิทยาลยัหอการค้ 
 Advanced Management Program  Harvard University                          

 Director Certification Program  2017  (DCP 250/2017)   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ บริษัทไทย (IOD) 
ประวัติการท างาน 
สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน        กรรมการ  กรรมการบริหาร  และ  บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
                                                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Health Care 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

2558 - 2560                           รองคณะกรรมการบริหาร                                               บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
2552 - 2557                           ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่                                    บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน)  
 

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

2560 – ปัจจบุนั                           กรรมการ                                                     บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั 
          (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)) 
2560 – ปัจจบุนั                           กรรมการ                                                     บริษัท พิษณเุวช จ ากดั 
          (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั) 
2558 – ปัจจบุนั                           กรรมการ                                                     บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั 
          (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั) 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้พิจารณา 
                                                                      เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 

                                                                                  กบัต าแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไม่ม ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไม่ม ี
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบัติต้องห้าม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท า 
                                                                                         โดยทจุริต 
      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา  
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท     5/5     ครัง้  (ได้รับแตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2560) 
2. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560                  -         ครัง้  (ได้รับแตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2560) 
3. เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2559                  1/1     ครัง้   
4. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร                   3/3     ครัง้  (ได้รับแตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2560) 
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              สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 4 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัที่ 19 
กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่
เก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ จึงเห็น
ควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยึดถือปฏิบตัิต่อไป 
ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบตัิที่น ามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่ อนผันการยื่นเอกสาร หรือ
หลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
1.  เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

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

 
 ผู้ ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคล 

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

2.2  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นที่ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ซึ่ง
รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ)   และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

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

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

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

ทัง้นี ้  เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ แทนนิติบุคคลนัน้
รับรองความถกูต้องของค าแปล  
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2. วิธีการมอบฉันทะ  
บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้จ านวน   3 แบบ 

ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้ 

 แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซ้อน  

 แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั  

 แบบ ค.  เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้  Custodian  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  
หากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก  
หรือแบบ ค สามารถ Download แบบหนงัสือมอบฉันทะได้จาก www.principalcapital.co.th และโปรดน าหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข พร้อมหลกัฐาน
มาในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย  
 
ผู้ ถือหุ้นที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดงันี ้ 

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

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

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

2.2   นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       
2.3   นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       

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

 
ทัง้นี ้  ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได้   และผู้ ถือหุ้นจะต้อง
มอบฉันทะเทา่กบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู ่ โดยไมส่ามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จ านวนที่ตนถืออยูไ่ด้ เว้นแตเ่ป็น Custodian ที่ผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็น ผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค 
 

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

4.  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 42 ก าหนดไว้วา่ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงันี ้
4.1  วาระทัว่ไป 
        4.1.1.  การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยการใช้บตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไมเ่ห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ทัง้นีถ้้าไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ หากมีผู้ ถือหุ้นที่ไมเ่ห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงโปรดยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนดงักลา่ว   โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไมส่ามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางสว่น    
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4.1.2.  ในกรณีมอบฉันทะ  
              ก.  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะเทา่นัน้ การลงคะแนนเสียงของ  

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

4.2  วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ส าหรับวาระเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่งหุ้นตอ่หนึ่งเสียงและมีวิธีการออก
เสียงลงคะแนนดงันี ้

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

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

ข้อบังคับของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
เฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

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

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

 ข้อ 38.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คน หรือไม่
น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์
ประชมุ 

 
 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์

ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใชเ่ป็นการเรียก
ประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่ และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ เจ็ด (7) วนักอ่นวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่
จ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

 
 ข้อ 39. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนงัสือ

ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการ
ก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชมุ และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี  ้
   ก.     จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนัน้ถืออยู ่
   ข.     ชื่อผู้ รับมอบฉันทะ 
   ค.     ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉันทะให้เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 
 

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

 เม่ือที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุได้ 
 

 ในกรณีที่ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ หรือเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเพ่ิมเติมไมเ่สร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อน
การพิจารณา ให้ที่ประชมุก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชมุครัง้ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา และระเบียบ
วาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนการประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนั
ประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 
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 ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่ประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือ
หุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 
                                                                                                                                                                                         

 ข้อ 42. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอ่หนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
 

 ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนในข้อบงัคบันี ้ หรือกรณีอ่ืนตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ หรือในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
จะต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

               ก.   การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นทีส่ าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
               ข.   การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

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

ฉ.   การออกหุ้นกู้  
 ช.   การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 
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สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 6 
 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2550 

............................................................................................... 

