รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ประชุมวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
ณ ห้ อง บอลรู ม 2 ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท
เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.
นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริ ษัทกล่าวต้ อนรับท่านผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือ
หุ้นทุกท่านที่ได้ เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ของบริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
(“บริษัท”) และได้ เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบว่าปั จจุบนั บริษัทมีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 1,400,700,000 บาท (หนึง่ พันสี่
ร้ อยล้ านเจ็ดแสนบาท) โดย ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน วันที่ 4 เมษายน 2559 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนชาระ แล้ ว
จานวน 957,976,200 บาท (เก้ าร้ อยห้ าสิบเจ็ดล้ านเก้ าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้ อยบาท) ซึง่ ประกอบด้ วยหุ้น
สามัญจานวน 957,976,200 หุ้น (เก้ าร้ อยห้ าสิบเจ็ดล้ านเก้ าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้ อยหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2559 มีผ้ ถู ือหุ้นมาร่วมประชุมด้ วยตนเองจานวน 34 ราย และมีผ้ รู ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจานวน
50 ราย รวมทังหมด
้
84 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 766,336,437 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ79.9954 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนจานวน 957,976,200 หุ้น (เก้ าร้ อยห้ าสิบเจ็ดล้ านเก้ าแสนเจ็ดหมื่นหก
พันสองร้ อยหุ้น) ซึง่ เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ถือได้ วา่ ครบเป็ นองก์ประชุม จึงขอเปิ ดประชุมอย่างป็ นทางการเพื่อพิจารณาวาระ
ต่างๆ และตามที่บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 บนเว็ปไซต์ของบริษัทนัน้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและ
รายชื่อบุคคลใดเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้ ขอให้ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ
เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนาคณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ให้ ที่ประชุมทราบ พร้ อมทัง้
แนะนาวิธีปฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมทราบ
นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ได้ แนะนากรรมการ ผู้บริ หาร และที่ปรึกษาของ
บริษัทที่เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้

บริษัทมีกรรมการทัง้ หมด 9 ท่ าน ดังมีรายนามต่ อไปนี ้
1.

นพ.พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร

ประธานคณะกรรมการบริษัท

2.

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3.

ดร.สาธิต วิทยากร

กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5.

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

6.

นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค

กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

7.

นางสาววิชนัน ศุภจรรยา

กรรมการและกรรมการบริหาร

8.

นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ

กรรมการ

9.

นางสาวภัทรพร จารุพฒ
ั น์

กรรมการ

ที่ปรึกษาด้ านกฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จากัด ซึ่งจะทาหน้ าที่ดูแลควบคุมการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั ง้ นี ้ รวมถึงการตรวจนับคะแนนเสียงให้ เป็ นไปอย่ างโปร่ งใสและถูกต้ อง
1.
นายเนรมิตร ตรงพร้ อมสุข และ
2.
นางนวลลดา งามธนไพศาล
ผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทจากบริษัท 24 อินเตอร์ เซอร์ วิสเซส จากัด
นางสาวกานติมา คงสมยุติ
ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ

ผู้อานวยการฝ่ ายบริการบัญชี

ลาดับถัดไป นายเนรมิตร ตรงพร้ อมสุข ที่ปรึ กษากฎหมาย ได้ ชี ้แจงถึงวิธีปฏิบตั ิสาหรับการประชุม และ
วิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี ้
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การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้น มี
หนึง่ เสียง
สาหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
สาหรั บวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ จะต้ องได้ รับคะแนนเสี ยงอนุมัติไ ม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
สาหรับวาระที่ 2 เป็ นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงในแต่ละวาระเมื่อได้ ลงมติ
ในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ ว ให้ ยกมือขึ ้น เพื่อที่เจ้ าหน้ าที่ จะเดินเข้ าไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน กรณีที่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นยกมือ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้ วยกับข้ อเสนอของคณะกรรมการ โดยบริ ษัทจะทาการประมวลผล
คะแนน และประกาศผลคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบในแต่ละวาระ
กรณีมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทาการซักถาม หรื อมีข้อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะใดๆ ต่อที่
ประชุมในวาระใดๆ ก็ดี บริ ษัทฯ ใคร่ขอความร่ วมมือให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ ที่มีความประสงค์จะซักถาม
โดยขอให้ ผ้ ทู ี่จะทาการซักถามได้ โปรดยกมือ และ กรุณา แจ้ งชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริ ษัทฯ จะได้ ทาการชี ้แจงใน
ประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้ เป็ นข้ อมูลสาหรับการประชุมในครัง้ นี ้ได้ อย่างถูกต้ อง
ผู้ถื อ หุ้ นที่ ม อบฉั น ทะโดยระบุ ค วามเห็ น หรื อ ใช้ สิ ท ธิ ล งคะแนนมาเรี ย บร้ อยแล้ ว ตัง้ แต่ ขัน้ ตอนการ
ลงทะเบียน บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ และสาหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วม
ประชุม ขอให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะตรวจสอบคาสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ ถูกต้ องตรงตามที่ผ้ ูมอบ
ฉันทะกาหนดไว้
จานวนผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะและจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจ
มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาเพิ่มเติม
ในแต่ละวาระกรณีการนับคะแนนยังไม่เรี ยบร้ อยบริษัทฯ จะขอดาเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เมื่อการ
รวบรวม คะแนนเรี ยบร้ อย จะแจ้ งผลการลงคะแนนให้ ทราบต่อไป
ก่อนที่จะเริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริ ษัท ได้ กล่าว
แนะนานางสาวจุรีรัตน์ ชื่นสุวรรณ อาสาพิทกั ษ์สิทธิผ้ ถู ือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ซึง่ เข้ าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้
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นอกจากนี ้ เพื่อให้ การรับคะแนนเสียงของที่ประชุมนี ้เป็ นไปอย่างโปร่งใส ยุตธิ รรม นางสาวชยาภรณ์
เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ได้ เรี ยนเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยจานวน 1 ราย เพื่อทาหน้ าที่เป็ นอาสาสมัคร
และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึง่ มีนางสาวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล รับอาสาเป็ นตัวแทนดังกล่าว
ต่อจากนัน้ ประธานได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558

