หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2557
บริษัท พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที 22 เมษายน 2557
เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องแกรนด์ บอลรู ม ชัน ซี
โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอร์ มินอล
สุขุมวิท ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา
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22 มีนาคม 2557
เรือง
เรียน
สิงทีส่งมาด้ วย

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
ท่านผู้ถือหุ้น
1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 255
2. รายงานประจําปี
ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้ อมูล (CD ROM)
3. ประวัติกรรมการทีออกตามวาระ และได้ รับการเสนอชือให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง
4. ข้ อมูลเกียวกับเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่วมประชุม
5. ข้ อบังคับของบริ ษัทเฉพาะส่วนทีเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
. แบบฟอร์ มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ
. ขันตอนการเข้ าร่วมประชุม
. ประวัติกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะ
. แผนทีสถานทีจัดการประชุม

ด้ วยบริษัท พริ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) กําหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวันอังคารที 22 เมษายน 2557
เวลา 10.00 น. ณ ห้ องแกรนด์บอลรูม ชัน ซี โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอร์ มินอล 21 สุขมุ วิท 19 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
เพือพิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 1/2556
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ขอเสนอให้ ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2556 ซึงประชุมเมือวันที 20 สิงหาคม
2556 ตามสําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2556 ทีได้ สง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี โดยบริษัทได้ เผยแพร่
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2556 ดังกล่าว ในเว็บไซด์ของบริษัท เพือเป็ นข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอีกทางหนึง (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 1)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2556 ซึง
ประชุมเมือวันที 20 สิงหาคม 2556 ซึงคณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว
วาระที 2 พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี ทีผ่ านมา และรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล สรุปผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ทีผ่านมาสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 ทีผ่านมา รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ของบริษัท และรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ ปรากฏตามรายงานประจําปี 2556 ตามทีส่งมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี
(สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 2)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ทประชุ
ี มพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ทีผ่านมา
สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
วาระที 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษัท สําหรั บปี บัญชีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทํางบดุล
และ งบกําไรขาดทุน ณ สินสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท ซึงผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ ว เพือนําเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
ในการประชุมสามัญประจําปี โดยแสดงงบการเงินของบริ ษัท ซึงผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจําปี ซึงส่งมาพร้ อม
กับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 2) ทังนี บริ ษัทได้ เผยแพร่รายงานประจําปี 2556 ดังกล่าว ในเว็บไซด์ของบริ ษัท
(www.principalcapital.co.th) เพือเป็ นข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอีกทางหนึง
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษัท สําหรับปี บัญชี
สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ซึงผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทแล้ ว
1

วาระที 4

พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไร เพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ ายเงินปั นผลสําหรั บผลการดําเนินงานสินสุด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ผลประกอบการของบริ ษัทในรอบปี บัญชีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ทีผ่านมา บริ ษัทมีผลขาดทุนสุทธิทงสิ
ั น
จํานวน 28,262,688 บาท ซึงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกําไรเท่านัน
และมาตรา 116 กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าทุน
สํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทังนี บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรหลังหัก
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล,สํารองตามกฎหมาย และสํารองอืนๆ ทังนี อาจเปลียนแปลงได้ ขึนอยูก่ บั ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง
และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรงดการจัดสรรกําไรเพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และให้ งดการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผล
การดําเนินงานสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และเสนอให้ ทประชุ
ี มพิจารณาต่อไป
ข้ อมูลการเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการปี 2555 และ 2556
1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
จํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ ว
เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น
รวมจํานวนเงินปั นผลจ่ายทังสิน
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ

ปี 2555
(58,461,307)
466,900,000
-

ปี 2556
(28,262,688)
933,800,000
-

วาระที 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ พร้ อมทังกําหนดค่ าตอบแทน ประจําปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง กรรมการคิด
เป็ นจํานวนหนึงในสาม หรือจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม จะต้ องออกจากตําแหน่ง กรรมการทีจะออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ทีสอง
ภายหลังการแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด ให้ ใช้ วิธีจบั สลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
ซึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ในครังนี กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งกรรมการของบริ ษัท มีรายชือต่อไปนี
1. นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ
วิทยากร
ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรดา
เทียมประเสริ ฐ
กรรมการ
3. นางสาวภัทรพร
จารุพฒ
ั น์
กรรมการ
ดังนัน จึงขอเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการทีต้ องออกตามวาระให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง
จํานวน ท่าน ดังนี
1. นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ
วิทยากร
ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรดา
เทียมประเสริ ฐ
กรรมการ
3. นางสาวภัทรพร
จารุพฒ
ั น์
กรรมการ
โดยรายละเอียดประวัตขิ องกรรมการทัง 3 ท่าน ได้ สง่ มาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3)
ดังนัน คณะกรรมการ จึงได้ ขอเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการดังทีมีรายชือดังกล่าวข้ างต้ นทีต้ องออกตามวาระกลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง
นอกจากนี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ สําหรับปี 2557 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ต่อทีประชุมเพือ
พิจารณา
1. กรรมการ จะได้ รับเบียประชุมท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง ส่วนประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้ รับ
เบียประชุมท่านละ 15,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง (คงเดิมเท่าปี 2556)
2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้ รับเบียประชุมเพิมเติมจากเบียประชุมตาม (1) ท่านละ 5,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง (คงเดิมเท่าปี
2556)
2

3. ประธานกรรมการบริ หาร และ กรรมการบริ หาร จะได้ รับเบียประชุมท่านละ 5,

บาท ต่อการประชุม ครัง (คงเดิมเท่าปี 2556)
4. กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนพิเศษตามทีคณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากําหนดภายหลังโดย ซึงค่าตอบแทนพิเศษนีจะมีจํานวน
ไม่เกิน 2,500,000 บาท สําหรับผลการดําเนินงานปี 2556 โดยถือเป็ นค่าใช้ จา่ ยของปี 2557
ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัท คณะกรรมการของบริ ษัท จะคํานึงถึงผลประกอบการของบริ ษัทในปี ทีผ่านมา
ประกอบกับการเปรี ยบเทียบอ้ างอิงภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจําปี
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 และปี 2556
ปี 2557 (ปี ทีเสนอ)
กรรมการ
ตรวจสอบ

ประธาน
กรรมการบริ หาร
และกรรมการ
บริ หาร

กรรมการ/ประธาน
กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ
ตรวจสอบ

ประธาน
กรรมการบริ หาร
และกรรมการ
บริ หาร

10,000/15,000

5,000

5,000

10,000/15,000

5,000

5,000

วงเงินรวมไม่เกิน
2,500,000 บาท

-

-

ไม่ได้ รับ

-

-

กรรมการ/ประธาน
กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ

1. เบียประชุม (บาท/ท่าน/
การประชุม1 ครัง)
2. ค่าตอบแทนพิเศษ

องค์ประกอบค่าตอบแทน

ปี 2556

หมายเหตุ ค่าตอบแทนพิเศษในปี 2556 กําหนดว่า เมือรวมกับเบียประชุมตาม (1) จะมีจํานวนไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยกรรมการบริ หารจะเป็ นผู้กําหนด
แต่ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษในปี 2556
ค่ าตอบแทนกรรมการในปี 2556 (บาท)
ค่ าเบียประชุม
รายชือกรรมการ
ค่ าเบียประชุมกรรมการ บําเหน็จพิเศษ โบนัส
รวม
กรรมการบริ หาร
นางสาว พิมพ์ใจ บูรพชัยศรี

30,000

-

-

30,000

นาง พิไล เปี ยมพงศ์สานต์

50,000

-

-

50,000

นาง กิดานันท์ คมขํา

50,000

-

-

50,000

นาย ไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

20,000

-

-

20,000

นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ วิทยากร
ดร.สาธิต วิทยากร

115,000

-

20,000

135,000

100,000

-

35,000

135,000

นายญาณศักดิ มโนมัยพิบลู ย์

140,000

-

-

140,000

นางสาวศิรดา เทียมประเสริ ฐ

80,000

-

30,000

110,000

100,000

-

-

100,000

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม

45,000

-

-

45,000

นายศาสตรา จันทรศัพท์

90,000

-

-

90,000

นางสาว อรวรรณ เตชะไพบูลย์

65,000

-

-

65,000

นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิ กลุ

60,000

-

30,000

90,000

ค่ าตอบแทนรวมทังหมด

945,000

115,000

1,060,000

นางสาวภัทรพร จารุพฒ
ั น์

หมายเหตุ
- นางสาวพิมพ์ใจ บูรพชัยศรี ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการ มีผลวันที

-

เมษายน
3

- นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์ นางกิดานันท์ คมขํา และ นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ มีผลวันที
- นายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิ กลุ ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการ มีผลวันที ธันวาคม
- นางสาวอรวรรณ เตชะไพบูลย์ ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ มีผลวันที