  เขียนที่.................................................................... 
 วนัที.่.................เดือน........................................พ.ศ. .................. 
    (1) ข้าพเจ้า..........................................................................................................สญัชาต.ิ................................... 
อยูบ้่านเลขที.่..........................................ถนน................................................ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์............................... 
               (2)    เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท        พริน้ซิเพิล แคปิตอล      จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ......................หุ้น และ 
                        ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                       เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั                                               หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ                        หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

    (3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้) 

 (1) ...................................................................... อาย.ุ..................ปี  อยูบ้่านเลขที.่....................... ถนน   .....................................
ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์...........................  หรือ 
 

นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์                         อาย ุ      55       ปี    
อยู ่ ชัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  เลขที ่29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวง คลองตนัเหนือ  เขตวฒันา จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร        
รหสัไปรษณีย์  10110 
 

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม                     อาย ุ      70        ปี  
อยู ่ ชัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  เลขที ่29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวง คลองตนัเหนือ  เขตวฒันา จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร        
รหสัไปรษณีย์  10110 
 

นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั                            อาย ุ      42       ปี  
อยู ่ ชัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  เลขที ่29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวง คลองตนัเหนือ  เขตวฒันา จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร        
รหสัไปรษณีย์  10110 

   
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   ประจ าปี  2561  ใน
วนัพธุที่  25  เมษายน  2561  เวลา 9.30 น.  ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5  อาคาร  Cheer  ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก  เลขที่  18 เอกมยัซอย 2         
ถนนสขุมุวิท 63 พระโขนงเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ 10110  หรือ ที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปใน
การประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้มอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

   ลงช่ือ.........................................................................................ผู้มอบฉันทะ 

                                                          (                                                                 ) 

   ลงช่ือ.........................................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 

                                                          (                                                                 ) 
 

หมายเหต ุ ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้  

                ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 
 

 

ปิดอากร 

แสตมป์ 20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ 
แต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) 

 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                           เขียนที่…………………..…………………………….. 

                                                                                         วนัที่…….…เดือน………….………พ.ศ……....……... 
  (1) ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………..…………… …………... 

ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที…่…………………ถนน…………….………….……ต าบล/แขวง……………………..……………………… 
อ าเภอ/เขต…………………………....จงัหวดั…………………….......  …รหสัไปรษณีย์…………………………..…………….…  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั…………………………………………………….……………. 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม……………………………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………….เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั……………………...………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……………….. ………………เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ……………….........………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……………..... .………………เสียง 
 

 (2) ขอมอบฉันทะให้ 
             (1) ………………………………………………………………..…………อาย…ุ………………..…ปี 

อยูบ้่านเลขที…่……..………….….…ถนน………………….…….….ต าบล/แขวง………………………………….………… 
อ าเภอ/เขต………………………….…จงัหวดั………………..…..…รหสัไปรษณีย์………..………………..หรือ 
             (2) ……………………………..…………………………………………....อาย…ุ………….………ปี 

อยูบ้่านเลขที…่………………………ถนน……………………...........ต าบล/แขวง…….…………….……….……………… 
อ าเภอ/เขต…………………………….จงัหวดั……………………….รหสัไปรษณีย์………………….…….. หรือ 
             (3) ………………………………………………..…………………………อาย…ุ………….………ปี 

อยูบ้่านเลขที…่…………..………….ถนน……….............……….…ต าบล/แขวง……………………..………….…….…… 
อ าเภอ/เขต…………………………….จงัหวดั…………..………......…...รหสัไปรษณีย์………………….…หรือ 
 

นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์                         อาย ุ      55       ปี    
อยู ่ ชัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  เลขที ่29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวง คลองตนัเหนือ  เขตวฒันา จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร        
รหสัไปรษณีย์  10110 
 

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม                     อาย ุ      70        ปี  
อยู ่ ชัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  เลขที ่29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวง คลองตนัเหนือ  เขตวฒันา จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร        
รหสัไปรษณีย์  10110 
 

นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั                            อาย ุ      42       ปี  
อยู ่ ชัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  เลขที ่29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวง คลองตนัเหนือ  เขตวฒันา จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร        
รหสัไปรษณีย์  10110 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   ประจ าปี  2561  ใน
วนัพธุที่  25  เมษายน  2561  เวลา 9.30 น.  ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5  อาคาร  Cheer  ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก  เลขที่  18 เอกมยัซอย 2         
ถนนสขุมุวิท 63 พระโขนงเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ 10110   หรือ ที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปใน
การประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้มอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 
 

 

ปิดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
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               (3)     ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
          มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

