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22 มีนาคม 2557 

 

เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557   

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1.   สําเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 255� 

2. รายงานประจําปี ���� ในรูปแบบแผ่นบนัทกึข้อมลู (CD ROM)  

3. ประวตัิกรรมการที�ออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื�อให้กลบัเข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

4.    ข้อมลูเกี�ยวกบัเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 

5.  ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะสว่นที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

�. แบบฟอร์มลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉันทะ 

�. ขั �นตอนการเข้าร่วมประชมุ 

�. ประวตัิกรรมการตรวจสอบผู้ รับมอบฉนัทะ 

�.    แผนที�สถานที�จดัการประชมุ 
 

ด้วยบริษัท พริ �นซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) กําหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวนัองัคารที� 22 เมษายน 2557 

เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั �น ซี โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 สขุมุวิท 19 ถ.สขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

เพื�อพิจารณาเรื�องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี � 
 

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2556 
 

   ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ขอเสนอให้ที�ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2556 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 20 สิงหาคม 

2556 ตามสําเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2556 ที�ได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี � โดยบริษัทได้เผยแพร่

รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2556 ดงักลา่ว ในเวบ็ไซด์ของบริษัท เพื�อเป็นข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหุ้นอีกทางหนึ�ง (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 1) 
 

 ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2556 ซึ�ง

ประชมุเมื�อวนัที� 20 สิงหาคม 2556  ซึ�งคณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องแล้ว 

 

วาระที� 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในปีที�ผ่านมา และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที�ผา่นมาสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2556 ที�ผ่านมา รายละเอียดผลการดําเนินงาน

ของบริษัท และรายงานประจําปีของคณะกรรมการ ปรากฏตามรายงานประจําปี 2556 ตามที�สง่มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี �  

 (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 2) 
 

 ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุพิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา 

สิ �นสดุ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2556 และรายงานประจําปีของคณะกรรมการ 
 

วาระที� 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษัท สาํหรับปีบัญชีสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  มาตรา 112 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการทํางบดลุ

และ งบกําไรขาดทนุ ณ สิ �นสดุของรอบปีบญัชขีองบริษัท ซึ�งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีแล้ว เพื�อนําเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ

ในการประชมุสามญัประจําปี โดยแสดงงบการเงินของบริษัท ซึ�งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตในรายงานประจําปี ซึ�งสง่มาพร้อม

กบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี � (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 2) ทั �งนี � บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจําปี 2556 ดงักลา่ว ในเว็บไซด์ของบริษัท 

(www.principalcapital.co.th) เพื�อเป็นข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหุ้นอีกทางหนึ�ง 

ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุของบริษัท  สําหรับปีบญัชี  

สิ �นสดุ  ณ  วนัที�  31  ธนัวาคม 2556 ซึ�งผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทแล้ว 



2 

 

วาระที� 4     พิจารณาและอนุมัตงิดการจัดสรรเงินกาํไร เพื�อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานสิ �นสุด  

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบญัชีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 ที�ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิทั �งสิ �น

จํานวน 28,262,688 บาท ซึ�งตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้บริษัทจา่ยเงินปันผลจากเงินกําไรเทา่นั �น 

และมาตรา 116 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ�งไว้เป็นทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี จนกวา่ทนุ

สํารองจะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทั �งนี � บริษัทมีนโยบายจา่ยเงินปันผล ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรหลงัหกั

ภาษีเงินได้นิติบคุคล,สํารองตามกฎหมาย และสาํรองอื�นๆ ทั �งนี � อาจเปลี�ยนแปลงได้ขึ �นอยูก่บัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคลอ่ง 

และความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต  
 

 ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรงดการจดัสรรกําไรเพื�อเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย  และให้งดการจา่ยเงินปันผลสําหรับผล

การดําเนินงานสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 และเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาตอ่ไป 
 

 ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงนิปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2555 และ 2556  
 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2555 ปี 2556 

1. กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ (58,461,307) (28,262,688) 

2. จํานวนหุ้นที�ออกและชําระแล้ว 466,900,000 933,800,000 

3. เงินปันผลจา่ยอตัราตอ่หุ้น - - 

4. รวมจํานวนเงินปันผลจา่ยทั �งสิ �น - - 

5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ - - 

            

 วาระที�  5  พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ พร้อมทั �งกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2557 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดวา่ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั �ง กรรมการคิด

เป็นจํานวนหนึ�งในสาม หรือจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม จะต้องออกจากตําแหน่ง กรรมการที�จะออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที�สอง

ภายหลงัการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั ให้ใช้วิธีจบัสลาก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที�อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

ซึ�งการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในครั �งนี � กรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งกรรมการของบริษัท มีรายชื�อตอ่ไปนี �  

            1.  นายแพทย์พงษ์ศกัดิ�   วิทยากร    ประธานกรรมการ 

            2.  นางสาวศิรดา  เทียมประเสริฐ   กรรมการ 

 3.  นางสาวภทัรพร  จารุพฒัน์    กรรมการ 
  

ดงันั �น จงึขอเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาแตง่ตั �งกรรมการที�ต้องออกตามวาระให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง  

จํานวน � ทา่น ดงันี � 

1.  นายแพทย์พงษ์ศกัดิ�   วิทยากร    ประธานกรรมการ 

            2.  นางสาวศิรดา  เทียมประเสริฐ   กรรมการ 

 3.  นางสาวภทัรพร  จารุพฒัน์    กรรมการ 
   

  โดยรายละเอียดประวตัขิองกรรมการทั �ง 3 ทา่น ได้สง่มาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี � (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 3) 

            ดงันั �น คณะกรรมการ จงึได้ขอเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาแตง่ตั �งกรรมการดงัที�มีรายชื�อดงักลา่วข้างต้นที�ต้องออกตามวาระกลบัเข้าดาํรง

ตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง 

นอกจากนี � คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการ สําหรับปี 2557 ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � ตอ่ที�ประชมุเพื�อ

พิจารณา 

1.  กรรมการ จะได้รับเบี �ยประชมุทา่นละ 10,000 บาท ตอ่การประชมุ 1 ครั �ง สว่นประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับ

เบี �ยประชมุทา่นละ 15,000 บาท ตอ่การประชมุ 1 ครั �ง (คงเดิมเทา่ปี 2556) 

2.  กรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่นจะได้รับเบี �ยประชมุเพิ�มเติมจากเบี �ยประชมุตาม (1) ทา่นละ 5,000 บาท ตอ่การประชมุ 1 ครั �ง (คงเดิมเทา่ปี 

2556) 
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3. ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร จะได้รับเบี �ยประชมุทา่นละ 5,���บาท ตอ่การประชมุ � ครั �ง (คงเดิมเทา่ปี 2556) 

4. กรรมการจะได้รับคา่ตอบแทนพิเศษตามที�คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากําหนดภายหลงัโดย  ซึ�งคา่ตอบแทนพิเศษนี �จะมีจํานวน

ไมเ่กิน 2,500,000 บาท สาํหรับผลการดําเนินงานปี 2556 โดยถือเป็นคา่ใช้จา่ยของปี 2557  

                  ในการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท จะคํานึงถึงผลประกอบการของบริษัทในปีที�ผ่านมา  

  ประกอบกบัการเปรียบเทียบอ้างอิงภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมในประเภทเดียวกบับริษัท 
   

 สว่นรายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจําปี  

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2557 และปี 2556  

องค์ประกอบคา่ตอบแทน 

ปี 2557 (ปีที�เสนอ) ปี 2556 

กรรมการ/ประธาน

กรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

ประธาน

กรรมการบริหาร

และกรรมการ 

บริหาร 

กรรมการ/ประธาน

กรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

ประธาน

กรรมการบริหาร

และกรรมการ 

บริหาร 

1. เบี �ยประชมุ (บาท/ทา่น/

การประชมุ1 ครั �ง)   
10,000/15,000 5,000 5,000 10,000/15,000 5,000 5,000 

2. คา่ตอบแทนพิเศษ  
วงเงินรวมไมเ่กิน 

2,500,000 บาท 
- - ไมไ่ด้รับ - - 

 

หมายเหตุ คา่ตอบแทนพิเศษในปี2556 กําหนดวา่ เมื�อรวมกบัเบี �ยประชมุตาม (1) จะมีจํานวนไมเ่กิน 1,800,000 บาท โดยกรรมการบริหารจะเป็นผู้ กําหนด 

แตไ่มมี่การจา่ยคา่ตอบแทนพิเศษในปี 2556 

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 (บาท)  

รายชื�อกรรมการ ค่าเบี �ยประชุมกรรมการ บาํเหน็จพิเศษ โบนัส 
ค่าเบี �ยประชุม

กรรมการบริหาร 
รวม 

นางสาว พิมพ์ใจ  บรูพชยัศรี                   30,000                        -                             -           30,000  

นาง พิไล  เปี� ยมพงศ์สานต์                   50,000                        -                             -                      50,000  

นาง กิดานนัท์   คมขํา                   50,000                        -                             -                      50,000  

นาย ไพบลูย์  ศิริภาณเุสถียร                   20,000                        -                             -                      20,000  

นายแพทย์พงษ์ศกัดิ� วิทยากร                 115,000                        -                     20,000                  135,000  

ดร.สาธิต วิทยากร                 100,000                        -                     35,000                  135,000  

นายญาณศกัดิ� มโนมยัพิบลูย์                 140,000                        -                             -                    140,000  

นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ                   80,000                        -                     30,000                  110,000  

นางสาวภทัรพร จารุพฒัน์                 100,000                        -                             -                    100,000  

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม                   45,000                        -                             -                      45,000  

นายศาสตรา จนัทรศพัท์                   90,000                        -                             -                      90,000  

นางสาว อรวรรณ   เตชะไพบลูย์                   65,000                        -                             -                      65,000  

นาย อยทุธ์   ชาญเศรษฐิกลุ                   60,000                        -                     30,000                    90,000  

ค่าตอบแทนรวมทั �งหมด                945,000                        -                  115,000              1,060,000  

 

หมายเหตุ 

- นางสาวพิมพ์ใจ บรูพชยัศรี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลวนัที� �� เมษายน ���� 
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- นางพิไล เปี� ยมพงศ์สานต์ นางกิดานนัท์ คมขํา และ นายไพบลูย์ ศิริภาณเุสถียร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ มีผลวนัที� �� เมษายน 

���� 

- นายอยทุธ์ ชาญเศรษฐิกลุ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลวนัที� �� ธันวาคม ���� 

- นางสาวอรวรรณ เตชะไพบลูย์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ มีผลวนัที� �� มกราคม ���� 
 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิเลือกตั �งกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้า

ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�งจํานวน 3 ทา่น ได้แก่ นายแพทย์พงษ์ศกัดิ� วิทยากร นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ และ นางสาวภทัรพร 

จารุพฒัน์ จงึทําให้สดัสว่นคณะกรรมการบริษัท เป็นดงันี � 

  -  กรรมการที�ไมเ่ป็นผู้บริหาร   จํานวน    2 ทา่น 

  -  กรรมการที�เป็นผู้บริหาร   จํานวน    3 ทา่น 

  -  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  จํานวน     2   ทา่น 

                   และขอเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2557 ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

 
 

วาระที� 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2557 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตั �ง

ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีทกุปี ในการแตง่ตั �งสามารถแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ 

 นอกจากนี � ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที� กจ. 39/2548 เรื�องหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย

ข้อมลูเกี�ยวกบัฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทที�ออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัที� 20) กําหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หาก

ผู้สอบบญัชีดงักลา่วปฏิบตัิหน้าที�มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีตดิตอ่กนั โดยการหมนุเวียนไมจ่ําเป็นต้องเปลี�ยนบริษัทผู้สอบบญัชีแหง่ใหม ่ บริษัทสามารถ

แตง่ตั �งผู้สอบบญัชีรายอื�นๆ ในสาํนกังานตรวจสอบบญัชีนั �นแทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ หรือบริษัทจะแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีรายที�พ้นจากการปฏบิตัิ

หน้าที�จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เมื�อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อย � รอบบญัชี นบัแตว่นัที�ผู้สอบบญัชีรายดงักลา่วพ้นจาก

การปฏิบตัิหน้าที� 

  

 ในปี 2556 ภายหลงัจากที�มีการเปลี�ยนแปลงผู้ ถือหุ้นใหญ่และมีการเพิ�มทนุจดทะเบียนและทนุที�ออกและชําระแล้ว บริษัทได้มีการปรับปรุงการ

ดําเนินงานของบริษัทโดยได้เพิ�มประเภทของธุรกิจที�ดําเนินงานและได้มีการลงทนุในหลกัทรัพย์เพื�อเป็นการเพิ�มผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้น ประกอบ

กบัการที�บริษัทผู้สอบบญัชีในปี 2556 ได้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาตั �งแตปี่ 2549 เพื�อให้ได้ความเห็นจากผู้สอบบญัชีได้เหมาะสมกบัการดําเนิน

ธุรกิจที�มากขึ �นและหลากหลาย ทางฝ่ายจดัการจงึได้เสนอให้มีการพิจารณาบริษัทผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2557 เพิ�มเติมขึ �นเพื�อเปรียบเทียบกบับริษัท

ผู้สอบบญัชีประจําปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมลูเปรียบเทียบบริษัทผู้สอบบญัชีที�ฝ่ายจดัการได้นําเสนอ และได้มีความเห็นวา่

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นบริษัทชั �นนําและมีผู้สอบบญัชีที�มีความเชี�ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ�งจะทําให้

สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้เป็นอยา่งดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับตอ่การขยายงานของบริษัท จงึนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื�อเสนอขอ

อนมุตัิจากที�ประชมุสามญัประจําปี แตง่ตั �งให้ นายชาญชยั ชยัประสิทธิ� ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3760 และ นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขที� 4095 และ นางสาวสกณุา แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4906 แหง่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็น

ผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 โดยให้คนใดคนหนึ�งเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และในกรณีที�ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฎบิตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส  จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื�น  ของบริษัท 

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แทนได้ และเสนอให้คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2557 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 1,680,000 บาท 

สําหรับบริษัทและบริษัทยอ่ยอีกสองแหง่  

 

 ทั �งนี � ผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอข้างต้นไมม่ีความสมัพนัธ์และไมม่ีสว่นได้เสียกบับริษัท ผู้บริหารผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที�เกี�ยวข้องกบับคุคล

ดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  
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 ตารางเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี รอบปีบญัชี 2557 (ปีที�เสนอ) รอบปีบญัชี 2556 

1.  คา่สอบบญัชีเฉพาะบริษัท 1,330,000 600,000 

2.  คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย  350,000 440,000 

รวม 1,680,000 1,040,000 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาแตง่ตั �ง นายชาญชยั ชยัประสิทธิ� ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 

3760 และ นายพิสิฐ  ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4095 และ นางสาวสกณุา แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 4906 จาก

สํานกังานตรวจสอบบญัชี บริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด     เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2557    โดยให้คนใดคนหนึ�งเป็น

ผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และในกรณีที�ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฎิบตัิงานได้ ให้

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส  จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื�น  ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

แทนได้ และเสนอให้คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2557 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 1,680,000 บาท สําหรับบริษัทและบริษัทยอ่ยอีกสองแหง่ เพื�อ

เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป 
 

 

วาระที� 7   พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

 
 

    จงึขอเรียนเชญิผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามกําหนด วนั เวลา และสถานที�ดงักลา่วข้างต้น ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ที�จะแตง่ตั �งบคุคลอื�นมา

เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชมุครั �งนี � โปรดมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะที�แนบท้ายมานี �ตอ่ประธานที�ประชมุก่อนเข้าร่วม

ประชมุ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท พริ �นซิเพิล แคปิตอล จาํกัด (มหาชน) 

โดยคําสั�งคณะกรรมการ 

 
 

( นางสาวปาริฉัตร์ ทรงสรุเวทย์ ) 

รักษาการเลขานกุารบริษัท 

 

หมายเหตุ    

1. ผู้ ถือหุ้นทา่นใด ที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเองได้สามารถมอบฉันทะให้กบันายญาณศกัดิ� มโนมยัพิบลูย์ หรือนางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม ซึ�ง

เป็นกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื�อลงคะแนนเสียงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 ในครั �งนี � โดยจดัสง่หนงัสือมอบฉันทะ

ที�ระบขุ้อความครบถ้วนสมบรูณ์แล้วมายงับริษัท พริ �นซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) เลขที� 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั �น 23 ถ.สขุมุวิท 63 แขวง

คลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

2.   ผู้ ถือหุ้นทา่นใดที�ประสงค์จะรับรายงานประจําปี 2556 ของบริษัทในรูปแบบของสื�อสิ�งพิมพ์ กรุณาติดตอ่คณุถิรนนัท์ แสงพึ�งธรรม หมายเลขโทรศพัท์ 02 

714 2173 
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    สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 1 

 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 1 ประจาํปี 2556 
บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี � จาํกัด (มหาชน) 

วันอังคารที� 20 สิงหาคม 2556 
ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที� 2 ถนนสุขุมวิท ซอย 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

                                                    

เริ�มการประชุม เวลา 14.00 น. 

  

 นายแพทย์พงษ์ศกัดิ� วิทยากร  ประธานกรรมการ  ในฐานะประธานที�ประชมุผู้ ถือหุ้น  ขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้น และตวัแทนผู้ ถือหุ้นทกุทา่น 

ที�ได้เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1 ประจําปี  2556  ซึ�ง ณ วนัที� 16 กรกฎาคม 2556 เป็นวนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นนั �น ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มี

จํานวนทั �งสิ �น 917 ราย รวมจํานวนหุ้นทั �งหมดที�ออกจําหน่ายแล้วทั �งสิ �น 466,900,000 หุ้น และได้แจ้งวา่ ขณะนี �มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทั �งสิ �น  65 ราย รวม

จํานวนหุ้น  377,284,481 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.09  ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมด และคิดเป็นร้อยละ 80.81 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด โดยแบง่เป็นผู้ ถือ

หุ้น ที�มาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จํานวน 23 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้น  3,438,621 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะมาประชมุ จํานวน 42 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้น 

373,845,860 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัทฯ ซึ�งกําหนดให้มผีู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไม่

น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ จงึขอ

เปิดประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1 ประจําปี 2556 เพื�อพิจารณาเรื�องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ 

 

 ตอ่จากนั �น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คณุธนเดช คพุวงศ์ เป็นผู้ดําเนินการตามระเบียบวาระตอ่ไป 

 นายธนเดช คพุวงศ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน ในฐานะ เลขานกุารบริษัทฯ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและแนะนํากรรมการ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ที�เข้าร่วมประชมุ จํานวน � ทา่น ประกอบด้วย                   

     1. นายแพทย์พงษ์ศกัดิ� วิทยากร กรรมการ และประธานกรรมการ 

 2. ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

 3. นายญาณศกัดิ� มโนมยัพิบลูย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 4. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม                         กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   

 5. นายอยทุธ์ ชาญเศรษฐิกลุ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 6. นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 7. นางสาวภทัรพร จารุพฒัน์ กรรมการ  

 8. นายศาสตรา จนัทรศพัท์ กรรมการ 

 และนายธนเดช   คพุวงศ์ ดํารงตําแหนง่เลขานกุารบริษัทฯ 

  

 ผู้ เข้าร่วมประชมุอื�น ๆ ประกอบด้วย 

 ที�ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท ดีเอ็น �� จํากดั 

 1. นางนวลลดา งามธนไพศาล   

 2. นายเนรมิต ตรงพร้อมสขุ   

 โดยที�ปรึกษาด้านกฎหมาย จะเป็นคนกลางในการดแูลการประชมุนี �ให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

 

 นอกจากนี �บริษัทฯ ยงัได้เชิญ นายสธุรรม อมรพรเจริญ ที�ปรึกษาบริษัทฯ และ นายฐิติพงษ์ ไทยเจริญที�ปรึกษาทางการเงิน และตวัแทนใน

การรับจองซื �อหุ้นเพิ�มทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัทฯ จากบริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน)  

 

 ลําดบัจากนี �เลขานกุารที�ประชมุได้ชี �แจงถึงวิธีปฏิบตัิสาํหรับการประชมุและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระตา่ง ๆ ดงันี � 
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 ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นหนึ�งหุ้นมีเสียงหนึ�งเสียง โดยการลงมติเป็นดงันี �    

1. วาระที� 1 วาระที� 4 วาระที� 5 วาระที� 8 ต้องผ่านมติที�ประชมุด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มา ประชมุ และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

2. วาระที� 2 วาระที� 3 วาระที� 6 วาระที� 7 วาระที� 10 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�

ประชมุ 

3.   วาระที� 9 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุ 

 

สําหรับผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุด้วยตนเอง และผู้แทนที�รับมอบฉันทะ ที�มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน        ผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทฯ ได้จดัเตรียมบตัร

ลงคะแนนแจกให้ผู้ ถือหุ้น เพื�อใช้ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั �น ๆ โดยจะสอบถามเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นที�ไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงยกมือ 

เพื�อให้เจ้าหน้าที�ไปรับบตัรลงคะแนน โดยจะได้นําคะแนนเสียงไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียงไปหกัออกจากจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ เข้าร่วมประชมุ ผลลพัธ์ที�ได้