เมษายน

มกราคม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึงจํานวน 3 ท่าน ได้ แก่ นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ วิทยากร นางสาวศิรดา เทียมประเสริ ฐ และ นางสาวภัทรพร
จารุพฒ
ั น์ จึงทําให้ สดั ส่วนคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นดังนี
จํานวน
2
ท่าน
- กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร
- กรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร
จํานวน
3
ท่าน
2
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จํานวน
ท่าน
และขอเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2557 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
วาระที 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทน ประจําปี 2557
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตัง
ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทกุ ปี ในการแต่งตังสามารถแต่งตังผู้สอบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที กจ. 39/2548 เรื องหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกียวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษัททีออกหลักทรัพย์ (ฉบับที 20) กําหนดให้ บริษัทจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หาก
ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้ าทีมาแล้ ว 5 รอบปี บัญชีตดิ ต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จําเป็ นต้ องเปลียนบริ ษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริ ษัทสามารถ
แต่งตังผู้สอบบัญชีรายอืนๆ ในสํานักงานตรวจสอบบัญชีนนแทนผู
ั
้ สอบบัญชีรายเดิมได้ หรื อบริ ษัทจะแต่งตังผู้สอบบัญชีรายทีพ้ นจากการปฏิบตั ิ
หน้ าทีจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ เมือพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย รอบบัญชี นับแต่วนั ทีผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้ นจาก
การปฏิบตั ิหน้ าที
ในปี 2556 ภายหลังจากทีมีการเปลียนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่และมีการเพิมทุนจดทะเบียนและทุนทีออกและชําระแล้ ว บริ ษัทได้ มีการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของบริ ษัทโดยได้ เพิมประเภทของธุรกิจทีดําเนินงานและได้ มีการลงทุนในหลักทรัพย์เพือเป็ นการเพิมผลตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหุ้น ประกอบ
กับการทีบริษัทผู้สอบบัญชีในปี 2556 ได้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทมาตังแต่ปี 2549 เพือให้ ได้ ความเห็นจากผู้สอบบัญชีได้ เหมาะสมกับการดําเนิน
ธุรกิจทีมากขึนและหลากหลาย ทางฝ่ ายจัดการจึงได้ เสนอให้ มีการพิจารณาบริ ษัทผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2557 เพิมเติมขึนเพือเปรี ยบเทียบกับบริ ษัท
ผู้สอบบัญชีประจําปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาข้ อมูลเปรียบเทียบบริ ษัทผู้สอบบัญชีทฝ่ี ายจัดการได้ นําเสนอ และได้ มีความเห็นว่า
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นบริ ษัทชันนําและมีผ้ สู อบบัญชีทีมีความเชียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็ นอิสระ ซึงจะทําให้
สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ เป็ นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริ ษัท จึงนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือเสนอขอ
อนุมตั ิจากทีประชุมสามัญประจําปี แต่งตังให้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3760 และ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที 4095 และ นางสาวสกุณา แย้ มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4906 แห่ง บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีประจําปี 2557 โดยให้ คนใดคนหนึงเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และในกรณีทีผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอืน ของบริ ษัท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด แทนได้ และเสนอให้ คา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2557 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,680,000 บาท
สําหรับบริษัทและบริษัทย่อยอีกสองแห่ง
ทังนี ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริษัท ผู้บริ หารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด
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ตารางเปรี ยบเทียบค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รอบปี บัญชี 2557 (ปี ทีเสนอ)
1. ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท
1,330,000
2. ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
350,000
รวม
1,680,000

รอบปี บัญชี 2556
600,000
440,000
1,040,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ทประชุ
ี มพิจารณาแต่งตัง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
3760 และ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4095 และ นางสาวสกุณา แย้ มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 4906 จาก
สํานักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2557 โดยให้ คนใดคนหนึงเป็ น
ผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และในกรณีทผูี ้ สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ ให้
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอืน ของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
แทนได้ และเสนอให้ คา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2557 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,680,000 บาท สําหรับบริ ษัทและบริษัทย่อยอีกสองแห่ง เพือ
เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาต่อไป
วาระที 7 พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามกําหนด วัน เวลา และสถานทีดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ทีจะแต่งตังบุคคลอืนมา
เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครังนี โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะทีแนบท้ ายมานีต่อประธานทีประชุมก่อนเข้ าร่วม
ประชุม
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท พริ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
โดยคําสังคณะกรรมการ

( นางสาวปาริฉัตร์ ทรงสุรเวทย์ )