                          มอบฉันทะบางสว่น คือ 
                           หุ้นสามญั………….………........หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้………….…….……..เสียง 

                                       หุ้นบริุมสิทธิ…………………......หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้…………...................เสียง 
                รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด……………………………………..……………เสียง        

      (4)     ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
วาระที่       1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

                               (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                              (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

   เห็นด้วย....................เสียง      ไมเ่ห็นด้วย.........................เสียง งดออกเสียง .................เสียง 
                           วาระที่       2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560  

  (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย .....................เสียง   ไมเ่ห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
 วาระที่       3    พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุแบบเบด็เสร็จส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
   ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย .....................เสียง   ไมเ่ห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 

 วาระที่       4     พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2560                                    
ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย .....................เสียง   ไมเ่ห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
         วาระที่      5      พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

        ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื่อกรรมการ          นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์   .         
   เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ          ดร.สาธิต วิทยากร        
   เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง   

ชื่อกรรมการ          นายแพทน์สนุทร ศรีทา                 . 
   เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง   

วาระที่      6      พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561  
ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  
 วาระที่       7    พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2561    

   (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  
วาระที่       8   พิจารณาให้สตัยาบนัการเข้าซือ้และรับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานยัเซชัน่ จ ากดั 

   (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  
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 วาระที่      9    พิจารณาเร่ืองอ่ืน (ถ้ามี)      

   (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง           
 

(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง
และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6)   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

ลงช่ือ                        ผู้มอบฉันทะ 
                                                                                                         (                                                     ) 
 

ลงช่ือ                                              ผู้ รับมอบฉันทะ 
                                                                                                        (                                        ) 
 

ลงช่ือ                                               ผู้ รับมอบฉันทะ 
                                                                                                        (                                       ) 
 

ลงช่ือ                                                 ผู้ รับมอบฉันทะ 
                                                                                                        (                                         ) 
หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน    
      (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2    หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
      (1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
      (2)  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3.   ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก   
      จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4.   วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5.   ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ า 
       ตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท     พริน้ซิเพิล แคปิตอล       จ ากดั (มหาชน) 

 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   ประจ าปี  2561  ในวนัพธุที่  25  เมษายน  2561  เวลา 9.30 น.  ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5  อาคาร  Cheer  

ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก  เลขที่  18 เอกมยัซอย 2  ถนนสขุมุวิท 63 พระโขนงเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ 10110หรือ ที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อ่ืนด้วย                                                                        - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

        เห็นด้วย .....................เสียง   ไมเ่ห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
 

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

       เห็นด้วย .....................เสียง   ไมเ่ห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
 

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

        เห็นด้วย .....................เสียง   ไมเ่ห็นด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
 

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

       เห็นด้วย .....................เสียง   ไมเ่ห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
 

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

                                                     เห็นด้วย .....................เสียง   ไมเ่ห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
 
วาระที ่               เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

ชื่อกรรมการ         
                                                            เห็นด้วย .....................เสียง   ไมเ่ห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 

 
ชื่อกรรมการ         

                                                         เห็นด้วย .....................เสียง   ไมเ่ห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
 
ชื่อกรรมการ         

           เห็นด้วย .....................เสียง   ไมเ่ห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
 
ชื่อกรรมการ         

          เหน็ด้วย .....................เสียง   ไมเ่ห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
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สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 7  
 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)  

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. 

ณ  ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคาร Cheer  ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก  
 เลขที่  18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

 
ผู้ถือหุ้น 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 

 
มาด้วยตัวเอง 

  
ผู้ รับมอบฉันทะ 

 
 

โต๊ะลงทะเบียนด้วยตัวเอง (เร่ิม 7.30 น.) 
  

โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบฉันทะ (เร่ิม 7.30 น.) 
 

 
แสดงบัตรประจ าตัว 

  
แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว

ผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 
 

 
ลงนามในใบลงทะเบียน 

 
 

รับบัตรลงคะแนน 
 

 
เข้าห้องประชุม 

 
 

ประธานเปิดการประชุม (เวลา 9.30 น.) 
 