จะเป็นคะแนนเสียงที�เห็นด้วยในวาระนั �น ๆ 

 

สําหรับผู้ ถือหุ้นที�มีข้อสงสยัที�จะซกัถาม หรือ มีข้อเสนอแนะสําหรับบริษัทฯ สามารถแสดงความประสงค์ โดยการยกมือ เพื�อเจ้าหน้าที�จะนํา

ไมโครโฟนไปให้ และขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดแจ้งชื�อ นามสกลุ เพื�อที�เลขานกุารที�ประชมุจะได้บนัทกึเป็นข้อมลูไว้ในรายงานการประชมุได้ครบถ้วน ถกูต้อง และ

ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามเมื�อจบการนําเสนอในแตล่ะวาระ หรือในวาระอื�น ๆ ก็ได้ 

 

กรณีที�ไมมี่ผู้ ใดแสดงความเห็นคดัค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอื�นในวาระใดๆ ให้ถือวา่ที�ประชมุมีมติเห็นชอบ หรืออนมุตัิเป็นเอกฉันท์    

 

  หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเกี�ยวกบัการเพิ�มทนุและการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ จากที�ปรึกษาทางการเงินและตวัแทนใน

การรับจองซื �อหลกัทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) ทางบริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกให้ทา่นสอบถามได้หลงัจากดําเนินการประชมุ

ตามวาระที�เกี�ยวข้องในเรื�องดงักลา่ว 

 

เลขานกุารที�ประชมุ ชี �แจงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบถึง องค์ประชมุสําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น และสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการประชมุผู้ ถือหุ้น ตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 38 ผู้ เข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุ

ไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือ ไมน้่อยกวา่ 1/2 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมด และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1/3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด 

 

สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการประชมุผู้ ถือหุ้น  

- สิทธิเสนอเรื�องให้คณะกรรมการบรรจเุป็นวาระการประชมุโดยต้องใช้คะแนนเสียงนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั �งหมดของ

บริษัทฯ (พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มาตรา 89/28)  

- สิทธิเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนเสียงหนึ�งเสียงตอ่หนึ�งหุ้น) ทั �งนี �กรณีผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผู้ ถือหุ้นจะไมมี่สิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั �น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั �งกรรมการ  (พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มาตรา 102 และ

ข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 42)  

- สิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื�นเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตน (พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 102 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 39)  

- สิทธิเสนอให้เปลี�ยนลาํดบัวาระการประชมุ โดยต้องใช้คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2/3 ของจํานวนผู้ ถือหุ้น ซึ�งมาประชมุ (พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 

มาตรา 105 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40 วรรคหนึ�ง) 

- สิทธิเสนอให้พิจารณาเรื�องอื�น ซึ�งไม่ได้กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ โดยต้องใช้คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 1/3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด 

(พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 105 วรรคสอง และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40 วรรคสอง)  

- สิทธิเลือกผู้ ถือหุ้นคนใดคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุเฉพาะกรณีประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที�ประชมุ หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที�

เป็นประธานที�ประชมุได้ (พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 104 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 41)  

- สิทธิเลือกตั �งกรรมการ โดยผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเทา่จํานวนหุ้นที�ตนถือ และจะเลือกตั �งบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

(พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 70 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 17)  
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- สิทธิถอดถอนกรรมการออกจากตําแหน่งก่อนครบกําหนดตามวาระ โดยต้องใช้คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3/4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1/2 ของจํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง (พระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจํากดั 

มาตรา 76 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 23)  

- สิทธิร้องขอตอ่ศาลเพื�อเพิกถอนมติในการประชมุผู้ ถือหุ้น แบง่ออกเป็น 2 กรณีคือ  

1. กรณีไมส่ง่หนงัสือนดัประชมุหรือลงมติโดยไมป่ฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือหุ้นคนหนึ�ง

หรือหลายคน ซึ�งมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5  ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัท (พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ มาตรา 89/30)  

2. กรณีไมส่ง่หนงัสือนดัประชมุหรือลงมติ โดยไมป่ฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนบทบญัญัติแหง่พระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจํากดั โดยผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ � คน 

หรือผู้ ถือหุ้น ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1/5 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด (พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 108) 

  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที�ประชมุซกัถามเกี�ยวกบัการลงคะแนนเสียง องค์ประชมุสําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น หรือสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการซกัถามเกี�ยวกบัการลงคะแนนเสียง องค์ประชมุสําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น หรือสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการประชมุผู้ ถือ

หุ้น 

 

 ตอ่จากนั �น ประธานฯ ได้ดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี � 

   

วาระที� 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 

 

 เลขานกุารฯ แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ที�จะรับรองในวาระนี �เป็นรายงานจากการประชมุเมื�อวนัศกุร์ที� 

26 เมษายน 2556 โดยที�ประชมุได้พิจารณาเรื�องตา่ง ๆ ตามที�กฎหมายกําหนด และได้จดัทํารายงานการประชมุ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ซึ�งได้นําสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด รวมทั �งได้สง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว ตามสิ�งที�สง่มา

ด้วยลําดบัที�1ในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯที� www.metrostarprop.com ตั �งแตว่นัที� 5 สิงหาคม 2556 ซึ�งไมม่ผีู้ ถือหุ้นทา่น

ใดเสนอขอแก้ไข และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ การบนัทกึรายงานการประชมุมีความถกูต้องครบถ้วน เหน็ควรรับรองรายการประชมุสามญั  ผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2556 ดงักลา่ว  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที�ประชมุซกัถามและแสดงความคดิเห็น 

  

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามดงันี �  

คําถาม: จากการประชมุครั �งก่อน ทําไมบริษัทฯ จงึต้องมีที�ปรึกษากฎหมายถึง 2 บริษัท ซึ�งเป็นการเพิ�มคา่ใช้จา่ยของบริษัทฯ ให้มากขึ �น 

นางสาวถิรนนัท์ แสงพึ�งธรรม (ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการฝ่ายกฎหมาย): ในการปฎิบตัิอนัเป็นปกติของบริษัทฯ จะมีที�ปรึกษากฎหมายเพียงบริษัทเดียว ได้แก่ 

สํานกังานที�ปรึกษากฎหมาย ธรรมนิติ แตเ่นื�องจากการประชมุครั �งที�ผ่านมามีการเปลี�ยนแปลงผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั และบริษัท ดีเอ็น 36 จํากดั ได้

ทราบข้อมลูดงักลา่วในรายละเอียด บริษัท ดีเอ็น 36 จํากดั จงึได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชมุเพื�อให้การประชมุดําเนินไปโดยเรียบร้อย และเพื�อตอบข้อซกัถามผู้ ถือ

หุ้น รวมถึง เข้ามาสงัเกตการณ์การประชมุโดยไมค่ิดคา่ใช้จา่ย สว่นในการประชมุครั �งนี � บริษัทฯ จดัจ้าง บริษัท ดีเอ็น 36 จํากดั เป็นที�ปรึกษากฎหมายเพียง

บริษัทเดียว  

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จงึขอให้ที�ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที� 1  

 

ก่อนประธานฯ จะขอให้ที�ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที� 1 นี � ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชมุเพิ�มเติมอีก จํานวน 1 ราย รวม

จํานวนหุ้นได้ 2,741,000 หุ้น ทําให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทั �งสิ �น จํานวน 66 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทั �งสิ �น 380,025,481 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของจํานวนผู้

ถือหุ้นทั �งหมด และคิดเป็น ร้อยละ 81.39 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั �งหมด โดยแบง่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จํานวน 24 ราย นบัเป็น

จํานวนหุ้น 6,179,621 หุ้น และมีผู้ รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชมุทั �งสิ �น 42 ราย นบัเป็นจํานวน 373,845,860 หุ้น  

 

 

 

http://www.metrostarprop.com/
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ประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งสิ �น จํานวน 380,025,481 เสียง ดงันี � 

 ผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย   จํานวน       380,025,481    เสียง   คิดเป็นร้อยละ        100.00 

  ไมเ่ห็นด้วย จํานวน                       0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

                    งดออกเสียง จํานวน                       0     เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

  ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที�ประชุม ที�ประชมุได้พิจารณารายงานการประชมุดงักลา่วแล้ว เห็นวา่ถกูต้อง จงึมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชมุการประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2556 ตามที�เสนอ 

  

วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จาํนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   รวมมูลค่า 140,000,000 บาท 
  

  เลขานกุารบริษัทฯ ชี �แจงที�ประชมุวา่ เนื�องจากเดิมบริษัทฯ ได้ออกหุ้นเพื�อรองรับการการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ�งปัจจบุนับ

ริษัไมไ่ด้ดําเนินการใดอนัเกี�ยวกบัการออกหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว และมีหุ้นที�ยงัคงไมไ่ด้ใช้สิทธิดงักลา่วจงึต้องดําเนินการลดทนุก่อนดําเนินการเพิ�มทนุจด

ทะเบียนของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จงึเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิ การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 140,000,000  บาท จากทนุจดทะเบีย 

606,900,000 บาท เป็น 466,900,000 บาท โดยการตดัหุ้นที�ยงัไมไ่ด้ออกจําหน่ายของบริษัทฯ จํานวน 140,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ � บาท  

 

 ทั �งนี � วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุ   

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที�ประชมุซกัถามและแสดงความคดิเห็น 

  

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามดงันี �  

คําถาม: ไมมี่การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ไปเป็นหุ้นสามญัชําระแล้วเลยใชห่รือไม ่และทําไมจงึไมด่ําเนินการจําหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว  

นายธนเดช คพุวงศ์ (เลขานกุารบริษัทฯ): ไมมี่แปลงสภาพหุ้นกู้ ไปเป็นหุ้นสามญัชําระแล้วเลย เนื�องจากบริษัทฯ ไมไ่ด้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เพราะในชว่งเวลา

นั �น เศรษฐกิจของไทยเริ�มมีปัญหา ดงันี �จงึไมม่ีการแปลงสภาพหุ้นกู้ ไปเป็นหุ้นสามญัชําระแล้วตามที�ได้วางแผนไว้ 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จงึขอให้ที�ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที� 2 

 

ประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งสิ �น จํานวน 380,025,481 เสียง ดงันี � 

 ผู้ ถือหุ้น  เห็นด้วย   จํานวน     380,025,481      เสียง   คิดเป็นร้อยละ  100.00 

   ไมเ่ห็นด้วย จํานวน            0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  งดออกเสียงจํานวน                     0    เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

   

มติที�ประชุม ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนมุตักิารการลดทนุจดทะเบียน จํานวน 140,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม

มลูคา่ 140,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงมากกวา่สามในสี� ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ตามที�เสนอ 

 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ � เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 

 เลขานกุารบริษัทฯ ชี �แจงตอ่ที�ประชมุทราบวา่ เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที� 2 คณะกรรมการบริษัทฯ จงึ

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อความในหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื�องทนุจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความ

ดงัตอ่ไปนี �แทน  

 “ข้อ 4 ทนุจดทะเบียนจํานวน  466,900,000 บาท (สี�ร้อยหกสิบหกล้านเก้าแสนบาท) 

           แบง่ออกเป็น   466,900,000 หุ้น (สี�ร้อยหกสิบหกล้านเก้าแสนหุ้น 
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           มลูคา่หุ้นละ       1 บาท (หนึ�งบาท) 

           โดยแยกออกเป็น 

           หุ้นสามญั   466,900,000 หุ้น (สี�ร้อยหกสบิหกล้านเก้าแสนหุ้น) 

           หุ้นบริุมสิทธิ                - 

 

                 ทั �งนี � วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุ 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที�ประชมุซกัถามและแสดงความคดิเห็น 

  

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามดงันี �  

คําถาม: การแก้ไขบริคณห์สนธิของบริษัทฯทําไมไมนํ่าวาระการลดทนุและการเพิ�มทนุมารวมเป็นวาระเดียวกนั 

นางนวลลดา งามธนไพศาล (ที�ปรึกษากฎหมาย): ชี �แจงวา่ระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ กําหนดไว้ชดัเจนวา่ การลดทนุและเพิ�มทนุต้องแยกวาระออกจากกนั 

โดยต้องดําเนินการลดทนุก่อน แล้วจงึดําเนินการเพิ�มทนุ จงึไมส่ามารถนํามารวมวาระกนัได้  

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จงึขอให้ที�ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที� � 

 

ประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งสิ �น จํานวน 380,025,481 เสียง ดงันี � 

 ผู้ ถือหุ้น  เห็นด้วย   จํานวน     380,025,481      เสียง   คิดเป็นร้อยละ  100.00 

   ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน            0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  งดออกเสียง จํานวน                     0    เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที�ประชุม ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนมุตักิารแก้ไขในหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื�องทนุจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกบัการลด

ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ�งมีคะแนนเสียงมากกวา่สามในสี� ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ตามที�เสนอ 

 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
  

  เลขานกุารบริษัทฯ แถลงต่อที�ประชมุว่า เพื�อพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

การถือหุ้น (Right Offering) จํานวนไมเ่กิน 466,900,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) 

ในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ�มทนุ โดยมีราคาใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว 2.00 บาทตอ่หุ้น ดงัรายละเอียดที�บริษัทฯ ได้จดัส่งให้แก่

ทา่นผู้ ถือหุ้น พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

 นอกจากนี � เพื�อให้การดําเนินการในรายละเอียดที�เกี�ยวข้องสามารถดาํเนินการได้โดยสะดวกและบรรลผุลสําเร็จ คณะกรรมการบริษัทฯ จงึ

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ มีอํานาจกําหนดรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่วเชน่ 

(1) การกําหนดวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นเดิมที�มีสิทธิในการจองซื �อและได้รับการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ (Record Date) (2) การจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุรวมถึงเงื�อนไขและ

รายละเอียดอื�นๆ และดาํเนินการตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว (3) การลงนามในเอกสารคําขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานที�จาํเป็น

และเกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุดงักลา่ว  ซึ�งรวมถึง การติดตอ่และการยื�นคาํขออนญุาตเอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการหรือ 

หน่วยงานที�เกี�ยวข้องและการนําหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และ มีอํานาจในการดําเนินการอื�นใดอนัจําเป็นและสมควาร

เกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว ดงัรายละเอียดข้างต้น  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที�ประชมุซกัถามและแสดงความคดิเห็น 

  

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามดงันี �  

คําถาม: เมื�อผู้ ถือหุ้นได้รับสิทธิแล้ว สามารถใช้สิทธิจองซื �อหุ้นได้น้อยกวา่สิทธิ และมากกวา่สิทธิหรือไม ่ 
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นายสธุรรม อมรพรเจริญ (ปรึกษาบริษัทฯ): ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิจองซื �อหุ้นเพิ�มทนุของบริษัทฯ ได้ทั �งน้อยกวา่และมากกวา่สิทธิที�ได้รับ โดยถ้าจองมากกวา่

สิทธิที�ได้รับ ทางที�ปรึกษาทางการเงินตวัแทนจองซื �อหุ้นจะนําใบจองซื �อสว่นที�จองเกินสิทธิไปจดัสรรใหมต่ามสิทธิที�ได้รับ จนกวา่หุ้นที�เหลืออยูจ่ะครบถ้วน หรือ

ถ้ามีหุ้นเหลือผู้ มีอํานาจจะใช้ดลุยพินิจเพื�อดําเนินการตอ่ไป   

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จงึขอให้ที�ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที� 4 

  

ประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งสิ �น  จํานวน 380,025,481 เสียง ดงันี � 

 ผู้ ถือหุ้น  เห็นด้วย   จํานวน      380,025,381      เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.99997 

   ไมเ่ห็นด้วย จํานวน             100  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00003 

  งดออกเสียงจํานวน                     0    เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที�ประชุม         ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนมุตัิการการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม 

 สดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั �งข้อกําหนดและเงื�อนไขอื�นๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน ตามที�เสนอ 

 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญ (METRO-W1) ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

 

  เลขานกุารบริษัทฯ แถลงตอ่ที�ประชมุวา่ เพื�อพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ครั �งที� 1 

(“ใบสําคญัแสดงสิทธิ ครั �งที� 1”) จํานวนไมเ่กิน 466,900,000 หน่วย แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้น

สามญัเดิม ตอ่ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไมค่ิดมลูคา่ และ อตัราการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิคือ � ใบสําคญัแสดงสิทธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ�มทนุ ใน ใน

ราคา 1.20 บาทตอ่หุ้น ดงัรายละเอียดที�บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้น พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

 

 นอกจากนี � เพื�อให้การดําเนินการในรายละเอียดที�เกี�ยวข้องสามารถดาํเนินการได้โดยสะดวกและบรรลผุลสําเร็จ คณะกรรมการบริษัทฯ จงึ

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

โดยรวมถึงการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ การกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและ

สญัญาตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมทั �งดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัใบสําคญัแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิใน

ครั �งนี � ซึ�งรวมถึงการนําใบสําคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย ตลอดจนดาํเนินการขอนญุาตตอ่หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

 

 ทั �งนี � กําหนดให้วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อรับสิทธิการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิม (XR) Date เป็นวนัเดียวกบัวนัปิดสมดุ

ทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อรับสิทธิการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิข้างต้น (XW Date)     

      ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที�ประชมุซกัถามและแสดงความคดิเห็น 

  

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามดงันี �  

คําถามที� 1: จากวาระนี � ระบวุา่ อตัรา 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญัที�ออกใหมโ่ดยไมค่ิดมลูคา่ เข้าใจวา่ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับสิทธิใบสําคญัแสดง

สิทธิเมื�อมีการจองซื �อหุ้นใหม ่และได้รับจากการเป็นผู้ ถือหุ้นเดิมด้วยใชห่รือไม ่เนื�องจากข้อความไมช่ดัเจน  

นายสธุรรม อมรพรเจริญ (ที�ปรึกษาบริษัทฯ) นางนวลลดา งามธนไพศาล (ที�ปรึกษากฎหมาย และนายฐิติพงษ์ ไทยเจริญ (ที�ปรึกษาทางการเงิน) ร่วมกนัชี �แจง: 

ทางบริษัทฯ กําหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนรับสิทธิจองซื �อหุ้นและรับสิทธิรับใบสําคญัแสดงสิทธิ พร้อมกนั ดงันั �น ใบสําคญัแสดงสิทธิ จะได้รับทนัทีเมื�อปิดสมดุ

ทะเบียน โดยจะให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมที�มีชื�อในวนัปิดสมดุทะเบียน กรณีที�ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื �อหุ้นเพิ�มทนุของบริษัทฯ หุ้นเพิ�มทนุที�มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธินั �นจะไมไ่ด้
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สิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิ ทั �งนี � บริษัทฯ ขอแก้ไขข้อความให้ชดัเจนขึ �นดงันี � ในวนัปิดสมดุทะเบียน อตัราการได้รับใบสาํคญัแสดงสิทธิคือ 1 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 

1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไมค่ิดมลูคา่ และ อตัราการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิคือ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ�มทนุ ในราคา 1.02 บาทตอ่หุ้น 

 

คําถามที� 2: ราคาการใช้สิทธิซื �อหุ้นที�ราคา 1.20 บาทตอ่หุ้น คํานวณมาจากอะไร และในปี 2556 บริษัทฯ มีแผนจะขยายกิจการการหรือไม ่

นายสธุรรม อมรพรเจริญ (ที�ปรึกษาบริษัทฯ): พิจารณาจากภาพรวมของบริษัทฯ สินทรัพย์รวมในปัจจบุนัของบริษัทฯ และความสามารถในการหารายได้จาก

ดําเนินงานของบริษัทฯในอนาคต เป็นตวักําหนดราคา ดร.สาธิต วิทยากร (กรรมการผู้จดัการ) ชี �แจงในเรื�องการขยายกิจการของบริษัทฯ วา่ ในปี 2557 บริษัทฯ 

มีแผนการขยายกิจการ แตค่งต้องคอ่ยเป็นคอ่ยไป ให้เหมาะสมกบัเงินทนุของบริษัทฯ เนื�องจากเงินลงทนุของบริษัทฯ ยงัมีไมม่ากที�ลงทนุโครงการขนาดใหญ่

มาก 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จงึขอให้ที�ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที� 5 

  

ประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งสิ �น  จํานวน 380,025,481 เสียง ดงันี � 

 ผู้ ถือหุ้น  เห็นด้วย   จํานวน     380,025,381      เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.99997 

   ไมเ่ห็นด้วย จํานวน            0  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

  งดออกเสียงจํานวน                  100    เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00003 

 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที�ประชุม ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติ อนมุตัิการการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญั (METRO-W1) ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั �งข้อกําหนดและเงื�อนไขอื�นๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน ตามที�เสนอ 

 

 วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 933,800,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 933,800,000 บาท 

 

             เลขานกุารบริษัทฯ แถลงตอ่ที�ประชมุวา่ เพื�อเป็นการรองรับการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน

การถือหุ้น (Right Offering) และรองรับการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญั (METRO-W1) ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน

การถือหุ้น (Right Offering) วตัถปุระสงค์และประโยชน์ของการเพิ�มทนุ โดยนําเงินจากการเพิ�มทนุดงักลา่ว เพื�อชําระหนี � เพื�อเป็นเงินลงทนุในการขยายกิจการ 

และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียน

ของบริษัทฯ อีกจํานวน 933,800,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 466,900,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,400,700,000 บาท โดยการออกหุ้น

สามญัเพิ�มทนุจํานวน 933,800,000 หุ้น ซึ�งมีมลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

  

 ทั �งนี � วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุ   

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที�ประชมุซกัถามและแสดงความคดิเห็น 

  

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามดงันี �  

คําถาม 1: ถ้าผู้ ถือหุ้นได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิตามสิทธิแล้ว แตไ่มใ่ช้สิทธิในการซื �อหุ้นเพิ�มทนุ ซึ�งจะทําให้บริษัทฯ ได้เงินไมเ่พียงพอไปชําระหนี �หรือดําเนินธุรกิจ 

ทางบริษัทฯ จะจดัการอยา่งไร  

ดร.สาธิต วิทยากร (กรรมการผู้จดัการ): เป็นหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัทฯ หลงัจากได้รับมติมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นแล้ว จะต้องดําเนินการจดัสรรหุ้นที�

เหลืออยูใ่ห้ครบถ้วนตามวตัถปุระสงค์ 

 

คําถามที� 2: เมื�อบริษัทฯ ได้รับเงินมาจากการเพิ�มทนุแล้ว บริษัทฯ จะนําเงนิไปชําระหนี �ทั �งหมด เลยหรือไม ่ และเงินที�เหลือหลงัจากชําระหนี �แล้ว บริษัทฯ จะ

นําไปลงทนุเกี�ยวกบัอะไรบ้าง  
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นายสธุรรม อมรพรเจริญ (ที�ปรึกษาบริษัทฯ): หลงัจากเพิ�มทนุบริษัทฯ จะมีเงินประมาณ 933 ล้านบาท บริษัทฯ จะนําเงินไปชําระหนี �จํานวน 856 ล้านบาทเหลือ 

อีก ประมาณ 80 ล้านบาท เมื�อนํามารวมกบัเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ ที�มีอยู ่จํานวน 300 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั �งสิ �นประมาณ 380 ล้านบาท โดยบริษัทฯ 

จะนําเงินไปบริหารการลงทนุ เชน่ ในบริษัทที�มีศกัยภาพที�ก่อให้เกิดรายได้  

ดร.สาธิต วิทยากร (กรรมการผู้จดัการ): ชี �แจงเพิ�มเติมวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที�ที�จะต้องพิจารณาโครงการลงทนุตา่งๆ ที�มีศกัยภาพเพื�อนํารายได้กลบั

เข้ามาบริษัทฯ ให้คุ้มคา่กบัการลงทนุมากที�สดุเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 

 

คําถามที� 3: การเพิ�มทนุครั �งนี � สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นที�มีอยูใ่นปัจจบุนัจะได้รับผลกระทบอยา่งไร  

นายฐิติพงษ์ ตรงพร้อมสขุ (ที�ปรึกษาทางการเงิน): ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นมี 4 กรณี ดงันี � 

  กรณีที� 1 ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ และใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 

  กรณีที� 2 ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ แตไ่มใ่ช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 

  กรณีที� 3 ผู้ ถือหุ้นเดิมไมใ่ช้สิทธิจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯแตใ่ช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

  กรณีที 4 ผู้ ถือหุ้นเดิมไมใ่ช้สิทธิจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ และไมใ่ช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 

1) ด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)      

  กรณีที� 1 ไมก่ระทบตอ่การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น 

กรณีที� 2 กระทบร้อยละ 33.33              

กรณีที� 3 กระทบร้อยละ 33.33          

กรณีที� 4 กระทบร้อยละ 66.67 

�) ด้านการลดลงด้านราคา (Price Dilution) กระทบร้อยละ 38.90 (กรณีการใช้สิทธิเต็มจํานวน) 

กรณีที�  ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ และใช้ซื �อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั �งจํานวน จะทําให้เกิดผลกระทบด้านราคาตลาด

ของหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 38.90 บนสมมติฐานราคาตลาดที� 3.84 บาทตอ่หุ้นซึ�งคํานวณจากราคาปิดถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกั 14 วนัทําการ ก่อนวนั

ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เมื�อวนัที� 27 มิถนุายน 2556 คือตั �งแตว่นัที� 7 มิถนุายน 2556 – 26 มิถนุายน 2556 

 

คําถามที� 4: รายได้ตามงบการเงินของบริษัทฯ ที�ได้รับจากโครงการ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า นั �นเป็นรายได้หลกั ของบริษัทฯ ใชห่รือไม ่

และคดิเป็นสดัสว่นเทา่ใดตอ่รายได้รวม 

ดร.สาธิต วิทยากร (กรรมการผู้จดัการ): รายได้ ที�ได้รับจากโครงการ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า มีสดัสว่นโดยประมาณร้อยละ 96 ของ

รายได้ทั �งหมดของบริษัทฯ สว่นที�เหลือจะเป็นรายได้ดอกเบี �ยและอื�นๆ  

 ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จงึขอให้ที�ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที� 6 

  

ประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งสิ �น  จํานวน 380,025,481 เสียง ดงันี � 

 ผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย   จํานวน     380,025,381      เสียง   คิดเป็นร้อยละ   99.99997 

   ไมเ่ห็นด้วย จํานวน            0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

   งดออกเสียงจํานวน                 100    เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00003 

 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

  

มติที�ประชุม ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 933,800,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

รวมมลูคา่ 933,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงมากกวา่สามในสี� ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ตามที�เสนอ 

 

วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ 
 

 เลขานุการบริษัทฯ ชี �แจงต่อที�ประชุมทราบว่า เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที� 6 คณะกรรมการบริษัทฯ จึง

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื�องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความ

ดงัตอ่ไปนี �แทน  
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“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียนจํานวน  1,400,700,000 บาท (หนึ�งพนัสี�ร้อยล้านเจ็ดแสนบาท) 

          แบง่ออกเป็น   1,400,700,000 หุ้น (หนึ�งพนัสี�ร้อยล้านเจ็ดแสนหุ้น) 

          มลูคา่หุ้นละ            1 บาท (หนึ�งบาท) 

          โดยแยกออกเป็น 

          หุ้นสามญั   1,400,700,000 หุ้น (หนึ�งพนัสี�ร้อยล้านเจ็ดแสนหุ้น) 

          หุ้นบริุมสิทธิ                 -  

 

                  ทั �งนี � วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุ 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที�ประชมุซกัถามและแสดงความคดิเห็น 

  

       ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที�ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที� � 

 

ประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งสิ �น  จํานวน 380,025,481 เสียง ดงันี � 

 ผู้ ถือหุ้น  เห็นด้วย   จํานวน     380,025,381      เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.99997 

   ไมเ่ห็นด้วย จํานวน              100  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00003 

  งดออกเสียงจํานวน                     0    เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที�ประชุม ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติ อนมุตัิการแก้ไขการแก้ไขข้อความในหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื�องทนุจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกบัการ

เพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกวา่สามในสี�ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ตามที�เสนอ 

  
วาระที� � พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนของบริษัทฯ 

 

  เลขานกุารบริษัทฯ แถลงตอ่ที�ประชมุวา่ สืบเนื�องจากการเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที� 6 

ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 933,800,000 หุ้น มลูค่าที�

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี �  

 

8.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 466,900,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายของบริษัทฯ ตาม

สดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอตัราจดัสรรเท่ากับ 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ�มทนุ  และกําหนด

ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ราคา 2 บาท (สองบาท) และผู้ ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจํานงที�จะซื �อหุ้นเพิ�มทนุนอกเหนือจากสิทธิที�ได้รับ

จดัสรรไว้ได้ โดยผู้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุเกินสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นสําหรับจํานวนที�มีการใช้สิทธิเกินนี � ก็ตอ่เมื�อมีหุ้นสามญั

เพิ�มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ได้จองซื �อตามสิทธิครบถ้วนทั �งหมดแล้วเทา่นั �น ในกรณีที�มีหุ้นเหลือน้อยกว่าจํานวนที�มีผู้ ถือหุ้น

เดิมจองซื �อเกินสิทธิ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�จองซื �อเกินสิทธิแต่ละรายตามสดัส่วนหุ้นสามญัเดิมที�ถืออยู่ โดยการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่วให้ดําเนินการไปจนกระทั�งไมม่ีหุ้นสามญัเพิ�มทนุเหลือจากการจดัสรร อนึ�ง กรณีที�มีเศษของหุ้นเหลือจากการ

จดัสรร ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้จดัการเป็นผู้มีอํานาจใช้ดลุยพินิจในการปัดเศษหุ้นนั �นทิ �งหรือดําเนินการอื�นใดอนั

จําเป็นและสมควรเพื�อให้การเพิ�มทนุครั �งนี �ประสบความสําเร็จ 

 

8.1.1 เสนอขอให้พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการหรือ

บคุคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอํานาจกําหนดวิธีการและ

รายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องและจําเป็นกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่วเชน่ (1) การกําหนดวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น

เดิมที�มีสิทธิในการจองซื �อและได้รับการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ (Record Date) (�) การจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุรวมถึงเงื�อนไขและ
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รายละเอียดอื�นๆ และดําเนินการตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว (3) การลงนามในเอกสารคําขอ

อนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุดงักลา่ว  ซึ�งรวมถึง การติดตอ่และการยื�นคําขอ

อนญุาตเอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องและการนําหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท

ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดาํเนินการอื�นใดอนัจําเป็นและสมควรเกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้น

สามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว ดงัรายละเอียดข้างต้น 

 

8.1.2 ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�การพิจารณาไมจ่ดัสรรหุ้นใดให้ผู้จองซื �อรายใด หากการจดัสรรดงักลา่ว

ทําให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทาํการขดัตอ่กฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของตา่งประเทศหรือจะเป็นผลให้ต้อง

ดําเนินการใดๆ เพิ�มเติมไปจากที�ต้องดําเนินการตามกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้

กฎหมายไทย 

  

“ราคาตลาด” หมายถึงราคาปิดถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยย้อนหลงั 

14 วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนัที�คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระตอ่ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2556 เพื�อขออนมุตัิให้

บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุ คอืระหวา่งวนัที� 7 มิถนุายน 2556 ถึงวนัที� 26 มิถนุายน 2556 ซึ�งเทา่กบั 3.84 บาท ตอ่

หุ้น (ข้อมลูจาก SETTRADE.COM) 

 

8.2 เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัที�จดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (METRO-W1) จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ       