รักษาการเลขานุการบริ ษัท
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นท่านใด ทีไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตัวเองได้ สามารถมอบฉันทะให้ กบั นายญาณศักดิ มโนมัยพิบลู ย์ หรื อนางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม ซึง
เป็ นกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทเพือลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ในครังนี โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ
ทีระบุข้อความครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ วมายังบริ ษัท พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) เลขที 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชัน 23 ถ.สุขมุ วิท 63 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดทีประสงค์จะรับรายงานประจําปี 2556 ของบริ ษัทในรูปแบบของสือสิงพิมพ์ กรุณาติดต่อคุณถิรนันท์ แสงพึงธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02
714 2173
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สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 1
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1 ประจําปี 2556
บริ ษัท เมโทรสตาร์ พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที 20 สิงหาคม 2556
ณ ห้ องบอลรูม เอ โรงแรมแมริ ออท กรุ งเทพฯ สุขุมวิท เลขที 2 ถนนสุขุมวิท ซอย 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
เริมการประชุม เวลา 14.00 น.
นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ วิทยากร ประธานกรรมการ ในฐานะประธานทีประชุมผู้ถือหุ้น ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ทีได้ เข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1 ประจําปี 2556 ซึง ณ วันที 16 กรกฎาคม 2556 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นนัน ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มี
จํานวนทังสิน 917 ราย รวมจํานวนหุ้นทังหมดทีออกจําหน่ายแล้ วทังสิน 466,900,000 หุ้น และได้ แจ้ งว่า ขณะนีมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิน 65 ราย รวม
จํานวนหุ้น 377,284,481 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 7.09 ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด และคิดเป็ นร้ อยละ 80.81 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
โดยแบ่งเป็ นผู้ถือ
หุ้น ทีมาเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 23 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้น 3,438,621 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะมาประชุม จํานวน 42 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้น
373,845,860 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ซึงกําหนดให้ มผี ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่
น้ อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม จึงขอ
เปิ ดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1 ประจําปี 2556 เพือพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ต่อจากนัน ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณธนเดช คุพวงศ์ เป็ นผู้ดําเนินการตามระเบียบวาระต่อไป
นายธนเดช คุพวงศ์ ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน ในฐานะ เลขานุการบริ ษัทฯ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนํากรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทีเข้ าร่วมประชุม จํานวน ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ วิทยากร
กรรมการ และประธานกรรมการ
2. ดร.สาธิต วิทยากร
กรรมการ กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ
3. นายญาณศักดิ มโนมัยพิบลู ย์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิ กลุ
กรรมการและกรรมการบริ หาร
6. นางสาวศิรดา เทียมประเสริ ฐ
กรรมการและกรรมการบริ หาร
7. นางสาวภัทรพร จารุพฒ
ั น์
กรรมการ
8. นายศาสตรา จันทรศัพท์
กรรมการ
และนายธนเดช คุพวงศ์ ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัทฯ
ผู้เข้ าร่วมประชุมอืน ๆ ประกอบด้ วย
ทีปรึกษาด้ านกฎหมาย จาก บริ ษัท ดีเอ็น จํากัด
1. นางนวลลดา งามธนไพศาล
2. นายเนรมิต ตรงพร้ อมสุข
โดยทีปรึกษาด้ านกฎหมาย จะเป็ นคนกลางในการดูแลการประชุมนีให้ เป็ นไปตามกฎหมายและเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
นอกจากนีบริษัทฯ ยังได้ เชิญ นายสุธรรม อมรพรเจริ ญ ทีปรึกษาบริ ษัทฯ และ นายฐิ ติพงษ์ ไทยเจริ ญทีปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนใน
การรับจองซือหุ้นเพิมทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จากบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
ลําดับจากนีเลขานุการทีประชุมได้ ชีแจงถึงวิธีปฏิบตั ิสาํ หรับการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี
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ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นหนึงหุ้นมีเสียงหนึงเสียง โดยการลงมติเป็ นดังนี
1. วาระที 1 วาระที 4 วาระที 5 วาระที 8 ต้ องผ่านมติทีประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมา ประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
2. วาระที 2 วาระที 3 วาระที 6 วาระที 7 วาระที 10 ต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นที
ประชุม
3. วาระที 9 ต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
สําหรับผู้ถือหุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเอง และผู้แทนทีรับมอบฉันทะ ทีมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ผู้ถือหุ้น ทางบริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมบัตร
ลงคะแนนแจกให้ ผ้ ถู ือหุ้น เพือใช้ ในกรณีทีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในวาระนัน ๆ โดยจะสอบถามเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงยกมือ
เพือให้ เจ้ าหน้ าทีไปรับบัตรลงคะแนน โดยจะได้ นําคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงไปหักออกจากจํานวนเสียงทังหมดของผู้เข้ าร่วมประชุม ผลลัพธ์ ทีได้
จะเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้ วยในวาระนัน ๆ
สําหรับผู้ถือหุ้นทีมีข้อสงสัยทีจะซักถาม หรื อ มีข้อเสนอแนะสําหรับบริ ษัทฯ สามารถแสดงความประสงค์ โดยการยกมือ เพือเจ้ าหน้ าทีจะนํา
ไมโครโฟนไปให้ และขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นโปรดแจ้ งชือ นามสกุล เพือทีเลขานุการทีประชุมจะได้ บนั ทึกเป็ นข้ อมูลไว้ ในรายงานการประชุมได้ ครบถ้ วน ถูกต้ อง และ
ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเมือจบการนําเสนอในแต่ละวาระ หรื อในวาระอืน ๆ ก็ได้
กรณีทีไม่มีผ้ ใู ดแสดงความเห็นคัดค้ าน หรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอืนในวาระใดๆ ให้ ถือว่าทีประชุมมีมติเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเกียวกับการเพิมทุนและการจัดสรรหุ้นเพิมทุน จากทีปรึกษาทางการเงินและตัวแทนใน
การรับจองซือหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ทางบริ ษัทฯ จะอํานวยความสะดวกให้ ทา่ นสอบถามได้ หลังจากดําเนินการประชุม
ตามวาระทีเกียวข้ องในเรื องดังกล่าว
เลขานุการทีประชุม ชีแจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบถึง องค์ประชุมสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 38 ผู้เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้ าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่า 1/2 ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิเสนอเรืองให้ คณะกรรมการบรรจุเป็ นวาระการประชุมโดยต้ องใช้ คะแนนเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของ
บริษัทฯ (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28)
- สิทธิเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุ้น) ทังนีกรณีผ้ ถู ือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 102 และ
ข้ อบังคับบริษัทฯ ข้ อ 42)
- สิทธิมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตน (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 102 และข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 39)
- สิทธิเสนอให้ เปลียนลําดับวาระการประชุม โดยต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจํานวนผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุม (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
มาตรา 105 และข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 40 วรรคหนึง)
- สิทธิเสนอให้ พิจารณาเรืองอืน ซึงไม่ได้ กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม โดยต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1/3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
(พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 105 วรรคสอง และข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 40 วรรคสอง)
- สิทธิเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุมเฉพาะกรณีประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที
เป็ นประธานทีประชุมได้ (พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด มาตรา 104 และข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 41)
- สิทธิเลือกตังกรรมการ
โดยผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นทีตนถือ
และจะเลือกตังบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
(พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 70 และข้ อบังคับบริษัทฯ ข้ อ 17)
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- สิทธิถอดถอนกรรมการออกจากตําแหน่งก่อนครบกําหนดตามวาระ โดยต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1/2 ของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (พระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด
มาตรา 76 และข้ อบังคับบริษัทฯ ข้ อ 23)
- สิทธิร้องขอต่อศาลเพือเพิกถอนมติในการประชุมผู้ถือหุ้น แบ่งออกเป็ น 2 กรณีคือ
1. กรณีไม่สง่ หนังสือนัดประชุมหรือลงมติโดยไม่ปฏิบตั ิตามหรื อฝ่ าฝื นบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ถือหุ้นคนหนึง
หรือหลายคน ซึงมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัท (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ มาตรา 89/30)
2. กรณีไม่สง่ หนังสือนัดประชุมหรือลงมติ โดยไม่ปฏิบตั ิตามหรื อฝ่ าฝื นบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด โดยผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า คน
หรือผู้ถือหุ้น ซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1/5 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
(พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 108)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ทประชุ
ี มซักถามเกียวกับการลงคะแนนเสียง องค์ประชุมสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น หรื อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามเกียวกับการลงคะแนนเสียง องค์ประชุมสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น หรื อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือ
หุ้น
ต่อจากนัน ประธานฯ ได้ ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
เลขานุการฯ แจ้ งต่อทีประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ทีจะรับรองในวาระนีเป็ นรายงานจากการประชุมเมือวันศุกร์ ที
26 เมษายน 2556 โดยทีประชุมได้ พิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามทีกฎหมายกําหนด และได้ จดั ทํารายงานการประชุม ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ซึงได้ นําส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด รวมทังได้ สง่ ให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าแล้ ว ตามสิงทีส่งมา
ด้ วยลําดับที1ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯที www.metrostarprop.com ตังแต่วนั ที 5 สิงหาคม 2556 ซึงไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่าน
ใดเสนอขอแก้ ไข และคณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้ องครบถ้ วน เห็นควรรับรองรายการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2556 ดังกล่าว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามดังนี
คําถาม: จากการประชุมครังก่อน ทําไมบริ ษัทฯ จึงต้ องมีทีปรึกษากฎหมายถึง 2 บริ ษัท ซึงเป็ นการเพิมค่าใช้ จา่ ยของบริ ษัทฯ ให้ มากขึน
นางสาวถิรนันท์ แสงพึงธรรม (ผู้ชว่ ยผู้อํานวยการฝ่ ายกฎหมาย): ในการปฎิบตั ิอนั เป็ นปกติของบริ ษัทฯ จะมีทีปรึกษากฎหมายเพียงบริ ษัทเดียว ได้ แก่
สํานักงานทีปรึกษากฎหมาย ธรรมนิติ แต่เนืองจากการประชุมครังทีผ่านมามีการเปลียนแปลงผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ และบริ ษัท ดีเอ็น 36 จํากัด ได้
ทราบข้ อมูลดังกล่าวในรายละเอียด บริษัท ดีเอ็น 36 จํากัด จึงได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมประชุมเพือให้ การประชุมดําเนินไปโดยเรี ยบร้ อย และเพือตอบข้ อซักถามผู้ถือ
หุ้น รวมถึง เข้ ามาสังเกตการณ์การประชุมโดยไม่คิดค่าใช้ จา่ ย ส่วนในการประชุมครังนี บริ ษัทฯ จัดจ้ าง บริ ษัท ดีเอ็น 36 จํากัด เป็ นทีปรึกษากฎหมายเพียง
บริษัทเดียว
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที 1
ก่อนประธานฯ จะขอให้ ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที 1 นี ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ามาร่วมประชุมเพิมเติมอีก จํานวน 1 ราย รวม
จํานวนหุ้นได้ 2,741,000 หุ้น ทําให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิน จํานวน 66 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั น 380,025,481 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 7.20 ของจํานวนผู้
ถือหุ้นทังหมด และคิดเป็ น ร้ อยละ 81.39 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
โดยแบ่งเป็ นผู้ถือหุ้นทีมาเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 24 ราย นับเป็ น
จํานวนหุ้น 6,179,621 หุ้น และมีผ้ รู ับมอบฉันทะมาเข้ าร่วมประชุมทังสิน 42 ราย นับเป็ นจํานวน 373,845,860 หุ้น
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ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังสิน จํานวน 380,025,481 เสียง ดังนี
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
จํานวน 380,025,481
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
จํานวน
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
มติทประชุ
ี
ม

วาระที 2

100.00
0.00
0.00

ทีประชุมได้ พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ ว เห็นว่าถูกต้ อง จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2556 ตามทีเสนอ
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จํานวน 140,000,000 หุ้น มูลค่ าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวมมูลค่ า 140,000,000 บาท

เลขานุการบริ ษัทฯ ชีแจงทีประชุมว่า เนืองจากเดิมบริ ษัทฯ ได้ ออกหุ้นเพือรองรับการการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึงปั จจุบนั บ
ริษัไม่ได้ ดําเนินการใดอันเกียวกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ ว และมีห้ นุ ทียังคงไม่ได้ ใช้ สิทธิดงั กล่าวจึงต้ องดําเนินการลดทุนก่อนดําเนินการเพิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 140,000,000 บาท จากทุนจดทะเบีย
606,900,000 บาท เป็ น 466,900,000 บาท โดยการตัดหุ้นทียังไม่ได้ ออกจําหน่ายของบริ ษัทฯ จํานวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท
ทังนี วาระนีต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามดังนี
คําถาม: ไม่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ไปเป็ นหุ้นสามัญชําระแล้ วเลยใช่หรือไม่ และทําไมจึงไม่ดําเนินการจําหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
นายธนเดช คุพวงศ์ (เลขานุการบริษัทฯ): ไม่มีแปลงสภาพหุ้นกู้ไปเป็ นหุ้นสามัญชําระแล้ วเลย เนืองจากบริ ษัทฯ ไม่ได้ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เพราะในช่วงเวลา
นัน เศรษฐกิจของไทยเริ มมีปัญหา ดังนีจึงไม่มีการแปลงสภาพหุ้นกู้ไปเป็ นหุ้นสามัญชําระแล้ วตามทีได้ วางแผนไว้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที 2
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังสิน จํานวน 380,025,481 เสียง ดังนี
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย จํานวน 380,025,481
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียงจํานวน
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
มติทประชุ
ี
ม

วาระที 3

ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการการลดทุนจดทะเบียน จํานวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม
มูลค่า 140,000,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามทีเสนอ
พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิมเติมบริ คณห์ สนธิ ข้ อ เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ

เลขานุการบริ ษัทฯ ชีแจงต่อทีประชุมทราบว่า เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ตามวาระที 2 คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึง
เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4 เรื องทุนจดทะเบียน โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและใช้ ข้อความ
ดังต่อไปนีแทน
“ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน
466,900,000 บาท (สีร้ อยหกสิบหกล้ านเก้ าแสนบาท)
แบ่งออกเป็ น
466,900,000 หุ้น (สีร้ อยหกสิบหกล้ านเก้ าแสนหุ้น
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มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1 บาท (หนึงบาท)
466,900,000 หุ้น (สีร้ อยหกสิบหกล้ านเก้ าแสนหุ้น)
-

ทังนี วาระนีต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามดังนี
คําถาม: การแก้ ไขบริคณห์สนธิของบริษัทฯทําไมไม่นําวาระการลดทุนและการเพิมทุนมารวมเป็ นวาระเดียวกัน
นางนวลลดา งามธนไพศาล (ทีปรึกษากฎหมาย): ชีแจงว่าระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ กําหนดไว้ ชดั เจนว่า การลดทุนและเพิมทุนต้ องแยกวาระออกจากกัน
โดยต้ องดําเนินการลดทุนก่อน แล้ วจึงดําเนินการเพิมทุน จึงไม่สามารถนํามารวมวาระกันได้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังสิน จํานวน 380,025,481 เสียง ดังนี
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย จํานวน 380,025,481
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง จํานวน
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
มติทประชุ
ี
ม

ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการแก้ ไขในหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เรื องทุนจดทะเบียน เพือให้ สอดคล้ องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ซึงมีคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามทีเสนอ

วาระที 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Right Offering)
เลขานุการบริ ษัทฯ แถลงต่อทีประชุมว่า เพือพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วน
การถือหุ้น (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 466,900,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิมทุน โดยมีราคาใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว 2.00 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดทีบริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งให้ แก่
ท่านผู้ถือหุ้น พร้ อมหนังสือเชิญประชุม
นอกจากนี เพือให้ การดําเนินการในรายละเอียดทีเกียวข้ องสามารถดําเนินการได้ โดยสะดวกและบรรลุผลสําเร็ จ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึง
เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ เป็ นผู้มีอํานาจกําหนดรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวเช่น
(1) การกําหนดวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นเดิมทีมีสิทธิในการจองซือและได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิมทุน (Record Date) (2) การจัดสรรหุ้นเพิมทุนรวมถึงเงือนไขและ
รายละเอียดอืนๆ และดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว (3) การลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานทีจําเป็ น
และเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นเพิมทุนดังกล่าว
ซึงรวมถึง การติดต่อและการยืนคําขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อ
หน่วยงานทีเกียวข้ องและการนําหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ มีอํานาจในการดําเนินการอืนใดอันจําเป็ นและสมควาร
เกียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดข้ างต้ น
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามดังนี
คําถาม: เมือผู้ถือหุ้นได้ รับสิทธิแล้ ว สามารถใช้ สิทธิจองซือหุ้นได้ น้อยกว่าสิทธิ และมากกว่าสิทธิหรื อไม่
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นายสุธรรม อมรพรเจริ ญ (ปรึกษาบริษัทฯ): ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิจองซือหุ้นเพิมทุนของบริ ษัทฯ ได้ ทงน้
ั อยกว่าและมากกว่าสิทธิทีได้ รับ โดยถ้ าจองมากกว่า
สิทธิทีได้ รับ ทางทีปรึกษาทางการเงินตัวแทนจองซือหุ้นจะนําใบจองซือส่วนทีจองเกินสิทธิไปจัดสรรใหม่ตามสิทธิทได้
ี รับ จนกว่าหุ้นทีเหลืออยูจ่ ะครบถ้ วน หรื อ
ถ้ ามีห้ นุ เหลือผู้มีอํานาจจะใช้ ดลุ ยพินิจเพือดําเนินการต่อไป
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที 4
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังสิน จํานวน 380,025,481 เสียง ดังนี
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย จํานวน 380,025,381
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.99997
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
100
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00003
งดออกเสียงจํานวน
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
มติทประชุ
ี
ม

วาระที 5

ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทังข้ อกําหนดและเงือนไขอืนๆ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามทีเสนอ
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุ้นสามัญ (METRO-W1) ของบริ ษัทฯ ให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตาม
สัดส่ วนการถือหุ้น (Right Offering)

เลขานุการบริษัทฯ แถลงต่อทีประชุมว่า เพือพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครังที 1
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที 1”) จํานวนไม่เกิน 466,900,000 หน่วย แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้น
สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และ อัตราการใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิคือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิมทุน ใน ใน
ราคา 1.20 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดทีบริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งให้ แก่ทา่ นผู้ถือหุ้น พร้ อมหนังสือเชิญประชุม
นอกจากนี เพือให้ การดําเนินการในรายละเอียดทีเกียวข้ องสามารถดําเนินการได้ โดยสะดวกและบรรลุผลสําเร็ จ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึง
เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ เป็ นผู้มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยรวมถึงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ การกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ การเข้ าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและ
สัญญาต่างๆ ทีเกียวข้ อง รวมทังดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกียวเนืองกับใบสําคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใน
ครังนี ซึงรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขอนุญาตต่อหน่วยงานทีเกียวข้ อง
ทังนี กําหนดให้ วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือรับสิทธิการจัดสรรหุ้นเพิมทุนของผู้ถือหุ้นเดิม (XR) Date เป็ นวันเดียวกับวันปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือรับสิทธิการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิข้างต้ น (XW Date)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามดังนี
คําถามที 1: จากวาระนี ระบุวา่ อัตรา 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญทีออกใหม่โดยไม่คิดมูลค่า เข้ าใจว่า ผู้ถือหุ้นจะได้ รับสิทธิใบสําคัญแสดง
สิทธิเมือมีการจองซือหุ้นใหม่ และได้ รับจากการเป็ นผู้ถือหุ้นเดิมด้ วยใช่หรื อไม่ เนืองจากข้ อความไม่ชดั เจน
นายสุธรรม อมรพรเจริ ญ (ทีปรึกษาบริษัทฯ) นางนวลลดา งามธนไพศาล (ทีปรึกษากฎหมาย และนายฐิ ติพงษ์ ไทยเจริ ญ (ทีปรึกษาทางการเงิน) ร่วมกันชีแจง:
ทางบริษัทฯ กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนรับสิทธิจองซือหุ้นและรับสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิ พร้ อมกัน ดังนัน ใบสําคัญแสดงสิทธิ จะได้ รับทันทีเมือปิ ดสมุด
ทะเบียน โดยจะให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมทีมีชือในวันปิ ดสมุดทะเบียน กรณีทีผู้ถือหุ้นใช้ สิทธิจองซือหุ้นเพิมทุนของบริ ษัทฯ หุ้นเพิมทุนทีมีผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธินนจะไม่
ั
ได้
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สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนี บริษัทฯ ขอแก้ ไขข้ อความให้ ชดั เจนขึนดังนี ในวันปิ ดสมุดทะเบียน อัตราการได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิคือ 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ
1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และ อัตราการใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิคือ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิมทุน ในราคา 1.02 บาทต่อหุ้น
คําถามที 2: ราคาการใช้ สิทธิซอหุ
ื ้ นทีราคา 1.20 บาทต่อหุ้น คํานวณมาจากอะไร และในปี 2556 บริ ษัทฯ มีแผนจะขยายกิจการการหรื อไม่
นายสุธรรม อมรพรเจริญ (ทีปรึกษาบริษัทฯ): พิจารณาจากภาพรวมของบริ ษัทฯ สินทรัพย์รวมในปั จจุบนั ของบริษัทฯ และความสามารถในการหารายได้ จาก
ดําเนินงานของบริษัทฯในอนาคต เป็ นตัวกําหนดราคา ดร.สาธิต วิทยากร (กรรมการผู้จดั การ) ชีแจงในเรื องการขยายกิจการของบริ ษัทฯ ว่า ในปี 2557 บริ ษัทฯ
มีแผนการขยายกิจการ แต่คงต้ องค่อยเป็ นค่อยไป ให้ เหมาะสมกับเงินทุนของบริ ษัทฯ เนืองจากเงินลงทุนของบริ ษัทฯ ยังมีไม่มากทีลงทุนโครงการขนาดใหญ่
มาก
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที 5
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังสิน จํานวน 380,025,481 เสียง ดังนี
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย จํานวน 380,025,381
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.99997
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียงจํานวน
100
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00003
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
มติทประชุ
ี
ม

ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติ อนุมตั ิการการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุ้นสามัญ (METRO-W1) ของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทังข้ อกําหนดและเงือนไขอืนๆ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ตามทีเสนอ