ประธานได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ที่จะรับรองในวาระ
นี ้ ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยรายละเอียดการพิจารณา ได้ จดั ส่งให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นแล้ ว พร้ อมกับหนังสือ
เชิญประชุม
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม หรื อแก้ ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม หรื อขอแก้ ไขใดๆ
ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการบริษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 1 มีทงหมด
ั้
58 ราย เป็ นจานวน
748,248,180 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 78.1072 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออก
เสียงลงคะแนน
เมื่อการลงคะแนนเรี ยบร้ อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 1 มี
จานวนทังสิ
้ ้น 748,248,180 เสียง
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว รายงานการประชุมดังกล่าวเห็นว่าถูกต้ อง และ มีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 2

จานวน
จานวน
จานวน

748,208,180 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9948
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
40,000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0052

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2558

นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ได้ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดาเนินงานของบริษัท
ในปี ที่ผา่ นมาว่า ในปี ที่ผา่ นมาบริษัทมีรายได้ รวมประมาณ 433 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนประมาณร้ อยละ 16
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และบริษัทมีกาไรสุทธิประมาณ 17.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนประมาณร้ อยละ 35 ในส่วนของสินทรัพย์รวม
และส่วนของผู้ถือหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากค่อนข้ างใกล้ เคียงกับปี ที่แล้ ว
ทังนี
้ ้ผลการดาเนินการของบริษัทมาจาก 2 ธุรกิจหลักของบริษัทคือ 1. กิจการโรงแรม MARRIOTT
EXECUTIVE APARTMENT SATHORN VISTA – BANGKOK ซึง่ ในปี ที่ผา่ นมาถือว่ามีผลการดาเนินการที่ดีขึ ้น
จากปี ที่แล้ ว ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องอัตราการเข้ าพัก และค่าเฉลี่ยค่าห้ องต่อคืน (ADR) โดยมีรายได้ ทงสิ
ั ้ ้น 218 ล้ านบาท
มีกาไร 102 ล้ านบาท ซึง่ สูงขึ ้นกว่าปี ก่อนอย่างมาก และ 2. บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัท
เกี่ยวกับการให้ บริ การระบบสารสนเทศ
อย่างไรก็ตามเนื่องจากหน่วยธุรกิจของบริษัทค่อนข้ างจะเล็ก และธุรกิจของบริษัทค่อนข้ างจะมีข้อจากัด
ซึง่ ฝ่ ายจัดการก็ได้ พยายามที่จะขยายธุรกิจออกไป เนื่องจากเป็ นแนวทางให้ บริษัทเติบโตได้ ดี และเร็วที่สดุ โดย
บริษัทพยายามขยายธุรกิจในธุรกิจที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย (STAKEHOLDERS) ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้น
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้ อม ลูกค้ า คูค่ ้ า คูแ่ ข่ง พนักงานและครอบครัว โดยคานึงถึงผลกระทบ ความคาดหวัง
ผลประโยชน์ คุณภาพชีวิต สุขอนามัย และเศรษฐกิจ ของผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยธุรกิจที่บริษัทได้ คาดหวัง หรื อเริ่ม
ดาเนินการศึกษาแล้ วนัน้ เป็ นธุรกิจที่บริ ษัทดาเนินการอยู่แล้ ว เช่น โรงแรม การขายหรื อให้ เช่าอาคารที่พกั อาศัย
(Serviced Apartment) หรื อ สานักงานให้ เช่า ส่วนอีกกลุม่ เป็ นกลุม่ ที่ฝ่ายจัดการมีความเชี่ยวชาญคือ บริหาร
จัดการธุรกิจสุขภาพ (Health Care)
ทังนี
้ ้ แผนและขันตอนในการด
้
าเนินธุรกิจที่บริ ษัทได้ วางไว้ คือ
1.
ปี 2557 - 2559 ลงทุนในธุรกิจ (Investment)
2.
ปี 2560 - 2562 ได้ รับผลตอบแทน ขยายธุรกิจ พัฒนาธุรกิจใหม่
3.
ปี 2563 - 2565 รับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง (Long Term Recurring)
สาหรับโครงการลงทุนใหม่ของบริษัท ซึง่ เมื่อปี ที่แล้ วบริ ษัทได้ แจ้ งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยว่า บริษัทได้ จดั ตังบริ
้ ษัทย่อยขึ ้น 1 แห่ง ชื่อ บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จากัด เพื่อเข้ าไปลงทุน
ก่อสร้ างโรงแรมแห่งใหม่ ระดับ 3 - 4 ดาว บริเวณสยามสแควร์ มีห้องพักประมาณ 400 ห้ อง มีขนาดห้ องพักแบบ
22 และ 26 ตารางเมตร ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับการคัดเลือกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ ว ปั จจุบนั รอการ
อนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรี ซึง่ สัญญาที่จะทากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็ นสัญญาสิทธิการเช่าระยะยาว โดย
มีระยะเวลาก่อสร้ าง 4 ปี และระยะเวลาบริหารจัดการและดาเนินการ 30 ปี สาหรับธุรกิจบริหารจัดการธุรกิจ
สุขภาพ ยังอยูร่ ะหว่างการศึกษาของคณะกรรมการ และคาดหวังว่าน่าจะเกิดขึ ้นภายในปี นี ้
โดยแหล่งเงินทุนที่มาใช้ อนั ดับแรก คือการกู้เงินจากสถาบันการเงิน เงินส่วนเกินจากการดาเนินธุรกิจ เพิ่ม
ทุนโดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust :
REIT) ซึง่ จะช่วยในการจัดหาเงินทุนเพิ่มทุนเพิ่มเติมสาหรับโครงการใหม่ในอนาคต
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ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม
นางสาวจุ รี รั ต น์ ชื่ น สุว รรณ อาสาพิ ทัก ษ์ สิ ท ธิ ผ้ ูถื อ หุ้น ได้ ส อบถามว่ า ตามที่ บ ริ ษั ท ได้ ร่ ว มประกาศ
เจตนารมณ์ เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ไว้ บริ ษัทมีนโยบายที่จะให้ ได้ การ
รับรองจากแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจ ริ ต เมื่ อใด นอกจากนี น้ างสาวจุรีรัตน์ ชื่ น
สุวรรณได้ กล่าวชื่นชมบริษัท ในเรื่ องที่บริษัทได้ ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้ าร่วมการต่อต้ านการทุจริ ตคอรัปชัน่
ดร.สาธิต วิทยากร ได้ ชี ้แจงว่า ปั จจุบนั บริ ษัทอยูใ่ นกระบวนการทาเรื่ อง Anti -Corruption ในระดับที่ 2
ซึง่ ภายในปี นี ้จะดาเนินเสนอต่อแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริตเพื่อขอการรับรอง และ
ในปี หน้ าบริษัทจะเน้ นในเรื่ อง Anti - Corruption มากขึ ้น ซึง่ คณะกรรมการบริษัทก็มีความมุง่ มัน่ ที่จะต่อต้ านการ
ทุจริตคอรัปชัน่ โดยมีการจัดฝึ กอบรมในเรื่ องการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ให้ พนักงานทุกคนและพนักงานทุกคนก็ให้ ความ
ร่วมมือ และให้ การสนับสนุนในเรื่ องนี ้เป็ นอย่างดี
นายสรรพสิทธิ์ มิ่งสิทธิชยั ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่าโครงการลงทุนในโรงแรม อสังหาริมทรัพย์ และการ
ลงทุนใหม่เกี่ยวกับธุรกิจบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ (Health Care) เช่น โรงพยาบาลของบริษัทตามที่นายวีระ
ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ได้ นาเรี ยนต่อที่ประชุมนัน้ จะมีมลู ค่าการลงทุนประมาณเท่าใด และจะ
เป็ นการลงทุนในปี นี ้ทังหมดหรื
้
อไม่อย่างไร
ดร.สาธิต วิทยากร ได้ ชี ้แจงว่า สิ่งที่นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารได้ นาเรี ยนต่อที่
ประชุมนัน้ เป็ นเพียงแผนกลยุทธ์และขันตอนในการด
้
าเนินธุรกิจที่ฝ่ายบริหารจัดการได้ วางแนวทางไว้ โดยมูลค่า
รวมโครงการทังหมดที
้
่บริ ษัทคาดว่าจะลงทุนนันมี
้ จานวนสูงประมาณกว่าหนึง่ หมื่นล้ านบาท ซึง่ ความเป็ นไปได้ ใน
การดาเนินการทุกโครงการนันอาจจะไม่
้
ได้ ทกุ โครงการ อาจสาเร็จเพียงบางโครงการเท่านัน้
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั
กฎระเบียบของราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
นายสรรพสิทธิ์ มิ่งสิทธิชยั ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่าในส่วนของ REIT นันจะครอบคลุ
้
มถึงส่วนที่เป็ นโรงแรม
อสังหาริมทรัพย์ และ การลงทุนใหม่เกี่ยวกับธุรกิจบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ (Health Care) เช่น โรงพยาบาล
หรื อไม่อย่างไร
ดร.สาธิต วิทยากร ได้ ชี ้แจงว่า REIT เป็ นแผนระยะยาวของบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ ในการ
ดาเนินกิจการในแผนขันที
้ ่สอง
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้เพิ่มเติมอีก
เลขานุการบริ ษัทได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบ
รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี ที่ผ่านมาและรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ตามที่ได้
นาเสนอ และ เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2558 และรายงานประจาปี
2558 ของคณะกรรมการบริ ษัท
วาระที่ 3

พิจ ารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริ ษั ท สาหรั บ ปี บั ญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อานวยการฝ่ ายบริ การบัญชี ได้ รายงานให้ ที่ประชุมทราบ ดังนี ้ ตาม
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ในปี 2558 มีบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้น 1 แห่ง คือ
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จากัด ซึง่ ได้ เริ่มรวมในงบการเงินของบริษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 7 กันยายน 2558 ใน
ส่วนของผลการดาเนินงาน ของบริษัท เป็ นดังต่อไปนี ้
1.