 
ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ  

 
 

กรณีที่มีผู้ ต้องการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ  
ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 
(ส าหรับผู้ คัดค้านหรืองดออกเสียง) 

 
 

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ 
ผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน  

 
 

เมื่อทราบผลลงคะแนนประธานกล่าวสรุปต่อที่ประชุม 
 
                        *กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทกุวาระคืนตอ่เจ้าหน้าที่บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) เม่ือเสร็จการประชมุ* 
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สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที ่8  
 
คุณสมบัติกรรมการอิสระ  
 
สรรหาผู้ที่มีความรู้   ความสามารถ  และ  ที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้
 
.1  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท  บริษัทยอ่ย   บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มี 

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 

1.  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ 

 
อายุ  : 55  ปี 
ต าแหน่ง  : กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
วันเข้าด ารง 
ต าแหน่งกรรมการ : 29 เมษายน 2556 ( 5 ปี )  
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์  (เกียรตินิยมอนัดบั 2)   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
และประวัติการอบรม                    ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงิน และการจดัการ  มหาวิทยาลยัอินเดียน่า, บมูมิงตนั,  สหรัฐอเมริกา  

หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการ ส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 3  
สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหาร   ระดบัสงูภาครัฐ (PDI) 
ผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 5 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 
Director Certification Program 2005  (DCP)  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Director Accreditation Program  2004  (DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 
ประวัติการท างาน 
2556-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                  บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

กมุภาพนัธ์ 2555   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   บริษัท สหวิริยาสตีล อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
– ปัจจบุนั 
เมษายน 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ   บริษัท เคมีแมน จ ากดั  
 

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

พฤษภาคม 2555 –             เลขาธิการ      สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
ปัจจบุนั 
2557 - 2559                      กรรมการบริหาร                                                 บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 
2557 – 2559                     ประธานกรรมการ     บรรษัทประกันสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม  
                                                      (บสย.) 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้พิจารณา 
                                                                      เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 

                                                                                  กบัต าแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไม่ม ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไม่ม ี
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบัติต้องห้าม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท า 
                                                                                         โดยทจุริต 
      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
      บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอ วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจาก

ต าแหน่งตามวาระ  
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2.   นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม 
                    
อายุ  : 70  ปี 
ต าแหน่ง  : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   
วันเข้าด ารง 
ต าแหน่งกรรมการ : 29 เมษายนl 2556 ( 5 ปี ) 
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี การบญัชี  (เกียรตินิยมอนัดบั 1)   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
และประวัติการอบรม                    ปริญญาโท การบญัชี                      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

Directors  Certification Program 2018  (DCP 252/2018)     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Director Accreditation Program  2016  (DAP)                     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Chief Financial Officer             สภานกับญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

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

      - ไมมี่ – 
 
  
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

2550 – ปัจจบุนั                           ที่ปรึกษากรรมการบริหารด้านบญัชีและการเงิน                           บริษัทกลุม่รีเจ้นท์ 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้พิจารณา 
                                                                      เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 

                                                                                  กบัต าแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไม่ม ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไม่ม ี
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบัติต้องห้าม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท า 
                                                                                         โดยทจุริต 
      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
      บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอ   ไม่ม ี
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3.  ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย  
 

อายุ  : 42  ปี 
ต าแหน่ง  : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ     
 
วันเข้าด ารง : 29 เมษายน 2557 ( 4 ปี ) 
ต าแหน่งกรรมการ   
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Pine Manor Colledge, USA 

  และประวัติการอบรม                Master Degree  of Financial Economics -  Boston University, USA. 
                                                    Ph.D of Business  Administration Joint Program of Bangkok University and University of Nebraska- 
                                                   Lincoln, USA. 
                                                   Directors  Certification Program 2017  (DCP 248/2017)  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Advanced Audit Committee Program 2016 (ACCP)       สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
                                           Risk Corporate Leader (RCL)          สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
                                                   Director Accreditation Program   2012  (DAP)                  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
                                                   Company Secretary Program   2009  (CSP)                     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 
ประวัติการท างาน 
2557-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ                  บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

มกราคม 2554 - ปัจจบุนั             รองกรรมการผู้จดัการ สายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์            บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน)  
                                                  และผู้ ถือหุ้นร้อยละ  0.40 
ตลุาคม 2551 – ปัจจบุนั               เลขานกุารบริษัท และ ผู้ ถือหุ้นร้อยละ  0.40 บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ธันวาคม 2558 –                          กรรมการ และ ผู้ ถือหุ้น 20%                                       บริษัท มินิแม็กส์ เวนเจอร์ จ ากดั 
ปัจจบุนั                                                                                                                           
 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้พิจารณา 
                                                                      เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 

                                                                                  กบัต าแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไม่ม ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไม่ม ี
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
คุณสมบัติต้องห้าม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท า 
                                                                                         โดยทจุริต 
      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
      บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอ   ไม่ม ี
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สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 10 

   
 
 

แผนที่แสดงที่ตัง้สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)   

ณ  ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคาร Cheer  ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก  
 เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2  ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

 
      
 
         

 
 
 