วาระที 6 พิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 933,800,000 หุ้น มูลค่ าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวมมูลค่ า 933,800,000 บาท
เลขานุการบริ ษัทฯ แถลงต่อทีประชุมว่า เพือเป็ นการรองรับการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) และรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ (METRO-W1) ของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเพิมทุน โดยนําเงินจากการเพิมทุนดังกล่าว เพือชําระหนี เพือเป็ นเงินลงทุนในการขยายกิจการ
และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทฯ อีกจํานวน 933,800,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 466,900,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,400,700,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิมทุนจํานวน 933,800,000 หุ้น ซึงมีมลู ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ทังนี วาระนีต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามดังนี
คําถาม 1: ถ้ าผู้ถือหุ้นได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิตามสิทธิแล้ ว แต่ไม่ใช้ สิทธิในการซือหุ้นเพิมทุน ซึงจะทําให้ บริ ษัทฯ ได้ เงินไม่เพียงพอไปชําระหนีหรื อดําเนินธุรกิจ
ทางบริ ษัทฯ จะจัดการอย่างไร
ดร.สาธิต วิทยากร (กรรมการผู้จดั การ): เป็ นหน้ าทีของคณะกรรมการบริษัทฯ หลังจากได้ รับมติมอบหมายจากผู้ถือหุ้นแล้ ว จะต้ องดําเนินการจัดสรรหุ้นที
เหลืออยูใ่ ห้ ครบถ้ วนตามวัตถุประสงค์
คําถามที 2: เมือบริษัทฯ ได้ รับเงินมาจากการเพิมทุนแล้ ว บริษัทฯ จะนําเงินไปชําระหนีทังหมด เลยหรื อไม่ และเงินทีเหลือหลังจากชําระหนีแล้ ว บริษัทฯ จะ
นําไปลงทุนเกียวกับอะไรบ้ าง
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นายสุธรรม อมรพรเจริ ญ (ทีปรึกษาบริษัทฯ): หลังจากเพิมทุนบริ ษัทฯ จะมีเงินประมาณ 933 ล้ านบาท บริ ษัทฯ จะนําเงินไปชําระหนีจํานวน 856 ล้ านบาทเหลือ
อีก ประมาณ 80 ล้ านบาท เมือนํามารวมกับเงินฝากธนาคารของบริ ษัทฯ ทีมีอยู่ จํานวน 300 ล้ านบาท รวมเป็ นเงินทังสินประมาณ 380 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ
จะนําเงินไปบริหารการลงทุน เช่น ในบริ ษัททีมีศกั ยภาพทีก่อให้ เกิดรายได้
ดร.สาธิต วิทยากร (กรรมการผู้จดั การ): ชีแจงเพิมเติมว่า คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ าทีทีจะต้ องพิจารณาโครงการลงทุนต่างๆ ทีมีศกั ยภาพเพือนํารายได้ กลับ
เข้ ามาบริษัทฯ ให้ ค้ มุ ค่ากับการลงทุนมากทีสุดเพือประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
คําถามที 3: การเพิมทุนครังนี สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั จะได้ รับผลกระทบอย่างไร
นายฐิ ติพงษ์ ตรงพร้ อมสุข (ทีปรึกษาทางการเงิน): ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นมี 4 กรณี ดังนี
กรณีที 1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สิทธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ และใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
กรณีที 2 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สิทธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ แต่ไม่ใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
กรณีที 3 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้ สิทธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯแต่ใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
กรณีที 4 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้ สิทธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ และไม่ใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
1) ด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
กรณีที 1 ไม่กระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น
กรณีที 2 กระทบร้ อยละ 33.33
กรณีที 3 กระทบร้ อยละ 33.33
กรณีที 4 กระทบร้ อยละ 66.67
) ด้ านการลดลงด้ านราคา (Price Dilution) กระทบร้ อยละ 38.90 (กรณีการใช้ สิทธิเต็มจํานวน)
กรณีที ถือหุ้นเดิมใช้ สิทธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ และใช้ ซือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ั านวน จะทําให้ เกิดผลกระทบด้ านราคาตลาด
ของหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้ อยละ 38.90 บนสมมติฐานราคาตลาดที 3.84 บาทต่อหุ้นซึงคํานวณจากราคาปิ ดถัวเฉลียถ่วงนําหนัก 14 วันทําการ ก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เมือวันที 27 มิถนุ ายน 2556 คือตังแต่วนั ที 7 มิถนุ ายน 2556 – 26 มิถนุ ายน 2556
คําถามที 4: รายได้ ตามงบการเงินของบริ ษัทฯ ทีได้ รับจากโครงการ แมริ ออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า นันเป็ นรายได้ หลัก ของบริ ษัทฯ ใช่หรื อไม่
และคิดเป็ นสัดส่วนเท่าใดต่อรายได้ รวม
ดร.สาธิต วิทยากร (กรรมการผู้จดั การ): รายได้ ทีได้ รับจากโครงการ แมริ ออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า มีสดั ส่วนโดยประมาณร้ อยละ 96 ของ
รายได้ ทงหมดของบริ
ั
ษัทฯ ส่วนทีเหลือจะเป็ นรายได้ ดอกเบียและอืนๆ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที 6
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังสิน จํานวน 380,025,481 เสียง ดังนี
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย จํานวน 380,025,381
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.99997
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียงจํานวน
100
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00003
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
มติทประชุ
ี
ม

ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั กิ ารอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 933,800,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
รวมมูลค่า 933,800,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามทีเสนอ

วาระที 7 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิมเติมบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน ของบริ ษัทฯ
เลขานุการบริ ษัทฯ ชีแจงต่อทีประชุมทราบว่า เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ตามวาระที 6 คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึง
เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อความในหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เรื องทุนจดทะเบียน โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและใช้ ข้อความ
ดังต่อไปนีแทน
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“ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1,400,700,000 บาท (หนึงพันสีร้ อยล้ านเจ็ดแสนบาท)
1,400,700,000 หุ้น (หนึงพันสีร้ อยล้ านเจ็ดแสนหุ้น)
1 บาท (หนึงบาท)
1,400,700,000 หุ้น (หนึงพันสีร้ อยล้ านเจ็ดแสนหุ้น)
-

ทังนี วาระนีต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังสิน จํานวน 380,025,481 เสียง ดังนี
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย จํานวน 380,025,381
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.99997
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
100
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00003
งดออกเสียงจํานวน
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
มติทประชุ
ี
ม

วาระที

ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติ อนุมตั ิการแก้ ไขการแก้ ไขข้ อความในหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เรื องทุนจดทะเบียน เพือให้ สอดคล้ องกับการ
เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสีของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามทีเสนอ

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิมทุนของบริ ษัทฯ

เลขานุการบริ ษัทฯ แถลงต่อทีประชุมว่า สืบเนืองจากการเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที 6
ข้ างต้ น คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 933,800,000 หุ้น มูลค่าที
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
8.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 466,900,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทุกรายของบริ ษัทฯ ตาม
สัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรรเท่ากับ 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิมทุน และกําหนด
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนทีราคา 2 บาท (สองบาท) และผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจํานงทีจะซือหุ้นเพิมทุนนอกเหนือจากสิทธิ ทีได้ รับ
จัดสรรไว้ ได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมทีจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนเกินสิทธิจะได้ รับการจัดสรรหุ้นสําหรับจํานวนทีมีการใช้ สิทธิ เกินนี ก็ตอ่ เมือมีห้ นุ สามัญ
เพิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทีได้ จองซือตามสิทธิครบถ้ วนทังหมดแล้ วเท่านัน ในกรณีทีมีห้ นุ เหลือน้ อยกว่าจํานวนทีมีผ้ ถู ือหุ้น
เดิมจองซือเกินสิทธิ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนทีเหลือให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นทีจองซือเกิ นสิทธิ แต่ละรายตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมทีถืออยู่ โดยการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวให้ ดําเนินการไปจนกระทังไม่มีห้ นุ สามัญเพิมทุนเหลือจากการจัดสรร อนึง กรณีทีมีเศษของหุ้นเหลือจากการ
จัดสรร ให้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ หรื อ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้มีอํานาจใช้ ดลุ ยพินิจในการปั ดเศษหุ้นนันทิงหรื อดําเนินการอืนใดอัน
จําเป็ นและสมควรเพือให้ การเพิมทุนครังนีประสบความสําเร็ จ
8.1.1

เสนอขอให้ พิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้จดั การหรื อ
บุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯหรื อคณะกรรมการบริ หารของบริษัทฯ มีอํานาจกําหนดวิธีการและ
รายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข้ องและจําเป็ นกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวเช่น (1) การกําหนดวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น
เดิมทีมีสิทธิในการจองซือและได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิมทุน (Record Date) ( ) การจัดสรรหุ้นเพิมทุนรวมถึงเงือนไขและ
14

รายละเอียดอืนๆ และดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว (3) การลงนามในเอกสารคําขอ
อนุญาตต่างๆ และหลักฐานทีจําเป็ นและเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นเพิมทุนดังกล่าว ซึงรวมถึง การติดต่อและการยืนคําขอ
อนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานทีเกียวข้ องและการนําหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท
ฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอืนใดอันจําเป็ นและสมควรเกียวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิมทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดข้ างต้ น
8.1.2