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ในปี 2558 มีรายได้ รวม 274 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 ประมาณร้ อยละ 11 ซึง่ รายได้ ประกอบด้ วย
รายได้ จากกิจการอาคารที่พกั อาศัย 214 ล้ านบาท สูงกว่าปี 2557 ประมาณร้ อยละ 12
รายได้ คา่ บริ หารอาคารสานักงาน จานวน 42 ล้ านบาท เท่ากับปี 2557
รายได้ คา่ บริ การ เป็ นรายได้ จากการให้ บริการทางบัญชี สารสนเทศ และ การจัดการด้ าน
ทรัพยากรบุคคล จานวน 4 ล้ านบาท สูงกว่าปี 2557 ประมาณร้ อยละ 17
รายได้ อื่น ๆ มีจานวน 14 ล้ านบาท ประกอบด้ วย กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุตธิ รรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ า ดอกเบี ้ยรับ และรายการอื่น ๆ
ต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยรวม ปี 2558 มีจานวน 238 ล้ านบาท สูงกว่า ปี 2557 ประมาณร้ อยละ 8
จากค่าใช้ จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากบริ ษัทระหว่างการปรับโครงสร้ างองค์กร เพื่อให้ รองรับการเติบโตของ
ธุรกิจในปี 2559
ในปี 2558 ไม่มีต้นทุนทางการเงิน
ทาให้ ในปี 2558 มีกาไรสุทธิสาหรับปี อยู่ที่ 37 ล้ านบาท สูงกว่าปี 57 ประมาณร้ อยละ 41 จะเห็นได้ วา่
บริษัทมีผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้นกว่าปี 2557
งบการเงินรวม
ในปี 2558 มีรายได้ รวม 433 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 ประมาณร้ อยละ 16 ซึง่ รายได้ ประกอบด้ วย
รายได้ จากกิจการอาคารที่พกั อาศัย 214 ล้ านบาท
รายได้ คา่ บริ หารอาคารสานักงาน 42 ล้ านบาท
รายได้ คา่ บริ การ จานวน 168 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนที่เพิ่มขึ ้นเป็ นรายได้ คา่ บริการของบริ ษัทย่อย
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รายได้ อื่น ๆ จานวน 8 ล้ านบาท
ต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยรวม จานวน 415 ล้ านบาท ซึง่ ต้ นทุนที่สงู ขึ ้น จะเกิดจากบริษัทย่อยมีการรับ
งานโครงการเพิ่มขึ ้น และมีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้การค้ าและรายได้ ค้างรับของบริษัทย่อยในปี
จานวน 14 ล้ านบาท
ต้ นทุนทางการเงิน มีจานวน 1 ล้ านบาท เป็ นของบริ ษัทย่อย
ทาให้ บริ ษัทมีกาไรสุทธิรวมสาหรับปี อยู่ที่ 17.5 ล้ านบาท ซึง่ สูงกว่าปี 2557 ประมาณร้ อยละ 35
2.

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์หมุนเวียน มีจานวน 490 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 ที่มีจานวน 464 ล้ านบาท อยู่
ร้ อยละ 6 โดยเพิ่มขึ ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราว
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จานวน 1,579 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 ที่มีจานวน 1,537 ล้ านบาท
อยู่ ร้ อยละ 3 จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ ้น 75 ล้ านบาท
ในปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,069 ล้ านบาท
หนี ้สินหมุนเวียน มีจานวน 39 ล้ านบาท
หนี ้สินไม่หมุนเวียน จานวน 38 ล้ านบาท สูงขึ ้นจากปี 2557 จากการตังประมาณการ
้
Incentive
Fee ที่ต้องจ่ายให้ Marriott และการตังภาระผู
้
กพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทฯ มีหนี ้สินรวม 77 ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2558 มีจานวน 1,992 ล้ านบาท สูงกว่าปี 2557 ร้ อยละ 3 จากผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ ้น การจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วจากการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 10 ล้ านบาท
และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนชาระแล้ วจากการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 2 ล้ านบาท
-

ปี 2558 บริษัทฯ มีหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,069 ล้ านบาท

งบการเงินรวม
สินทรัพย์หมุนเวียน มีจานวน 624 ล้ านบาท สูงกว่าปี 2557 ร้ อยละ 16 จากเงินลงทุนชัว่ คราว
ของบริษัทย่อย 75 ล้ านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีจานวน 1,464 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้ อยละ 3 จากราคาตาม
บัญชีของ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ที่ลดลง การตัดค่าเสื่อมราคา และการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดจาก
การซื ้อบริษัทย่อย จานวน 8 ล้ านบาท
ในปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,087 ล้ านบาท
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-

หนี ้สินหมุนเวียน มีจานวน 59 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 จากเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นที่