466,900,000 หน่วย ในอตัรา � หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญัที�ออกใหม ่โดยไมค่ิดมลูคา่ จํานวนไม่เกิน 466,900,000 หุ้นในราคา

ใช้สิทธิ 1.20 บาทตอ่หุ้น 

 

ขอให้พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ การกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 

การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมทั �งดําเนินการต่างๆ อันจําเป็นและสมควรอันเกี�ยวเนื�องกับ

ใบสําคญัแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในครั �งนี � ซึ�งรวมถึงการนําใบสําคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัที�เกิดจาก

การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขอนญุาตต่อ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

 

ทั �งนี �กําหนดให้วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อรับสิทธิการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิม (XR) Date เป็นวนัเดียวกับวนัปิดสมดุ

ทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อรับสิทธิการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิข้างต้น (XW Date)  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที�ประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

  

    ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จงึขอให้ที�ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที� � 

 

ประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งสิ �น  จํานวน 380,025,481 เสียง ดงันี � 

 ผู้ ถือหุ้น  เห็นด้วย   จํานวน     380,025,381      เสียง   คิดเป็นร้อยละ   99.99997 

   ไมเ่ห็นด้วย จํานวน            0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  งดออกเสียงจํานวน                 100    เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00003 

 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที�ประชุม ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน ตามที�เสนอ 
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วาระที� 9 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดเพิ�มค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 

 

 เลขานกุารบริษัทฯ ชี �แจงตอ่ที�ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจาํกดั มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจา่ยเงินหรือทรัพย์สินอื�นใดให้แก่

กรรมการ เว้นแตจ่า่ยเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34. กําหนดวา่ บําเหน็จกรรมการ และคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแตท่ี�

ประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนดกรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบี �ยประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะ

อื�น ตามข้อบงัคบัหรือตามที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ�งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มี

ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั �นให้ได้รับเบี �ยเลี �ยงและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

 

 เลขานกุารบริษัทฯ แจ้งตอ่ที�ประชมุถึงมติคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิ การแก้ไขกําหนดคา่ตอบแทน

กรรมการประจําปี ���� โดยขอแก้ไขเพิ�มเติมรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการดงันี �  

 

ข้อความเดิม จากมติที�ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2556   

 ประธานกรรมการ กรรมการ 

(ไมร่วม

กรรมการบริหาร) 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการบริหาร 

ประชมุคณะกรรมการ 10,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท - 

ประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

- - 5,000 บาท 5,000 บาท - 

ประชมุคณะกรรมการบริหาร - - - - ไมไ่ด้รับ 

ทั �งนี � คา่ตอบแทนพิเศษ เมื�อรวมกบัคา่ตอบแทนกรรมการตาม และเบี �ยประชมุ คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จะมีจํานวนไมเ่กิน 1,800,000 บาท 

ขอแก้ไขเป็น 

 ประธาน

กรรมการ 

กรรมการ 

(ไมร่วม

กรรมการบริหาร) 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการบริหาร 

ประชมุคณะกรรมการ 15,000 บาท 10,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท 

ประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

- - 5,000 บาท 5,000 บาท - 

ประชมุคณะกรรมการบริหาร - - - - 5,000 บาท 

 

หมายเหต:ุ   คณะกรรมการของบริษัทฯ ทกุทา่น จะได้รับคา่ตอบแทนพิเศษตามที�คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้  พิจารณากําหนดภายหลงั โดยจะจา่ยตามผล

การดําเนินงานในปีปัจจบุนั โดยกําหนดคา่ตอบแทนพิเศษ สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ  จํานวน ไม่เกิน 570,000 บาท เท่ากับ

คา่ตอบแทนพิเศษที�จา่ยในปี 2555 ซึ�งได้ดําเนินการจา่นในไตรมาสที� 1/2556 ทั �งนี � เพื�อให้การบนัทึกบญัชีตรงกับปีปัจจบุนั จึงขอพิจารณาการจ่าย

คา่ตอบแทนพิเศษภายในสิ �นปีของการประชมุในปีนั �นๆ  

 

 สาเหตทุี� ขอแก้ไขการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้นเนื�องจาก บริษัทฯ ไมส่ามารถกําหนดการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และ

การประชมุคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ได้วา่จะมีปีละกี�ครั �ง 

 

ทั �งนี � ขอให้พิจารณาย้อนกลบัไปจา่ยคา่เบี �ยประชมุ ให้มีผลย้อนหลงัตั �งแตก่ารประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั �งที� 6 ประชมุเมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม

2556  
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 ทั �งนี � การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556 ต้องผ่านมติที�ประชมุด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้

ถือหุ้นที�มาประชมุ   

      ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที�ประชมุซกัถามและแสดงความคดิเห็น 

  

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามดงันี �  

คําถามที� 1: ทําไมบริษัทฯ จะต้องจา่ยคา่เบี �ยประชมุเพิ�มให้กบัประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร 

ดร.สาธิต วิทยากร (กรรมการผู้จดัการ): เนื�องจากประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ควรจะได้รับเบี �ยประชมุมากกวา่กรรมการทั�วไปเนื�องจาก

ทา่นทั �งสองเป็นผู้ มีคณุวฒิุและมีความรู้ความสามารถ ทา่นต้องสละเวลา และนําความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการเป็นผู้ นําในการกําหนดนโยบาย

บริษัทฯ เพื�อให้ดําเนินงานได้      อยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามการกํากบัดแูลกิจการที�ด ี

 

คําถามที� 2: ทางบริษัทฯ ได้ขอให้พิจารณาจา่ยคา่เบี �ยประชมุ ย้อนหลงัสําหรับครั �งที� 6 อยากทราบวา่ขณะนี �บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการครั �งที�เทา่ไหร่  

นายธนเดช คพุวงศ์ (เลขานกุารบริษัทฯ): ขณะนี �บริษัทฯ ได้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั �งที� 8  

  

 ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จงึขอให้ที�ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที� 9 

  

ประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งสิ �น  จํานวน 380,025,481 เสียง ดงันี � 

 ผู้ ถือหุ้น  เห็นด้วย   จํานวน     379,986,381      เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.98971 

   ไมเ่ห็นด้วย จํานวน     39,100      เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.01029 

  งดออกเสียงจํานวน                 0    เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที�ประชุม ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิกําหนดเพิ�มคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556   และ ให้มีผลย้อนหลงัตั �งแตก่ารประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั �งที� 6 ประชมุเมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงมากกวา่สามในสี� ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน ตามที�เสนอ 

 

วาระที� 10 พจิารณาอนุมัติการเปลี�ยนแปลงชื�อ และแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 1, ข้อ 2 และข้อ 63 เพื�อให้
สอดคล้องกับการเปลี�ยนชื�อ 

   

เลขานกุารฯ แถลงตอ่ที�ประชมุวา่ สบืเนื�องจากดร.สาธิต วิทยากร ได้ทําคําเสนอซื �อหลกัทรัพย์ (Tender Offer)  ของบริษัทฯ จากกลุม่ นายวี

ระ บรูพชยัศรี  ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในขณะนั �น ได้มีเงื�อนไขขอให้บริษัทฯเปลี�ยนชื�อ และได้นําเสนอชื�อใหมเ่พื�อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วนั �น 

คณะกรรมการบริษัทฯ จงึเห็นสมควรให้เสนอที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเปลี�ยนชื�อบริษัทฯ  ดงันี � 

 

จากเดิม     “บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี � จํากัด (มหาชน)”  

หรือในภาษาองักฤษ    “METROSTAR PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED“  

เปลี�ยนชื�อเป็น    “บริษัท พริ �นซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน)”  

หรือในภาษาองักฤษ    “PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED”  

 

และเปลี�ยนดวงตราสําคญัของบริษัทฯ รวมทั �งแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ � และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ �, ข้อ � และข้อ �� เพื�อให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยน

ชื�อดงักลา่ว 

 

  นอกจากนี �ให้เปลี�ยนชื�อยอ่ของบริษัทฯ สําหรับการติดตอ่กบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  จากเดิม “METRO” เป็น “PRINC” ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที�ประชมุซกัถามและแสดงความคดิเห็น 
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มีผู้ ถือหุ้นสอบถามดงันี �  

คําถามที� �: ทําไมจงึเปลี�ยนชื�อ และมีแนวคิดอยา่งไรในการตั �งชื�อ และขอให้อธิบายความหมายของดวงตราใหม ่  

ดร.สาธิต วิทยากร (กรรมการผู้จดัการ): เนื�องจากหลงัจากเปลี�ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นนั �น ทางกลุม่ นายวีระ     บรูพชยัศรี ต้องการรักษาชื�อเมโทรไว้สําหรับ

ธุรกิจครอบครัว ซึ�งคนสว่นใหญ่จะรู้จกัในนามเมโทรเป็นอยา่งดี และประกอบธุรกิจหลากหลายชนิดเกี�ยวกบัอปุกรณ์ เครื�องจกัร และก่อสร้าง จงึอาจจะทําให้

เกิดความสบัสน ทางบริษัทฯ จงึต้องเปลี�ยนชื�อเพื�อไมใ่ห้ซํ �าเดิม สว่นแนวคิดที�ใช้ชื�อ พริ �นซิเพิล แคปิตอล เนื�องจากในอนาคต บริษัทฯจะลงทนุทั �งด้าน

อสงัหาริมทรัพย์ และการลงทนุในด้านอื�นๆ ความหมายของดวงตราใหมน่ั �น คือ ตวัไอสีทอง ตรงกลางคือแทง่ทอง และสีนํ �าเงินแสดงถึงความน่าเชื�อถือ และ

ความรุ่งเรือง 

 

คําถามที� �: คําวา่ พริ �นซิเพิล แคปิตอล แปลวา่อะไร 

ดร.สาธิต วิทยากร (กรรมการผู้จดัการ): แปลวา่ผู้อาวโุสหรือผู้มีความรู้ทางด้านการลงทนุ 

 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จงึขอให้ที�ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที� �� 

 

ประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งสิ �น  จํานวน 380,025,481 เสียง ดงันี � 

 ผู้ ถือหุ้น  เห็นด้วย   จํานวน     380,025,481      เสียง   คิดเป็นร้อยละ  100.00 

   ไมเ่ห็นด้วย จํานวน            0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

  งดออกเสียงจํานวน                     0    เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที�ประชุม  ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการเปลี�ยนแปลงชื�อ และแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 1 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 

63 เพื�อให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนชื�อ และดวงตราสาํคญัของบริษัทฯ  

 

วาระที� 11    พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี  

                    ไมม่ีกิจการอื�นใดพิจารณา 

  