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดั สรรหุ้นใดให้ ผ้ จู องซือรายใด หากการจัดสรรดังกล่าว
ทําให้ หรื ออาจเป็ นผลให้ เป็ นการกระทําการขัดต่อกฎหมาย หรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศหรื อจะเป็ นผลให้ ต้อง
ดําเนินการใดๆ เพิมเติมไปจากทีต้ องดําเนินการตามกฎระเบียบทีเกียวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้
กฎหมายไทย
“ราคาตลาด” หมายถึงราคาปิ ดถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้ อนหลัง
14 วันทําการติดต่อกันก่อนวันทีคณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2556 เพือขออนุมตั ิให้
บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน คือระหว่างวันที 7 มิถนุ ายน 2556 ถึงวันที 26 มิถนุ ายน 2556 ซึงเท่ากับ 3.84 บาท ต่อ
หุ้น (ข้ อมูลจาก SETTRADE.COM)

8.2 เพือรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญทีจัดสรรให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ (METRO-W1) จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
466,900,000 หน่วย ในอัตรา หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญทีออกใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า จํานวนไม่เกิน 466,900,000 หุ้นในราคา
ใช้ สิทธิ 1.20 บาทต่อหุ้น
ขอให้ พิ จ ารณามอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท ฯ หรื อ บุ ค คลที ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ เป็ นผู้มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ การกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
การเข้ าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้ อง รวมทังดําเนิ นการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกียวเนื องกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครังนี ซึงรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญทีเกิดจาก
การใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขอนุญาตต่อ
หน่วยงานทีเกียวข้ อง
ทังนีกําหนดให้ วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือรับสิทธิ การจัดสรรหุ้นเพิมทุนของผู้ถือหุ้นเดิม (XR) Date เป็ นวันเดียวกับวันปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือรับสิทธิการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิข้างต้ น (XW Date)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังสิน จํานวน 380,025,481 เสียง ดังนี
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย จํานวน 380,025,381
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.99997
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียงจํานวน
100
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00003
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
มติทประชุ
ี
ม

ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นเพิมทุนของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามทีเสนอ
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วาระที 9 พิจารณาอนุมัติการกําหนดเพิมค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556
เลขานุการบริ ษัทฯ ชีแจงต่อทีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 ห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอืนใดให้ แก่
กรรมการ เว้ นแต่จา่ ยเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 34. กําหนดว่า บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที
ประชุมผู้ถือหุ้นจะกําหนดกรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อืน ตามข้ อบังคับหรือตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึงอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้ มี
ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้ ได้ รับเบียเลียงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัทฯ
เลขานุการบริษัทฯ แจ้ งต่อทีประชุมถึงมติคณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การแก้ ไขกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี
โดยขอแก้ ไขเพิมเติมรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี
ข้ อความเดิม จากมติทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 เมือวันที 26 เมษายน 2556
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
(ไม่รวม
ตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร)
ประชุมคณะกรรมการ
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการบริ หาร

10,000 บาท

-

ประชุมคณะกรรมการ
5,000 บาท
5,000 บาท
ตรวจสอบ
ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
ไม่ได้ รับ
ทังนี ค่าตอบแทนพิเศษ เมือรวมกับค่าตอบแทนกรรมการตาม และเบียประชุม คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว จะมีจํานวนไม่เกิน 1,800,000 บาท
ขอแก้ ไขเป็ น
ประธาน
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
(ไม่รวม
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร)
ประชุมคณะกรรมการ
15,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
ประชุมคณะกรรมการ
5,000 บาท
5,000 บาท
ตรวจสอบ
ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
5,000 บาท
หมายเหตุ: คณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกท่าน จะได้ รับค่าตอบแทนพิเศษตามทีคณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผู้ พิจารณากําหนดภายหลัง โดยจะจ่ายตามผล
การดําเนินงานในปี ปั จจุบนั โดยกําหนดค่าตอบแทนพิเศษ
สํ า หรั บ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จํ า นวน ไม่ เ กิ น 570,000 บาท เท่ า กั บ
ค่าตอบแทนพิเศษทีจ่ายในปี 2555 ซึงได้ ดําเนินการจ่านในไตรมาสที 1/2556 ทังนี เพือให้ การบันทึกบัญชีตรงกับปี ปั จจุบนั จึงขอพิจารณาการจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษภายในสินปี ของการประชุมในปี นันๆ
สาเหตุที ขอแก้ ไขการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้ างต้ นเนืองจาก บริ ษัทฯ ไม่สามารถกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ
การประชุมคณะกรรมการบริหารบริ ษัทฯ ได้ วา่ จะมีปีละกีครัง
ทังนี ขอให้ พิจารณาย้ อนกลับไปจ่ายค่าเบียประชุม ให้ มีผลย้ อนหลังตังแต่การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครังที 6 ประชุมเมือวันที 15 พฤษภาคม
2556

16

ทังนี การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556 ต้ องผ่านมติทีประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู้
ถือหุ้นทีมาประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามดังนี
คําถามที 1: ทําไมบริษัทฯ จะต้ องจ่ายค่าเบียประชุมเพิมให้ กบั ประธานกรรมการ และกรรมการบริ หาร
ดร.สาธิต วิทยากร (กรรมการผู้จดั การ): เนืองจากประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ควรจะได้ รับเบียประชุมมากกว่ากรรมการทัวไปเนืองจาก
ท่านทังสองเป็ นผู้มีคณ
ุ วุฒิและมีความรู้ความสามารถ ท่านต้ องสละเวลา และนําความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการเป็ นผู้นําในการกําหนดนโยบาย
บริษัทฯ เพือให้ ดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามการกํากับดูแลกิจการทีดี
คําถามที 2: ทางบริษัทฯ ได้ ขอให้ พิจารณาจ่ายค่าเบียประชุม ย้ อนหลังสําหรับครังที 6 อยากทราบว่าขณะนีบริ ษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการครังทีเท่าไหร่
นายธนเดช คุพวงศ์ (เลขานุการบริษัทฯ): ขณะนีบริ ษัทฯ ได้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครังที 8
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที 9
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังสิน จํานวน 380,025,481 เสียง ดังนี
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย จํานวน 379,986,381
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.98971
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
39,100
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.01029
งดออกเสียงจํานวน
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
มติทประชุ
ี
ม

ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิกําหนดเพิมค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556
และ ให้ มีผลย้ อนหลังตังแต่การประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ครังที 6 ประชุมเมือวันที 15 พฤษภาคม 2556 ด้ วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ตามทีเสนอ

วาระที 10 พิจารณาอนุมัติการเปลียนแปลงชือ และแก้ ไขบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 1 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯข้ อ 1, ข้ อ 2 และข้ อ 63 เพือให้
สอดคล้ องกับการเปลียนชือ
เลขานุการฯ แถลงต่อทีประชุมว่า สืบเนืองจากดร.สาธิต วิทยากร ได้ ทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ (Tender Offer) ของบริ ษัทฯ จากกลุม่ นายวี
ระ บูรพชัยศรี ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในขณะนัน ได้ มีเงือนไขขอให้ บริ ษัทฯเปลียนชือ และได้ นําเสนอชือใหม่เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วนัน
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ เสนอทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเปลียนชือบริ ษัทฯ ดังนี
จากเดิม
หรือในภาษาอังกฤษ
เปลียนชือเป็ น
หรือในภาษาอังกฤษ

“บริ ษัท เมโทรสตาร์ พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)”
“METROSTAR PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED“
“บริ ษัท พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)”
“PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED”

และเปลียนดวงตราสําคัญของบริ ษัทฯ รวมทังแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ และข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ , ข้ อ และข้ อ
ชือดังกล่าว

เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียน

นอกจากนีให้ เปลียนชือย่อของบริ ษัทฯ
สําหรับการติดต่อกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากเดิม “METRO” เป็ น “PRINC” ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
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มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามดังนี
คําถามที : ทําไมจึงเปลียนชือ และมีแนวคิดอย่างไรในการตังชือ และขอให้ อธิบายความหมายของดวงตราใหม่
ดร.สาธิต วิทยากร (กรรมการผู้จดั การ): เนืองจากหลังจากเปลียนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้นนัน ทางกลุม่ นายวีระ บูรพชัยศรี ต้ องการรักษาชือเมโทรไว้ สําหรับ
ธุรกิจครอบครัว ซึงคนส่วนใหญ่จะรู้จกั ในนามเมโทรเป็ นอย่างดี และประกอบธุรกิจหลากหลายชนิดเกียวกับอุปกรณ์ เครื องจักร และก่อสร้ าง จึงอาจจะทําให้
เกิดความสับสน ทางบริษัทฯ จึงต้ องเปลียนชือเพือไม่ให้ ซําเดิม ส่วนแนวคิดทีใช้ ชือ พริ นซิเพิล แคปิ ตอล เนืองจากในอนาคต บริ ษัทฯจะลงทุนทังด้ าน
อสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในด้ านอืนๆ ความหมายของดวงตราใหม่นนั คือ ตัวไอสีทอง ตรงกลางคือแท่งทอง และสีนําเงินแสดงถึงความน่าเชือถือ และ
ความรุ่งเรือง
คําถามที : คําว่า พรินซิเพิล แคปิ ตอล แปลว่าอะไร
ดร.สาธิต วิทยากร (กรรมการผู้จดั การ): แปลว่าผู้อาวุโสหรื อผู้มีความรู้ทางด้ านการลงทุน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังสิน จํานวน 380,025,481 เสียง ดังนี
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย จํานวน 380,025,481
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียงจํานวน
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
มติทประชุ
ี
ม ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารเปลียนแปลงชือ และแก้ ไขบริคณห์สนธิ ข้ อ 1 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 1 ข้ อ 2 และข้ อ
63 เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนชือ และดวงตราสําคัญของบริ ษัทฯ
วาระที 11 พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีกิจการอืนใดพิจารณา
เลขานุการบริ ษัทฯ ได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่าขณะนีวาระต่าง ๆ ได้ รับการพิจารณาจากทีประชุมผู้ถือหุ้นเสร็ จสินแล้ ว เพือเป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และระเบียบบริ ษัทฯ ไม่มีวาระอืนเพิมเติมอีก เนืองจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระการเข้ าประชุมเข้ ามา ดังนัน บริ ษัทฯ
จะแจ้ งมติทีประชุมผู้ถือหุ้น ภายหลังเสร็ จสินการประชุม โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งมติทีประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทําการถัดไป
และบริษัทฯ จะจัดทํารายงานการประชุมให้ แล้ วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 รวมทัง
นําส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริ ษัทฯ ที www.metrostarprop.com อันจะทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบผลการประชุมและ
สามารถตรวจสอบความถูกต้ องได้ ซึงเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทีดีตาม AGM Checklist จึงเปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถาม หรื อมีข้อเสนอแนะ หรื อมีความประสงค์
จะกล่าวสิงใดเพิมเติม หรื อหากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเกียวกับวาระการประชุมต่างๆ ข้ างต้ นเพิมเติม จากทีปรึกษาทางการเงินและ
ตัวแทน บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ซึงไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและเสนอแนะความคิดเห็น
ประธานฯ แจ้ งว่า บริ ษัทฯ ได้ จดั การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที ประจําปี 2556 และนําเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อผู้ถือหุ้น รวมทัง
สรุปมติทีประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้ วนทุกวาระแล้ ว ประธานฯ จึงกล่าวในฐานะตัวแทน บริ ษัท เมโทรสตาร์ พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน) ในนามของคณะกรรมการ
ของบริษัทฯขอขอบพระคุณท่าน ผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่านทีเข้ าร่วมประชุม และขอขอบคุณคณะกรรมการ ตลอดจนผู้มีสว่ นทีเกียวข้ องทุกท่าน ที
สละเวลามาร่วมประชุมในครังนี
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จึงขอปิ ดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1 ประจําปี 2556 เมือเวลา 16.00 น.

ลงชือ

ประธานทีประชุม
(นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ วิทยากร)

ลงชือ

เลขานุการทีประชุม และผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นายธนเดช คุพวงศ์)
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สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3
ประวัตกิ รรมการทีออกตามวาระ และได้ รับการเสนอชือให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึง
1. นายแพทย์ พงษ์ ศกํ ดิ วิทยากร
ตําแหน่ ง
อายุ
ประวัติการศึกษา

:
:
:

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
80 ปี
แพทย์ศาสตร์ บณ
ั ฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
DTM&H คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล
Post Graduated Study, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA.

ประวัติการทํางาน
2556-ปั จจุบัน
:

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร

บริ ษัท พริ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

กรรมการผู้อํานวยการใหญ่
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการทีปรึกษา
รองประธานคณะกรรมการ

บริ ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

ประวัติการดํารงตําแหน่ ง
2520-2550

2534-2544

:

:

ประเภทกรรมการทีเสนอแต่ งตัง
จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ ง
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริ ษัท
ส่ วนได้ เสียทังทางตรงและทางอ้ อมในกิจการ
ใดๆ ทีบริษัทหรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ทีผ่ านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
2. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
3. เข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556

บริ ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
1 ปี
ไม่มี
ไม่มี

8/8 ครัง
0/0 ครัง
1/1 ครัง

2. นางสาว ศิรดา เทียมประเสริฐ
ตําแหน่ ง
อายุ
ประวัติการศึกษา

:
:
:

กรรมการและกรรมการบริ หาร
37 ปี
Master of Science-International Business, Boston University, Massachusetts, USA

ประวัติการทํางาน
2556-ปั จจุบัน
:
2556-ปั จจุบัน
:

กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

บริ ษัท พริ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เดนาลี สมิธ แคปปิ ตอล จํากัด

ประวัติการดํารงตําแหน่ ง
2554 - 2556
:
2550 - 2553
:

ผู้อํานวยการ
ผู้ชว่ ยผู้อํานวยการ

Credit Suisse AG, Representative Office, Thailand
Credit Suisse AG, Singapore
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ประเภทกรรมการทีเสนอแต่ งตัง
จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ ง
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริ ษัท
ส่ วนได้ เสียทังทางตรงและทางอ้ อมในกิจการ
ใดๆ ทีบริษัทหรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ทีผ่ านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
3. เข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556

กรรมการ และ กรรมการบริ หาร
1 ปี
ไม่มี
ไม่มี

6/8 ครัง
1/1 ครัง
1/1 ครัง

3. นางสาว ภัทรพร จารุ พัฒน์
ตําแหน่ ง
อายุ
ประวัติการศึกษา

:
:
:

กรรมการ
48 ปี
MBA East Texas State University, Texas USA.
Master of Law in Business Laws (English Program)

ประวัติการทํางาน
-ปั จจุบัน
2557-ปั จจุบัน
2557-ปั จจุบัน
2556-ปั จจุบัน

:
:
:
:

กรรมการ
ทีปรึกษากฎหมาย
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท พริ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ฟี ดแบ็ค 180 จํากัด
บริ ษัท เดอะ จูริส จํากัด
บริ ษัท วี เรสสิเดนซ์ จํากัด

รองประธานกรรมการฝ่ ายกฎหมาย
รองประธานกรรมการฝ่ ายกฎหมาย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท มิลีนเนียม ไมโครเทค โฮลดิง จํากัด
บริ ษัท มิลีนเนียม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท มิลีนเนียม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท มิลีนเนียม ไมโครเทค (เซียงไฮ้ ) จํากัด
บริ ษัท มิลีนเนียม ไมโครเทค (อเมริ กา) จํากัด

ประวัติการดํารงตําแหน่ ง
ต.ค. 2547 – ธ.ค. 2554:

ประเภทกรรมการทีเสนอแต่ งตัง
จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ ง
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริ ษัท
ส่ วนได้ เสียทังทางตรงและทางอ้ อมในกิจการ
ใดๆ ทีบริษัทหรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ทีผ่ านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
3. เข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556

กรรมการ
1 ปี
ไม่มี
กรรมการ บริ ษัท เดอะ จูริส จํากัด ซึงเป็ นทีปรึกษากฎหมายของบริ ษัท

8/8 ครัง
1/1 ครัง
1/1 ครัง
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สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง ข้ อพึงปฏิบตั สิ ําหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน ลงวันที 19
กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิทีดี ซึงจะเป็ นการสร้ างความเชือมันให้ เกิดขึนแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที
เกียวข้ องกับทุกฝ่ าย และเพือให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงเห็นควร
กําหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่วมประชุม เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิตอ่ ไป ทังนี
เนืองจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่ค้ นุ เคยกับข้ อพึงปฏิบตั ิทีนํามาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิทีจะผ่อนผันการยืนเอกสาร หรือหลักฐาน
แสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่วมประชุมแต่ละรายตามทีบริ ษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. เอกสารทีผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม

ผู้ถือหุ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ทียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ ใบขับขี หรื อหนังสือเดินทาง
และหากมีการเปลียนชือ-นามสกุล ให้ ยืนหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
2.1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึงได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชือ
ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2. สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ ลงชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
2.3. แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ 1
ผู้ถือหุ้นทีเป็ นนิติบคุ คล
1. กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1
1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นทีออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ซึงรับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิตบิ คุ คล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิตบิ คุ คลซึงเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบคุ คลซึงเป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึงได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชือของผู้แทน
นิติบคุ คล (กรรมการ) ซึงเป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นทีออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ซึงรับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิตบิ คุ คล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิตบิ คุ คลซึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทํา
การแทนนิตบิ คุ คลซึงเป็ นผู้ถือหุ้น
2.3 สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิตบิ คุ คล (กรรมการ) ซึงเป็ นผู้มอบฉันทะและลงชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
2.4 แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1
3. กรณีผ้ ถู ือหุ้นทีเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิตบิ คุ คล ข้ อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณีทีผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนีเพิมเติม
1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดาํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ทังนี เอกสารทีมิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้แทนนิติบคุ คลนันรับรอง
ความถูกต้ องของคําแปล
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2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กําหนดไว้ จํานวน 3 แบบ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550 ดังนี
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไปซึงเป็ นแบบทีง่ายไม่ซบั ซ้ อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. เป็ นแบบทีใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
หากผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อ
แบบ ค สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะได้ จาก www.principalcapital.co.th และโปรดนําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข พร้ อมหลักฐานมาในวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการดังนี
1. ใช้ หนังสือมอบฉันทะ ดังนี
1.1 ผู้ถือหุ้นทัวไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก หรื อ แบบ ข แบบใดแบบหนึงเท่านัน
(ซึงสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ได้ จาก www.principalcapital.co.th)
1.2 ผู้ถือหุ้นทีปรากฏชือตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึงได้ จากทัง 3 แบบ ( แบบ ก หรื อแบบ ข หรื อแบบ ค)
(ซึงสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อแบบ ค ได้ จาก www.principalcapital.co.th)
2. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทคนใดคนหนึง
โดยให้ ระบุชือพร้ อมรายละเอียดของบุคคลทีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อกาเครื องหมายหน้ าชือกรรมการอิสระตามทีบริ ษัทระบุ
ไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุม ดังนี
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2.1 นายญาณศักดิ มโนมัยพิบลู ย์
. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้ อมทังขีดฆ่าลงวันทีทีทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพือให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
ทังนีบริษัทได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะทีมาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
4. เพืออํานวยความสะดวกในการเข้ าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมทังหลักฐานมายังบริ ษัท เพือตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่
น้ อยกว่า 1 วัน
ทังนี ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบ
ฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจํานวนทีตนถืออยูไ่ ด้ เว้ นแต่เป็ น Custodian ทีผู้ถือหุ้นซึงเป็ น
ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม

บริษัทจะเริ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัวโมง หรื อตังแต่เวลา 8.00 น. เป็ นต้ นไปในวันอังคารที 22
เมษายน 2557 ณ ห้ องแกรนด์บอลรูม ชัน ซี โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอร์ มินอล 21 สุขมุ วิท 19 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ ตามแผนทีสถานทีจัดประชุมทีได้ แนบมาพร้ อมนี
4. การออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 42 กําหนดไว้ วา่ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึงมีเสียงหนึงเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนให้ เป็ นไปตาม

หลักเกณฑ์ดงั นี
4.1 วาระทัวไป
4.1.1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงเฉพาะสําหรับผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้ วยหรื อ
งดออกเสียง ทังนีถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้ วยตามมติทีนําเสนอ หากมีผ้ ถู ือหุ้นทีไม่เห็น
ด้ วย หรื องดออกเสียงโปรดยกมือให้ เจ้ าหน้ าทีเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือหนึงหุ้นเป็ นหนึงเสียง โดย
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ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง คือ ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วน
4.1.2. ในกรณีมอบฉันทะ

ก. ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามทีผู้มอบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน การลงคะแนนเสียงของ ผู้รับมอบ
ฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้น
ข. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะหรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อใน
กรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากทีระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีทีมีการเปลียนแปลงหรื อเพิม
เติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้ ตามสมควร
4.2 วาระเลือกตังกรรมการ
สําหรับวาระเลือกตังกรรมการตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียงและมีวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนดังนี
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นทีตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงทีมีอยูเ่ ลือกตังบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีทีเลือกตัง
บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
( ) บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึง
มีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนันให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
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สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 5
ข้ อบังคับของบริ ษัท พริ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
เฉพาะทีเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการและอํานาจกรรมการ
ข้ อ 17. ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นทีตนถือ
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงทีมีอยูเ่ ลือกตังบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีทีเลือกตังบุคคล
หลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตังในครังนันให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้ า (25) คน หรือไม่น้อย
กว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง (1) ชัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม
ตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่จําเป็ นต้ อง
ครบองค์ประชุม
ข้ อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้ องทําเป็ นหนังสือลง
ลายมือชือผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบทีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยให้ มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึงประธานกรรมการกําหนดไว้
ณ สถานทีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม และอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี
ก. จํานวนหุ้นทีผู้มอบฉันทะนันถืออยู่
ข. ชือผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครังทีของการประชุมทีมอบฉันทะให้ เข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ทีประชุมจะมีมติให้ เปลียนลําดับระเบียบวาระ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
เมือทีประชุมพิจารณาเรื องตามระเบียบวาระทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมครบถ้ วนแล้ ว
ผู้ถือหุ้นซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม
(1/3) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
อาจขอให้ ทีประชุมพิจารณาเรื องอืนนอกจากทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีทีทีประชุมพิจารณาเรื องตามระเบียบวาระทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรื อเรื องทีผู้ถือหุ้นเสนอเพิมเติมไม่เสร็ จ และจําเป็ นต้ องเลือน
การพิจารณา ให้ ทีประชุมกําหนดสถานที วัน และเวลาทีจะประชุมครังต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา และระเบียบวาระ
การประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทังนีให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
ด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
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ข้ อ 41. ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ถ้ ามีรองประธาน
กรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง
เป็ นประธานในทีประชุม
ข้ อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุ้น ในกรณีทีผู้ถือหุ้นมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
ข้ อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในทีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนในข้ อบังคับนี หรื อกรณีอืนตามทีกฎหมายจะกําหนดไว้ หรื อในกรณีดงั ต่อไปนีจะต้ อง
ได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บคุ คลอืน
ข. การซือหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอืนหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด หรื อบางส่วนทีสําคัญการมอบหมายให้ บคุ คลอืนเข้ า
จัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
จ. การเพิมทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุ้นกู้
ช. การควบบริษัท หรื อการเลิกบริษัท
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ขันตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
บริษัท พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที 22 เมษายน 2557
ณ ห้ องแกรนด์ บอลรูม ชัน ซี โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอร์ มินอล
ผู้ถอื หุ้น
บริษัท พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
มาด้ วยตัวเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

โต๊ ะลงทะเบียนด้ วยตัวเอง (เริม 8.00 น.)

โต๊ ะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ (เริม 8.00 น.)
แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตร
ประจําตัวผู้มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ

แสดงบัตรประจําตัว

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้ าห้ องประชุม
ประธานเปิ ดการประชุม (เวลา 10.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ
กรณีทีมีผ้ ตู ้ องการคัดค้ านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ
ให้ ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
(สําหรับผู้คัดค้ านหรืองดออกเสียง)
เจ้ าหน้ าทีเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ
ผู้คัดค้ านหรืองดออกเสียง และสรุ ปผลลงคะแนน
เมือทราบผลลงคะแนนประธานกล่ าวสรุ ปต่ อทีประชุม
*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้ าหน้ าทีบริ ษัท พริ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) เมือเสร็ จการประชุม*
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ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทีได้ รับการเสนอชือให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
1. นาย ญาณศักดิ มโนมัยพิบูลย์
ตําแหน่ ง
:
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
:
50 ปี
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาโท บริ หารธุรกิจด้ านการเงิน และการจัดการ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, บูมมิงตัน, สหรัฐอเมริ กา
หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 3
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร ระดับสูงภาครัฐ (PDI)
ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประวัติการทํางาน
2556-ปั จจุบัน
พ.ค. 2555 – ปั จจุบัน
ก.พ. 2555 – ปั จจุบัน
เม.ย. 2554 – ปั จจุบัน

กรรมการ อิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
เลขาธิการ
กรรมการอิสระ
ทีปรึกษา

ประวัติการดํารงตําแหน่ ง
มี.ค. 2554 - เม.ย. 2555
พ.ค. 2550 – มี.ค. 2555

ทีปรึกษาคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารและอุปนายก

สมาคมบริ ษัท หลักทรัพย์ไทย
สมาคมบริ ษัท หลักทรัพย์ไทย

จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ ง

1 ปี

การถือครองหลักทรั พย์ ของบริ ษัท
ส่ วนได้ เสียทังทางตรงและทางอ้ อมในกิจการ
ใดๆ ทีบริษัทหรื อบริ ษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ทีผ่ านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
3. เข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
4. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท พริ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
สมาคมบริ ษัท หลักทรัพย์ไทย
บริ ษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ไม่มี

8/8 ครัง
0/0 ครัง
1/1 ครัง
3/3 ครัง

2. นางสาว อรัญญา เฉลิมพรวโรดม
ตําแหน่ ง
:
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
:
65 ปี
ประวัติการศึกษา :
ปริ ญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน
2556-ปั จจุบัน
:
พ.ค. 2551 - ปั จจุบัน:

กรรมการ อิสระและกรรมการตรวจสอบ
ทีปรึกษากรรมการบริ หารด้ านบัญชีและการเงิน
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บริ ษัท พริ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กลุม่ รี เจ้ นท์

จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ ง
การถือครองหลักทรั พย์ ของบริ ษัท
ส่ วนได้ เสียทังทางตรงและทางอ้ อมในกิจการ
ใดๆ ทีบริษัทหรื อบริ ษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ทีผ่ านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
2. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
3. เข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
4. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1 ปี
ไม่มี
ไม่มี

5/8 ครัง
0/0 ครัง
1/1 ครัง
1/3 ครัง
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แผนทีแสดงทีตังสถานทีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ณ ห้ องแกรนด์ บอลรู ม ชัน ซี โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอร์ มนิ อล
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