เพิ่มขึ ้น
หนี ้สินไม่หมุนเวียน มีจานวน 42 ล้ านบาท
บริษัทฯ มีหนี ้สินรวม 101 ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2558 มีจานวน 1,986 ล้ านบาท สูงกว่าปี 2557 ร้ อยละ 2 จากผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ ้น
งบการเงินรวม มีหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,087 ล้ านบาท
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม
นายนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่าค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของปี 2558 เกิดจากอะไร และลูกหนี ้
รายใด
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ ชี ้แจงว่า ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญดังกล่าวเป็ นของ
บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย เกิดจากหนี ้คงค้ างของลูกค้ าเดิมของบริษัท คอนเวอร์
เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด ก่อนที่บริษัทจะเข้ าซื ้อกิจการบริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด ซึง่ ลูกค้ าที่ค้างชาระนี ้ทา
ธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาล และค้ างชาระเป็ นระยะเวลาหลายปี โดยบริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด ได้
บันทึกค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เป็ นรายได้ แล้ วตังแต่
้ ที่ตกลงทาสัญญา ต่อมาในปี 2558 ลูกค้ าแจ้ งว่าคณะกรรมการ
ของลูกค้ าไม่อนุมตั ใิ นการติดตังระบบงานนี
้
้ จึงไม่มีการดาเนินการต่อ และไม่มีการเรี ยกเก็บค่าบริการที่คงค้ างไว้
เนื่องจากสัญญาที่ทาไว้ ยงั ไม่รัดกุมเพียงพอ ทังนี
้ ้ผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรบันทึกสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ บริษัท
จึงได้ บนั ทึกสารองหนี ้สงสัยจะสูญในปี 2558 เป็ นจานวนเงิน 14 ล้ านบาท แต่ภายหลัง ซึง่ บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์
ซิสเทมส์ จากัด ได้ บนั ทึกค่าบริการดังกล่าวเป็ นรายได้ แล้ ว โดยหนี ้ดังกล่าวนี ้เป็ นหนี ้ที่เกิดขึ ้นก่อนที่บริษัทจะเข้ าไป
ซื ้อกิจการ
นายนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเพิ่มเติมว่า ความเป็ นไปได้ ที่จะได้ รับชาระหนี ้กลับมาเป็ นรายได้
ของลูกหนี ้ที่บนั ทึกค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ มีหรื อไม่
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริ หาร ได้ ชี ้แจงว่า คงไม่ได้ รับชาระหนี ้สาหรับกรณีดงั กล่าว แต่
มีความเป็ นไปได้ ที่จะมีรายได้ จากการติดตังระบบใหม่
้
ซึง่ เป็ นปกติธุรกิจของโรงพยาบาลที่จะติดตังระบบใหม่
้
ทกุ
5 ปี
นายนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเพิ่มเติมว่าบริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด มีต้นทุน และ
ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มขึ ้นในปี 2558 จึงขอสอบถามว่าแนวโน้ มในปี 2559 จะเป็ นอย่างไร
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ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริ หาร ได้ ชี ้แจงว่า ในฐานะกรรมการบริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิส
เทมส์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทให้ บริการในการติดตังระบบสารสนเทศ
้
ซึง่ เมื่อ 2 ปี ที่แล้ ว บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์
จากัด รับงานจากโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่แห่งหนึง่ ในจังหวัดขอนแก่น ซึง่ บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด
ต้ องจัดหาพนักงานไปทางานที่ขอนแก่นประมาณ 35 คน ทาให้ มีต้นทุนเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้การตรวจรับงานของ
ภาครัฐค่อนข้ างมีขนตอนที
ั้
่มากทาให้ ล่าช้ า จึงส่งผลให้ บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด รับรู้รายได้ ช้ากว่า
รายจ่าย ทังนี
้ ้ในปี 2559 ได้ มีกลยุทธ์ที่จะหารายได้ เพิ่มจากโรงพยาบาลขนาดเล็ก เพื่อลดขันตอนในการตรวจรั
้
บ
และสามารถกระจายพนักงานไปทางานได้ มากขึ ้นเพื่อลดต้ นทุน
นายนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเพิ่มเติมว่าในปี 2559 บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด จะ
เติบโตเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนร้ อยละเท่าไรของรายได้ ปี 2558 ซึง่ มีจานวน 168 ล้ านบาท หรื อเติบโตถึง 200ล้ านบาท
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่า ตามแผนที่ได้ เสนอไปแล้ วในวาระที่ 2 และ
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริ หารได้ ชี ้แจงนัน้ ในปี 2559 นี ้ บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด
ต้ องมีการวางแผนในการหาลูกค้ าโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็กลง เพื่อไม่ให้ เกิดประเด็นเหมือนลูกค้ าขนาดใหญ่ที่
ต้ องใช้ เวลามาก อีกทังการเก็
้
บข้ อมูลในการติดตังระบบก็
้
มีหลากหลาย ทาให้ ควบคุมต้ นทุนยาก โดยประมาณการ
ว่าจะเติบโตเป็ นจานวนเงิน 180 ล้ านบาท
นายนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเพิ่มเติมว่าธุรกิจบริการให้ คาปรึกษาด้ านธุรกิจที่รายได้ หายไปใน
ปี 2558 เป็ นเพราะเหตุใด ในปี 2559 จะมีรายได้ กลับเข้ ามาอีกหรื อไม่
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ ชี ้แจงว่าบริษัทย่อยคือ บริษัท พริน้ ซิเพิล อินเวสเมนท์
จากัด ซึง่ ดูแลด้ านการลงทุนของบริษัทนัน้ เนื่องจากสถานการณ์ด้านการลงทุนตังแต่
้ กลางปี 2557 ไม่เอื ้ออานวย
ต่อการลงทุนในตลาดทุน จึงไม่ได้ ทาธุรกรรมด้ านนี ้ ทังนี
้ ้ก็ได้ หารายได้ เสริมจากการให้ บริการด้ านบริการบัญชี การ
จัดการด้ านทรัพยากรบุคคล การให้ บริการด้ านสารสนเทศ ด้ านจัดซื ้อ
นายนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้ ขอให้ อธิบายเกี่ยวกับการตัดจาหน่ายทรัพย์สินไม่มีตวั ตน 8.1 ล้ านบาท
และการซื ้อทรัพย์สินไม่มีตวั ตนเพิ่ม 3.8 ล้ านบาท
นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อานวยการฝ่ ายบริ การบัญชี ได้ ชี ้แจงว่า เนื่องจากธุรกิจบริหารอาคาร
สานักงานมีการอัพเกรดโปรแกรมบัญชีใหม่ทาให้ มีเงินลงทุนเพิ่มขึ ้น ส่วนการตัดจาหน่ายทรัพย์สินไม่มีตวั ตนเป็ น
ของบริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด จานวนเงิน 8.1 ล้ านบาท ซึง่ ยอดคงเหลือมีจานวนต่ากว่า 1 ล้ านบาท
ซึง่ รายการนี ้เป็ นการตัดจาหน่ายตังแต่
้ ปี 2556 เป็ นรายการตัดจาหน่ายแบ็กล็อค (Backlog) ของบริษัท คอนเวอร์
เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด
นายนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามถึงระยะเวลาของการดาเนินโครงการสยามของ บริ ษัท
แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จากัด
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นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ชี ้แจงว่าตามที่ได้ วางแผนไว้ โครงการดังกล่าวจะมี
ระยะเวลาก่อสร้ างประมาณ 24 เดือน ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมการออกแบบ การจัดหาผู้บริหารโรงแรม โดย
ได้ รับอวอร์ ดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ ว แต่เนื่องจากเป็ นโครงการที่มีจานวนเงินมากกว่าหนึง่ พันล้ านบาท
จะต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรี ก่อนจึงเริ่มโครงการก่อสร้ างได้
นายนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่าจะได้ รับอนุมติจากคณะรัฐมนตรี ในเร็วๆ นี ้หรื อไม่
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ ชี ้แจงว่า คงไม่สามารถแจ้ งได้ เนื่องจากเรื่ องการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี มีจานวนมาก แต่ได้ เร่งรัดไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ วว่า ถ้ าไม่สามารถสรุป
ภายในไตรมาสสองของปี นี ้ ก็จาเป็ นที่จะขอปรับราคาเนื่องจากราคาที่เสนอไว้ นนอยู
ั ้ ภ่ ายใต้ เงื่อนไขไม่นานมาก
เพราะขณะนี ้ราคาวัสดุอปุ กรณ์ในการก่อสร้ างได้ ปรับตัวสูงขึ ้นทาให้ บริ ษัทมีต้นทุนที่สงู ขึ ้นด้ วย
นายนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามถึงความคืบหน้ าในการขายโรงแรม MARRIOTT EXECUTIVE
APARTMENT SATHORN VISTA - BANGKOK
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริ หาร ได้ ชี ้แจงว่าขณะนี ้ยังไม่มีผ้ ใู ดเสนอราคาที่เหมาะสม อีก
ทังโรงแรมเองก็
้
มีศกั ยภาพสูง มีรายได้
นายนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามถึงความคืบหน้ าในการลงทุนด้ านการแพทย์ของบริ ษัทว่ามี
ความคืบหน้ าเพียงใด
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า เรื่ องธุรกิจทางการแพทย์นนเป็
ั ้ นธุรกิจที่ดีและน่าจับตามอง ในช่วงภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยของประเทศไทยเมื่อปี 2540 นัน้ ธุรกิจทางการแพทย์กลับเติบโต ซึ่งจะเห็นได้ ว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยมี 4 ธุรกิจที่ดีคือ การศึกษา การรักษาความปลอดภัย การแพทย์ และ เสริมความงาม
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริ หาร ได้ เสริ มว่า ฝ่ ายบริหารได้ วางแผนงานและกลยุทธ์เรื่ อง
การลงทุนทังด้
้ านอสังหาริมทรัพย์ และ ด้ านที่คณะผู้บริหารมีความชานาญ
นายนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่า การลงทุนในด้ านที่คณะผู้บริ หารมีความชานาญ โดยเฉพาะ
เรื่ องทางการแพทย์นนจะเกิ
ั้
ดเป็ นรูปธรรมเมื่อใด
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ชี ้แจงว่าตามที่ได้ วางแผนไว้ นนเป็
ั ้ นแผนงานอาจจะเกิด
หรื อไม่เกิดก็ได้ ทังนี
้ ้ฝ่ ายจัดการมีการพิจารณาการลงทุนพร้ อมจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม ด้ วยความโปร่ งใส
และต้ องการดาเนินงานให้ ถกู ต้ อง เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยไม่กระทบกระเทือนมากนัก จึงขอเรี ยนว่าเมื่อมีข้อสรุป
จากการศึกษาโครงการแล้ วจะเรี ยนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบทันที
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นายนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่าการที่บริษัทนาเงินที่ได้ จากการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นไปลงทุน
ในหน่วยลงทุนนัน้ ได้ ผลตอบแทนที่ดีหรื อไม่
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริ หาร ได้ ชี ้แจงว่า เนื่องจากทุนจดทะเบียนบริ ษัท แบงค็อก
เซ็นเตอร์ ดิสตริ ค จากัด ยังเรี ยกชาระทุนไม่ครบ ด้ วยต้ องรอการอนุมัติข องคณะรัฐมนตรี ก่อนสาหรับโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ที่สยาม จึงนาเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนที่เป็ นหุ้นกู้ซึ่งให้ อัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าฝากเงินใน
บัญชีธนาคารและมัน่ คงกว่าการลงทุนในตลาดทุน ทังนี
้ ้คาดว่าจะจะนามาใช้ ลงทุนอีกไม่นานเมื่อคณะรัฐมนตรี
อนุมตั โิ ครงการที่สยาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม
ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการบริษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 3 มีทงหมด
ั้
80 ราย เป็ นจานวน
766,335,181 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 79.9952 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออก
เสียงลงคะแนน
เมื่อการลงคะแนนเรี ยบร้ อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 3 มี
จานวนทังสิ
้ ้น 766,335,181 เสียง
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเอกฉันท์อนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริ ษัท สาหรับ
ปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
766,295,181 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9948
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง จานวน
40,000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0052
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงดการจ่ ายเงินปั นผล
สาหรับปี 2558

นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดให้ บริษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และมาตรา 116
กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 อนุมตั จิ ดั สรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวนเงิน 1,876,267 บาท
เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ซึง่ ณ 31 ธันวาคม 2558 มีกาไรสะสมจัดสรรแล้ วสารองตามกฎหมายเท่ากับ
39,379,215 บาท
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ทังนี
้ ้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรหลังหักภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
ทุนสารองตามกฎหมาย และสารองอื่นๆ ทังนี
้ ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ
สภาพคล่อง และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และเนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะขยายงานในปี นี ้ จึงเสนอให้ งด
การจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนสารองสาหรับ
การดาเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริ ษัท
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการบริษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 4 มีทงหมด
ั้
80 ราย เป็ นจานวน
766,335,181 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 79.9952 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออก
เสียงลงคะแนน
เมื่อการลงคะแนนเรี ยบร้ อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 4 มี
จานวนทังสิ
้ ้น 766,335,181 เสียง
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเอกฉันท์อนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการ
จ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2558 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
766,295,181 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9948
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง จานวน
40,000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0052
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ กรรมการคิดเป็ น
จานวนหนึง่ ในสาม หรื อจานวนใกล้ ที่สดุ กับหนึง่ ในสามจะต้ องออกจากตาแหน่ง ในครัง้ นี ้ กรรมการที่ครบกาหนด
ออกตามวาระ 3 ท่าน มี ดังต่อไปนี ้
1. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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3. นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค

กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

ซึง่ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว ขอเสนอให้ ประธานกรรมการและกรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึง่ โดยวาระนี ้ จะลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการบริษัท ชี ้แจงว่า ในวาระที่ 5 นี ้ จะแบ่ง เป็ นวาระย่อย 5.1 – 5.3 โดยให้ ลงคะแนนเลือกตังเป็
้ น
รายบุคคลทีละวาระ
วาระที่ 5.1 การลงคะแนนเลือกตัง้ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
เลขานุการบริษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 5.1 มีทงหมด
ั้
81 ราย เป็ น
จานวน 766,335,182 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 79.9952 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และ ขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาออกเสียงลงคะแนน
เมื่อการลงคะแนนเรี ยบร้ อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.1 มี
จานวนทังสิ
้ ้น 766,335,182 เสียง
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตัง้ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม กลับเข้ าเป็ น
กรรมการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
766,295,182 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9948
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง จานวน
40,000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0052
วาระที่ 5.2 การลงคะแนนเลือกตัง้ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
เลขานุการบริษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 5.2 มีทงหมด
ั้
81 ราย เป็ น
จานวน 766,335,182 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 79.9952 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และ ขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาออกเสียงลงคะแนน
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เมื่อการลงคะแนนเรี ยบร้ อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.2 มี
จานวนทังสิ
้ ้น 766,335,182 เสียง
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตัง้ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั กลับเข้ าเป็ นกรรมการอีก
วาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
766,295,182 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9948
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง จานวน
40,000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0052
วาระที่ 5.3 การลงคะแนนเลือกตัง้ นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
เลขานุการบริษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 5.3 มีทงหมด
ั้
81 ราย เป็ น
จานวน 766,335,182 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 79.9952 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และ ขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาออกเสียงลงคะแนน
เมื่อการลงคะแนนเรี ยบร้ อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.3 มี
จานวนทังสิ
้ ้น 766,335,182 เสียง
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตัง้ นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค กลับเข้ าเป็ นกรรมการอีก
วาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
766,295,182 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9948
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง จานวน
40,000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0052
วาระ 6

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริ ษัท เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควร
ให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559 ดังต่อไปนี ้
1. วงเงินค่าบาเหน็จกรรมการ สาหรับผลการดาเนินงานปี 2558 อยูใ่ นวงเงินไม่เกิน 4.0 ล้ านบาท โดย
จะบันทึกเป็ นค่าใช้ จา่ ยของปี 2559 (คงเท่าเดิมกับ ปี 2557 โดยบันทึกเป็ นค่าใช้ จา่ ย ปี 2558)
2. ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่และการชดใช้ คืนให้ กบั บริษัท (Directors and
Officers Liability and Company Reimbursement Policy, D&O) วงเงิน 300 ล้ านบาท (คงเดิม
เท่ากับปี 2558)
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3. ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ (บาท)

ตาแหน่ ง

ประชุม
คณะกรรมการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธาน
คณะ
กรรมการ

กรรมการ

ประธาน
คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

15,000

10,000

15,000

กรรมการ
ตรวจสอบ

5,000

ประธาน
คณะ
กรรมการ
บริหาร

ประธาน
กรรมการ คณะ
บริหาร กรรมการ
บริหาร
ความ
เสี่ยง

กรรมการ
บริหาร
ความ
เสี่ยง

5,000

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

4,000

3,000

4,000

3,000

ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการบริษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 6 มีทงหมด
ั้
82 ราย เป็ น
จานวน 766,335,382 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 79.9952 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และ ขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาออกเสียงลงคะแนน
เมื่อการลงคะแนนเรี ยบร้ อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 6 มี
จานวนทังสิ
้ ้น 766,335,382 เสียง
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ใิ ห้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559 ด้ วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7

จานวน
จานวน
จานวน

766,295,382 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9948
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
40,000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0052