  เลขานกุารบริษัทฯ ได้แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ขณะนี �วาระตา่ง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเสร็จสิ �นแล้ว เพื�อเป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และระเบียบบริษัทฯ ไมมี่วาระอื�นเพิ�มเติมอีก เนื�องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอวาระการเข้าประชมุเข้ามา ดงันั �น   บริษัทฯ 

จะแจ้งมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ภายหลงัเสร็จสิ �นการประชมุ  โดยบริษัทฯ จะแจ้งมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในวนัทําการถดัไป 

และบริษัทฯ จะจดัทํารายงานการประชมุให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ ตามมาตรา 96 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 รวมทั �ง

นําสง่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที� www.metrostarprop.com อนัจะทําให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชมุและ

สามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ ซึ�งเป็นไปตามแนวปฏบิตัิที�ดตีาม AGM Checklist จงึเปิดโอกาสให้ที�ประชมุซกัถาม หรือมีข้อเสนอแนะ หรือมีความประสงค์

จะกลา่วสิ�งใดเพิ�มเติม หรือหากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเกี�ยวกบัวาระการประชมุตา่งๆ ข้างต้นเพิ�มเติม จากที�ปรึกษาทางการเงินและ

ตวัแทน บริษัทหลกัทรัพย์  ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) ซึ�งไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามและเสนอแนะความคิดเห็น 

 

  ประธานฯ แจ้งวา่ บริษัทฯ ได้จดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� � ประจําปี 2556 และนําเสนอระเบียบวาระการประชมุตอ่ผู้ ถือหุ้น รวมทั �ง

สรุปมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้นครบถ้วนทกุวาระแล้ว ประธานฯ จงึกลา่วในฐานะตวัแทน บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน) ในนามของคณะกรรมการ

ของบริษัทฯขอขอบพระคณุทา่น  ผู้ ถือหุ้น และตวัแทนผู้ ถือหุ้นทกุทา่นที�เข้าร่วมประชมุ และขอขอบคณุคณะกรรมการ ตลอดจนผู้ มีสว่นที�เกี�ยวข้องทกุทา่น ที�

สละเวลามาร่วมประชมุในครั �งนี �    

 

 

 

 

http://www.metrostarprop.com/
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 จงึขอปิดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1 ประจําปี 2556 เมื�อเวลา 16.00 น. 

                                                                                                                                                           
                                                   ลงชื�อ                                                              ประธานที�ประชมุ 

                                                                    (นายแพทย์พงษ์ศกัดิ� วิทยากร) 

ลงชื�อ                                                                 เลขานกุารที�ประชมุ และผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

                       (นายธนเดช   คพุวงศ์) 
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สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 3  

                 
ประวัติกรรมการที�ออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื�อให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง  

 

1. นายแพทย์ พงษ์ศกํดิ�  วิทยากร  

 

ตาํแหน่ง  : ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

อายุ  : 80 ปี 

ประวัติการศึกษา : แพทย์ศาสตร์บณัฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

   DTM&H คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล 

   Post Graduated Study, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. 

ประวัติการทาํงาน 

2556-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ   บริษัท พริ �นซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

   ประธานกรรมการบริหาร 

ประวัติการดาํรงตาํแหน่ง 

2520-2550  : กรรมการผู้อํานวยการใหญ่   บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จํากดั (มหาชน)  

   คณะกรรมการบริษัท 

   คณะกรรมการที�ปรึกษา  บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จํากดั (มหาชน) 

2534-2544  : รองประธานคณะกรรมการ  บริษัท สมิติเวช จํากดั (มหาชน) 

 

ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั �ง             ประธานกรรมการ  

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่ง              1 ปี   

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไมมี่                                                      

ส่วนได้เสียทั �งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไมมี่ 

ใดๆ ที�บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที�ผ่านมา  

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท    8/8 ครั �ง  

2. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2556                 0/0 ครั �ง   

3. เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556                 1/1 ครั �ง   

  

2. นางสาว ศิรดา  เทยีมประเสริฐ  

 

ตาํแหน่ง  : กรรมการและกรรมการบริหาร 

อายุ  : 37 ปี 

ประวัติการศึกษา : Master of Science-International Business, Boston University, Massachusetts, USA 

 
ประวัติการทาํงาน 

2556-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร  บริษัท พริ �นซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

2556-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร    บริษัท เดนาลี สมิธ แคปปิตอล จํากดั  

 
ประวัติการดาํรงตาํแหน่ง 

2554 - 2556 : ผู้ อํานวยการ   Credit Suisse AG, Representative Office, Thailand                                                                 

2550 - 2553 : ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการ   Credit Suisse AG, Singapore 



21 

 

 

ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั �ง   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่ง    1 ปี  

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท   ไมมี่  

ส่วนได้เสียทั �งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไมม่ี   

ใดๆ ที�บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที�ผ่านมา  

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท    6/8 ครั �ง  

2. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556   1/1 ครั �ง 

3. เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556   1/1 ครั �ง 

 

3. นางสาว ภัทรพร จารุพัฒน์  

 

ตาํแหน่ง  : กรรมการ 

อายุ  : 48 ปี 

ประวัติการศึกษา : MBA East Texas State University, Texas USA. 

Master of Law in Business Laws  (English Program) 

ประวัติการทาํงาน 

����-ปัจจุบัน : กรรมการ    บริษัท พริ �นซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

2557-ปัจจุบัน : ที�ปรึกษากฎหมาย   บริษัท ฟีดแบค็ 180 จํากดั  

2557-ปัจจุบัน : กรรมการ    บริษัท เดอะ จริูส จํากดั 

2556-ปัจจุบัน : กรรมการ    บริษัท วี เรสสิเดนซ์ จํากดั 

 
ประวัติการดาํรงตาํแหน่ง 

ต.ค. 2547 – ธ.ค. 2554: รองประธานกรรมการฝ่ายกฎหมาย บริษัท มิลีนเนี�ยม ไมโครเทค โฮลดิ �ง จํากดั                                                 

   รองประธานกรรมการฝ่ายกฎหมาย บริษัท มิลีนเนี�ยม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จํากดั            

   กรรมการ    บริษัท มิลีนเนี�ยม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จํากดั   

                                      กรรมการ    บริษัท มิลีนเนี�ยม ไมโครเทค (เซี�ยงไฮ้) จํากดั   

                                           กรรมการ    บริษัท มิลีนเนี�ยม ไมโครเทค (อเมริกา) จํากดั   

 

ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั �ง   กรรมการ 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่ง    1 ปี  

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท   ไมมี่  

ส่วนได้เสียทั �งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  กรรมการ บริษัท เดอะ จริูส จํากดั ซึ�งเป็นที�ปรึกษากฎหมายของบริษัท   

ใดๆ ที�บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที�ผ่านมา  

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท    8/8 ครั �ง  

2. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556   1/1 ครั �ง 

3. เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556   1/1 ครั �ง 
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 สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 4 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื�อง ข้อพงึปฏิบตัสิําหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัที� 19 

กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที�ดี ซึ�งจะเป็นการสร้างความเชื�อมั�นให้เกิดขึ �นแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที�

เกี�ยวข้องกบัทกุฝ่าย และเพื�อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จงึเห็นควร

กําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทั �งนี � 

เนื�องจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไมคุ่้นเคยกบัข้อพงึปฏิบตัิที�นํามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จงึขอสงวนสทิธิที�จะผ่อนผนัการยื�นเอกสาร หรือหลกัฐาน

แสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที�บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 

1.  เอกสารที�ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

ผู้ ถือหุ้นที�เป็นบคุคลธรรมดา 

    1.   กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  

          ให้แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ที�ยงัไมห่มดอาย ุ เชน่ บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง  

         และหากมีการเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ ให้ยื�นหลกัฐานประกอบด้วย  

    2.  กรณีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ  

         2.1.  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ข.) ซึ�งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน  และลงลายมือชื�อ 

               ผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  

         2.2.  สําเนาเอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง  

         2.3.  แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เชน่เดียวกบัข้อ 1 

 

 ผู้ ถือหุ้นที�เป็นนิติบคุคล 

    1.  กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  

         1.1   แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเชน่เดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1  

         1.2  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นที�ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ�งรับรอง

สําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบิคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิตบิคุคลซึ�งเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําการ

แทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น  

    2.  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ  

         2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ข.)  ซึ�งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื�อของผู้แทน 

              นิติบคุคล (กรรมการ) ซึ�งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ  

2.2  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นที�ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ซึ�งรับรอง

สําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบิคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิตบิคุคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทํา

การแทนนิตบิคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น  

                          2.3   สําเนาเอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิตบิคุคล (กรรมการ) ซึ�งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง 

                           2.4    แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เชน่เดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 

 3.   กรณีผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั �งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  

         3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชน่เดียวกบักรณีนิตบิคุคล ข้อ 1 หรือ   2 

                          3.2 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนี �เพิ�มเติม  

1)   หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดาํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน  

2)   หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทั �งนี �   เอกสารที�มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนั �นรับรอง 

 ความถกูต้องของคําแปล  
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2. วิธีการมอบฉันทะ  

บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายตามแบบที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดไว้จํานวน 3 แบบ  

ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื�อง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2550 ดงันี �  

 แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�งา่ยไมซ่บัซ้อน  

 แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะที�กําหนดรายการตา่งๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั  

 แบบ ค.  เป็นแบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั �งให้  Custodian  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  

หากผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั �งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ประสงค์จะใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก  หรือ

แบบ ค สามารถ Download แบบหนงัสอืมอบฉันทะได้จาก www.principalcapital.co.th และโปรดนําหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข พร้อมหลกัฐานมาในวนั

ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย  
 

ผู้ ถือหุ้นที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดงันี �  

1.  ใช้หนงัสือมอบฉันทะ ดงันี �  

                                1.1  ผู้ ถือหุ้นทั�วไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะได้เฉพาะ   แบบ ก หรือ แบบ ข  แบบใดแบบหนึ�งเทา่นั �น  

       (ซึ�งสามารถ Download แบบหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ก ได้จาก www.principalcapital.co.th)  

1.2  ผู้ ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั �งให้  Custodian  ในประเทศไทย  

        เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ�งได้จากทั �ง 3 แบบ ( แบบ ก หรือแบบ ข  หรือแบบ ค) 

       (ซึ�งสามารถ Download แบบหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ค ได้จาก www.principalcapital.co.th) 

2.     มอบฉันทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ�งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น  หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ�ง 

       โดยให้ระบชุื�อพร้อมรายละเอียดของบคุคลที�ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื�องหมายหน้าชื�อกรรมการอิสระตามที�บริษัทระบ ุ