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2559

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้สอบบัญชี และได้ มีความเห็นว่าผู้สอบ
บัญชี แห่ง บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็ นอิสระ ซึง่
สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ เป็ นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริ ษัท จึงนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อเสนอขออนุมตั จิ ากที่ประชุมสามัญประจาปี 2559 แต่งตังให้
้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรื อ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/
หรื อ นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 แห่ง บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส
เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2559 โดยให้ คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท และ ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้ บริ ษัท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
ในส่ ว นของค่ า ตอบแทนผู้ สอบบัญ ชี ประจ าปี 2559 ได้ เ สนอค่ า ตอบแทนเป็ นจ านวนเงิ น ไม่ เ กิ น
2,030,000 บาท สาหรับบริษัทและบริษัทย่อยอีกสามแห่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนสไลด์ ซึ่งคณะกรรมการได้
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี
2559 ตามเสนอ
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รอบปี บัญชี 2559

รอบปี บัญชี 2558

1. ค่ าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท

1,450,000

1,450,000

2. ค่ าสอบบัญชีของบริษัทย่ อย

580,000

500,000

2,030,000

1,950,000

รวม
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
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ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการบริษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 7 มีทงหมด
ั้
82 ราย เป็ น
จานวน 766,335,382 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 79.9952 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และ ขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาออกเสียงลงคะแนน
เมื่อการลงคะแนนเรี ยบร้ อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7 มี
จานวนทังสิ
้ ้น 766,335,382 เสียง
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ใิ ห้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี
2559 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
766,295,382 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9948
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง จานวน
40,000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0052
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นซึ่งนอกเหนือจากวาระที่กาหนด รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้ แสดงความเห็นต่อที่ประชุมในเรื่ องเกี่ยวกับ
การจัดหาเงินลงทุนของบริษัทว่า บริษัทคงต้ องใช้ เงินทุนระยะยาว ขอให้ พิจารณาการเพิ่มทุนเป็ นทางเลือกสุดท้ าย
แรก เพราะบริษัทมีหนี ้สินเพียง 101 ล้ านบาท และมีหนี ้สินระยะยาวเพียง 1 ล้ านบาท แต่มีสว่ นผู้ถือหุ้นประมาณ
2,000 ล้ านบาท ซึง่ สามารถกู้เงินได้ เป็ นจานวนสูง โดยขอให้ พิจารณาเรื่ องการออกหุ้นกู้เป็ นลาดับแรก โดย
ออกเป็ นหุ้นกู้ระยะยาว และ หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture Bond) เช่น หุ้นกู้เงินระยาวเวลา 5 ปี
และให้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ ทาให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเพิ่มขึ ้น ส่วนทางเลือกที่สองออกเป็ นหุ้นเพิ่มทุนจัดสรรให้ แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และส่วนทางเลือกสุดท้ ายขอให้ การออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ด้ วยราคาที่ไม่สงู
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ แนะนา
นายสุ ท ธิ รั ต น์ อาชิ ต า ผู้ รั บ มอบฉั น ทะ สอบถามว่ า มี ก ารพิ จ ารณาน า MARRIOTT EXECUTIVE
APARTMENT SATHORN VISTA – BANGKOK เข้ าโครงการ REIT หรื อไม่
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ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริ หาร ได้ ชี ้แจงว่า ได้ มีการศึกษาพิจารณาแล้ ว แต่ด้วยขนาด
ของทรัพย์สินที่ 2,000 ล้ านบาท ทาให้ ไม่เป็ นที่สนใจ เพราะขนาดของทรัพย์สินที่นักลงทุนสนใจคือ 5,000 ล้ าน
บาทขึ ้นไป ฝ่ ายจัดการก็ได้ หาวิธีอื่นในการดาเนินการให้ เกิดผลประโยชน์ที่มากขึ ้น
นายสุทธิรัตน์ อาชิตา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริ ษัท พิจารณาว่า MARRIOTT EXECUTIVE
APARTMENT SATHORN VISTA – BANGKOK ควรได้ Yield Stand Alone ที่เท่าไร
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริ หาร ได้ ชี ้แจงว่า Yield Stand Alone ไม่ควรต่ากว่าร้ อยละ
4 ของมูลค่า 2,000 ล้ านบาท
นายสุทธิรัตน์ อาชิตา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่ามีการพิจารณาเรื่ อง Financial Criteria ในการตัดสินใจ
การลงทุนอย่างไร
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริ หาร ได้ ชี ้แจงว่า Yield สาหรับอสังหาริ มทรัพย์ควรจะได้
ประมาณร้ อยละ 6 – 7 โรงแรมควรมี House Profit ร้ อยละ 45 สานักงานควรมีกาไรขันต้
้ นร้ อยละ 40 ด้ าน
การแพทย์ กาไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี ้ย ภาษี (EBITDA) ร้ อยละ 20 - 25
ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม หรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า
ขณะนี ้วาระต่างๆ ได้ รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ ้นแล้ วเพื่อเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กากับ ตลาดทุน และระเบียบบริษัท บริ ษัทจะดาเนินการแจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ภายหลัง
เสร็จสิ ้นการประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทาการถัดไปและบริษัทจะจัดทารายงานการ
ประชุมให้ แล้ วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ.2535
รวมทังน
้ าส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทที่
www.principalcapital.co.th อันจะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้ อง
ได้
ประธานฯ ได้ กล่าวในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จากัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนผู้มีสว่ นที่เกี่ยวข้ องทุกท่าน ที่เข้ า
ร่วมการประชุมในครัง้ นี ้ ขณะนี ้ประชุมได้ ดาเนินการครบถ้ วนทุกวาระแล้ ว จึงขอปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559
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ปิ ดประชุมเวลา 14.30 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร)

ลงชื่อ
เลขานุการบริ ษัท และผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ
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