       ไว้ในหนงัสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชมุ ดงันี � 

       2.1  นายญาณศกัดิ� มโนมยัพิบลูย์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

�.� นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ         

3.     ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั �งขีดฆ่าลงวนัที�ที�ทําหนงัสือมอบฉันทะดงักลา่ว เพื�อให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย       

        ทั �งนี �บริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที�มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  

4. เพื�ออํานวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชมุ โปรดสง่หนงัสือมอบฉันทะพร้อมทั �งหลกัฐานมายงับริษัท เพื�อตรวจสอบก่อนวนัประชมุไม ่

น้อยกวา่ 1 วนั 
 

ทั �งนี �  ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได้   และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบ

ฉันทะเทา่กบัจาํนวนหุ้นที�ตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จํานวนที�ตนถืออยูไ่ด้ เว้นแตเ่ป็น Custodian ที�ผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็น 

ผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั �งให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค 
 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเริ�มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเริ�มการประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ชั�วโมง หรือตั �งแตเ่วลา 8.00 น. เป็นต้นไปในวนัองัคารที� 22 

เมษายน 2557  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั �น ซี โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 สขุมุวิท 19 ถ.สขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพฯ ตามแผนที�สถานที�จดัประชมุที�ได้แนบมาพร้อมนี �  
 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผู้ถือหุ้น 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 42 กําหนดไว้วา่ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ�งมีเสียงหนึ�งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ดงันี � 

4.1  วาระทั�วไป 

        4.1.1.  การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยการใช้บตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะสําหรับผู้ ถือหุ้นที�ประสงค์จะออกเสียงไมเ่ห็นด้วยหรือ 

  งดออกเสียง ทั �งนี �ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที�นําเสนอ หากมีผู้ ถือหุ้นที�ไมเ่ห็น 

  ด้วย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือให้เจ้าหน้าที�เก็บบตัรลงคะแนนดงักลา่ว โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ�งหุ้นเป็นหนึ�งเสียง โดย 
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  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ�ง คือ ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไมส่ามารถแบง่การออกเสียง

  ลงคะแนนเป็นบางสว่น    

 

4.1.2.  ในกรณีมอบฉันทะ  

              ก.  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที�ผู้มอบฉันทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะเทา่นั �น การลงคะแนนเสียงของ ผู้ รับมอบ 

        ฉันทะวาระใดไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั �นไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนน  

        เสียงของผู้ ถือหุ้น 

ข.  หากผู้มอบฉันทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉันทะหรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือใน   

      กรณีที�ที�ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากที�ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�ม   

      เติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้ตามสมควร 

4.2  วาระเลือกตั �งกรรมการ 

สําหรับวาระเลือกตั �งกรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ�งหุ้นตอ่หนึ�งเสียงและมีวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนดงันี � 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเทา่จํานวนหุ้นที�ตนถือ 

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที�มีอยูเ่ลือกตั �งบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที�เลือกตั �ง 

                                        บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

                               (�)    บคุคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั �งเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการที�จะพงึ 

                                       มีหรือจะพงึเลือกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับการเลือกตั �งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกิน 

                                       จํานวนกรรมการที�จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตั �งในครั �งนั �นให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี �ขาด 
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สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที�  5 

 
ข้อบังคับของบริษัท พริ �นซิเพิล แคปิตอล จาํกัด (มหาชน) 

เฉพาะที�เกี�ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
กรรมการและอาํนาจกรรมการ 

 

 ข้อ 17. ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตั �งกรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี � 

                                 (ก)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเทา่จํานวนหุ้นที�ตนถือ 

   (ข)  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที�มีอยูเ่ลือกตั �งบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที�เลือกตั �งบคุคล    

            หลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

   (ค)  บคุคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั �งเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการที�จะพงึมีหรือจะพงึ 

            เลือกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับการเลือกตั �งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการที�จะพงึมี  

            หรือจะพงึเลือกตั �งในครั �งนั �นให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี �ขาด 

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 ข้อ 38.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ยี�สบิห้า (25) คน หรือไมน้่อย

กวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 

 ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั �งใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ�ง (1) ชั�วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุ

ตามที�กําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนั �นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั �นมิใชเ่ป็นการเรียกประชมุ

เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่ และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั �งหลงันี �ไมจ่ําเป็นต้อง

ครบองค์ประชมุ 

 

 ข้อ 39. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อื�นเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทําเป็นหนงัสือลง

ลายมือชื�อผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบที�นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดักําหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ�งประธานกรรมการกําหนดไว้ 

ณ สถานที�ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชมุ และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี � 

   ก.     จํานวนหุ้นที�ผู้มอบฉันทะนั �นถืออยู ่

   ข.     ชื�อผู้ รับมอบฉันทะ 

   ค.     ครั �งที�ของการประชมุที�มอบฉันทะให้เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 

 ข้อ 40. การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแตท่ี�ประชมุจะมีมติให้เปลี�ยนลําดบัระเบียบวาระ

ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 

 

 เมื�อที�ประชมุพิจารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ�งในสาม 

(1/3) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด อาจขอให้ที�ประชมุพิจารณาเรื�องอื�นนอกจากที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุได้ 

 

 ในกรณีที�ที�ประชมุพิจารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ หรือเรื�องที�ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ�มเติมไมเ่สร็จ และจําเป็นต้องเลื�อน

การพิจารณา ให้ที�ประชมุกําหนดสถานที� วนั และเวลาที�จะประชมุครั �งตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานที� วนั เวลา และระเบียบวาระ

การประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนการประชมุ ทั �งนี �ให้โฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุ

ด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 
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 ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที�ประชมุ หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธาน

กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ�ง

เป็นประธานในที�ประชมุ 

                                                                                                                                                                                         

 ข้อ 42. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงตอ่หนึ�งหุ้น ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผู้ ถือหุ้นจะไมมี่

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั �น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั �งกรรมการ 

 

 ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�ง

มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื�นในข้อบงัคบันี � หรือกรณีอื�นตามที�กฎหมายจะกําหนดไว้ หรือในกรณีดงัตอ่ไปนี �จะต้อง

ได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี� (3/4) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

               ก.   การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางสว่นที�สําคญัให้แก่บคุคลอื�น 

               ข.   การซื �อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 ค.   การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททั �งหมด หรือบางสว่นที�สาํคญัการมอบหมายให้บคุคลอื�นเข้า  

                                      จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื�นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

 ง.   การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

 จ.   การเพิ�มทนุ และการลดทนุ 

ฉ.   การออกหุ้นกู้  

 ช.   การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 
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ขั �นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557  

บริษัท พริ �นซิเพลิ แคปิตอล จาํกัด (มหาชน)  

วันอังคารที� 22 เมษายน 2557  
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั �น ซี โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล ��  

 
 

ผู้ถอืหุ้น 
บริษัท พริ �นซเิพิล แคปิตอล จาํกัด (มหาชน) 

 
มาด้วยตวัเอง  ผู้รับมอบฉันทะ 

 

โต๊ะลงทะเบียนด้วยตวัเอง (เริ�ม 8.00 น.)  โต๊ะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ (เริ�ม 8.00 น.) 

 
 

แสดงบัตรประจาํตวั 
 แสดงหนังสอืมอบฉันทะพร้อมบัตร

ประจาํตัวผู้มอบอาํนาจและ           
ผู้รับมอบอาํนาจ 

 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

 

รับบัตรลงคะแนน 

 

เข้าห้องประชุม 

 

ประธานเปิดการประชุม (เวลา 10.00 น.) 

 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาํดับ  

 

กรณีที�มีผู้ต้องการคดัค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ  
ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน 
(สาํหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง) 

 

เจ้าหน้าที�เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ 
ผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน  

 

เมื�อทราบผลลงคะแนนประธานกล่าวสรุปต่อที�ประชุม 
 
                        *กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทกุวาระคืนตอ่เจ้าหน้าที�บริษัท พริ �นซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) เมื�อเสร็จการประชมุ* 
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ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที�ได้รับการเสนอชื�อให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะ    

 

1. นาย ญาณศักดิ�  มโนมัยพิบูลย์  

ตาํแหน่ง  : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ  : 50 ปี 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงิน และการจดัการ มหาวิทยาลยัอินเดียน่า, บมูมิงตนั, สหรัฐอเมริกา 

หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน  รุ่น 3  

สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหาร ระดบัสงูภาครัฐ (PDI) 

                                             ผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 5 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

 
ประวัติการทาํงาน 

2556-ปัจจุบัน  กรรมการ อิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พริ �นซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

พ.ค. 2555 – ปัจจุบัน เลขาธิการ      สมาคมบริษัท หลกัทรัพย์ไทย  

ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ    บริษัท สหวิริยาสตีล อินดสัทรี จํากดั (มหาชน)  

เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน ที�ปรึกษา     สภาธุรกิจตลาดทนุไทย 

 
ประวัติการดาํรงตาํแหน่ง 

มี.ค. 2554 - เม.ย. 2555 ที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร  สมาคมบริษัท หลกัทรัพย์ไทย 

พ.ค. 2550 – มี.ค. 2555 กรรมการบริหารและอปุนายก  สมาคมบริษัท หลกัทรัพย์ไทย 

 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่ง    1 ปี  

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท   ไมม่ี 

ส่วนได้เสียทั �งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ    ไมม่ี   

ใดๆ ที�บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที�ผ่านมา  

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท    8/8 ครั �ง  

2. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556   0/0 ครั �ง 

3. เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556   1/1 ครั �ง 

4. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   3/3 ครั �ง   

 
2. นางสาว อรัญญา  เฉลิมพรวโรดม 

ตาํแหน่ง  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ  : 65 ปี 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัติการทาํงาน 

2556-ปัจจุบัน : กรรมการ อิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท พริ �นซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 

พ.ค. 2551 - ปัจจุบัน: ที�ปรึกษากรรมการบริหารด้านบญัชีและการเงิน  บริษัท กลุม่รีเจ้นท์ 
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จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่ง    1 ปี  

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท   ไมม่ี                                   

ส่วนได้เสียทั �งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ    ไมมี่   

ใดๆ ที�บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา   
 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที�ผ่านมา  

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท    5/8 ครั �ง  

2. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556   0/0 ครั �ง 

3. เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556   1/1 ครั �ง 

4. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   1/3 ครั �ง   
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แผนที�แสดงที�ตั �งสถานที�จดัประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

บริษัท พริ �นซเิพลิ แคปิตอล จาํกัด (มหาชน)   

ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม ชั �น ซ ีโรงแรม แกรนด์ เซน็เตอร์พอยท์ เทอร์มนิอล �� 
 

      

          

 
 


