
 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
บริษัท พริน้ซิเพลิ แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2559 
ณ ห้อง บอลรูม 2 ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท 

เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 
เร่ิมการประชุม เวลา 13.00 น. 

 
 นายแพทย์พงษ์ศกัดิ ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัทกลา่วต้อนรับทา่นผู้ ถือหุ้น และตวัแทนผู้ ถือ

หุ้นทกุทา่นท่ีได้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษัท”) และได้เรียนให้ท่ีประชมุทราบวา่ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 1,400,700,000 บาท (หนึง่พนัส่ี
ร้อยล้านเจ็ดแสนบาท) โดย ณ วนัปิดสมดุทะเบียน วนัท่ี 4 เมษายน 2559 บริษัทมีทนุจดทะเบียนช าระ แล้ว
จ านวน 957,976,200 บาท (เก้าร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนหกพนัสองร้อยบาท) ซึง่ประกอบด้วยหุ้น
สามญัจ านวน 957,976,200 หุ้น (เก้าร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนหกพนัสองร้อยหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ

1 บาท 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบเพิ่มเตมิว่า ในการประชมุครัง้นี ้เป็นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2559 มีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 34 ราย และมีผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุจ านวน 
50 ราย รวมทัง้หมด 84 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 766,336,437 หุ้น คดิเป็นร้อยละ79.9954 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด ณ วนัปิดสมดุทะเบียนจ านวน 957,976,200 หุ้น (เก้าร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนหก
พนัสองร้อยหุ้น) ซึง่เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด ตามมาตรา 103 แหง่พระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ถือได้วา่ครบเป็นองก์ประชมุ จงึขอเปิดประชมุอย่างป็นทางการเพ่ือพิจารณาวาระ
ตา่งๆ และตามท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม  ถึง 31 ธนัวาคม 2558 บนเว็ปไซต์ของบริษัทนัน้ ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและ
รายช่ือบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 

 ก่อนท่ีจะเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวชยาภรณ์ เล่ือนนภาวรรณ 
เลขานกุารบริษัทกลา่วแนะน าคณะกรรมการของบริษัท และผู้ ท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นีใ้ห้ท่ีประชมุทราบ พร้อมทัง้
แนะน าวิธีปฏิบตัใินการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระให้ท่ีประชมุทราบ   

 

นางสาวชยาภรณ์ เล่ือนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท ได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และท่ีปรึกษาของ
บริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 
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บริษัทมีกรรมการทัง้หมด  9 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี ้ 
 

1. นพ.พงษ์ศกัดิ ์ วิทยากร              ประธานคณะกรรมการบริษัท 
 

2. นายญาณศกัดิ ์มโนมยัพิบลูย์       กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

3. ดร.สาธิต  วิทยากร                     กรรมการ   ประธานคณะกรรมการบริหาร และ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

 

4. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

5. ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั              กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

6. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค    กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง 
และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

 

7. นางสาววิชนนั ศภุจรรยา                กรรมการและกรรมการบริหาร 
 

8. นางสาวศริดา เทียมประเสริฐ         กรรมการ 
 

9. นางสาวภทัรพร จารุพฒัน์              กรรมการ 
 

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จ ากัด ซึ่งจะท าหน้าท่ีดูแลควบคุมการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้นี ้รวมถงึการตรวจนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง  
1. นายเนรมิตร  ตรงพร้อมสขุ และ 
2. นางนวลลดา  งามธนไพศาล     
 

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจากบริษัท 24 อินเตอร์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
นางสาวกานตมิา คงสมยตุ ิ 
 

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
นายชาญชยั  ชยัประสิทธ์ิ     
 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 
นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ  ผู้อ านวยการฝ่ายบริการบญัชี  
 

ล าดบัถดัไป นายเนรมิตร  ตรงพร้อมสุข ท่ีปรึกษากฎหมาย ได้ชีแ้จงถึงวิธีปฏิบตัิส าหรับการประชมุ และ
วิธีการลงคะแนนเสียงในวาระตา่งๆ ดงันี ้ 
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 การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระนัน้ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้น มี
หนึง่เสียง 

ส าหรับการลงมตใินวาระท่ี 1 วาระท่ี 3  วาระท่ี 4  วาระท่ี 5 และวาระท่ี 7  จะถือคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน 

ส าหรับวาระท่ี 6 ค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของ 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

ส าหรับวาระท่ี 2  เป็นวาระเพ่ือทราบไมมี่การลงมต ิ
 

ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแตล่ะวาระเม่ือได้ลงมติ
ในใบลงคะแนนในวาระดงักลา่วแล้ว ให้ยกมือขึน้ เพ่ือท่ีเจ้าหน้าท่ี จะเดนิเข้าไปเก็บบตัรลงคะแนนของท่าน กรณีท่ี
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นยกมือ จะถือว่า ผู้ ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะท าการประมวลผล
คะแนน และประกาศผลคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบในแตล่ะวาระ 

 

กรณีมีผู้ ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ท่ีจะท าการซกัถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ ต่อท่ี
ประชุมในวาระใดๆ ก็ดี บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะ ท่ีมีความประสงค์จะซกัถาม 
โดยขอให้ผู้ ท่ีจะท าการซกัถามได้โปรดยกมือ และ กรุณา แจ้งช่ือ-นามสกลุ ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็น
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะมาจากผู้ ถือหุ้นรายใด เพ่ือบริษัทฯ จะได้ท าการชีแ้จงใน
ประเดน็ตา่งๆ ท่ีสอบถาม และบนัทกึไว้เป็นข้อมลูส าหรับการประชมุในครัง้นีไ้ด้อย่างถกูต้อง   

 

ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตัง้แต่ ขัน้ตอนการ
ลงทะเบียน บริษัทจะนบัคะแนนเสียงตามท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะมาทกุประการ และส าหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วม
ประชุม ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะตรวจสอบค าสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามท่ีผู้มอบ
ฉนัทะก าหนดไว้ 

 

จ านวนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะและจ านวนคะแนนเสียงในแตล่ะวาระอาจจะไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจ
มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาเพิ่มเตมิ 

 

ในแตล่ะวาระกรณีการนบัคะแนนยงัไมเ่รียบร้อยบริษัทฯ จะขอด าเนินการพิจารณาในวาระตอ่ไป เม่ือการ
รวบรวม คะแนนเรียบร้อย จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ทราบตอ่ไป 

 

ก่อนท่ีจะเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ นางสาวชยาภรณ์ เล่ือนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท ได้กลา่ว
แนะน านางสาวจรีุรัตน์ ช่ืนสวุรรณ อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย
ซึง่เข้าร่วมการประชมุในครัง้นี ้ 
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นอกจากนี ้  เพ่ือให้การรับคะแนนเสียงของท่ีประชมุนีเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใส  ยตุธิรรม  นางสาวชยาภรณ์ 
เล่ือนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท ได้เรียนเชิญให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยจ านวน 1 ราย เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นอาสาสมคัร 
และสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนน ซึง่มีนางสาวกนกวรรณ อดุมกิจโกศล รับอาสาเป็นตวัแทนดงักลา่ว 

 

 ตอ่จากนัน้ ประธานได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี  ้
 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
 

 ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ท่ีจะรับรองในวาระ
นี ้ประชมุเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 โดยรายละเอียดการพิจารณา ได้จดัสง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว พร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชมุ 

 

ประธานเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม หรือแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม หรือขอแก้ไขใดๆ 
 

ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
 

เลขานกุารบริษัท  ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าประชมุวาระท่ี 1 มีทัง้หมด 58 ราย เป็นจ านวน 
 748,248,180 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 78.1072  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด และ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาออก 
เสียงลงคะแนน    
 

เม่ือการลงคะแนนเรียบร้อย  จงึประกาศผลการนบัคะแนน  โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ี  1   มี 
จ านวนทัง้สิน้ 748,248,180 เสียง  

 

ที่ประชุมพจิารณาแล้ว รายงานการประชมุดงักลา่วเห็นวา่ถกูต้อง และ มีมตเิป็นเอกฉนัท์รับรองรายงาน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 

เห็นด้วย  จ านวน  748,208,180  เสียง  คดิเป็นร้อยละ  99.9948 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน  0   เสียง  คดิเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง จ านวน  40,000   เสียง  คดิเป็นร้อยละ  0.0052 
 

วาระที่ 2  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 
                       

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้รายงานตอ่ท่ีประชมุถึงผลการด าเนินงานของบริษัท
ในปีท่ีผา่นมาวา่ ในปีท่ีผา่นมาบริษัทมีรายได้รวมประมาณ 433 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนประมาณร้อยละ 16 



 

5 
 

และบริษัทมีก าไรสทุธิประมาณ 17.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนประมาณร้อยละ 35 ในสว่นของสินทรัพย์รวม 
และสว่นของผู้ ถือหุ้นไมมี่การเปล่ียนแปลงมากคอ่นข้างใกล้เคียงกบัปีท่ีแล้ว  

 

ทัง้นีผ้ลการด าเนินการของบริษัทมาจาก 2 ธุรกิจหลกัของบริษัทคือ 1. กิจการโรงแรม MARRIOTT 
EXECUTIVE APARTMENT SATHORN VISTA – BANGKOK ซึง่ในปีท่ีผา่นมาถือว่ามีผลการด าเนินการท่ีดีขึน้
จากปีท่ีแล้ว ไมว่า่จะเป็นเร่ืองอตัราการเข้าพกั และคา่เฉล่ียคา่ห้องตอ่คืน (ADR) โดยมีรายได้ทัง้สิน้ 218 ล้านบาท 
มีก าไร 102 ล้านบาท ซึง่สงูขึน้กวา่ปีก่อนอยา่งมาก และ 2. บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัท
เก่ียวกบัการให้บริการระบบสารสนเทศ  

 

อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากหนว่ยธุรกิจของบริษัทคอ่นข้างจะเล็ก และธุรกิจของบริษัทคอ่นข้างจะมีข้อจ ากดั 
ซึง่ฝ่ายจดัการก็ได้พยายามท่ีจะขยายธุรกิจออกไป เน่ืองจากเป็นแนวทางให้บริษัทเติบโตได้ดี และเร็วท่ีสดุ โดย
บริษัทพยายามขยายธุรกิจในธุรกิจท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย (STAKEHOLDERS) ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้น 
ชมุชน สงัคม สิ่งแวดล้อม ลกูค้า คูค้่า คูแ่ขง่ พนกังานและครอบครัว โดยค านงึถึงผลกระทบ ความคาดหวงั 
ผลประโยชน์ คณุภาพชีวิต สขุอนามยั และเศรษฐกิจ ของผู้ มีสว่นได้เสีย โดยธุรกิจท่ีบริษัทได้คาดหวงั หรือเร่ิม
ด าเนินการศกึษาแล้วนัน้ เป็นธุรกิจท่ีบริษัทด าเนินการอยู่แล้ว เชน่ โรงแรม การขายหรือให้เชา่อาคารท่ีพกัอาศยั 
(Serviced Apartment) หรือ ส านกังานให้เช่า สว่นอีกกลุม่เป็นกลุม่ท่ีฝ่ายจดัการมีความเช่ียวชาญคือ บริหาร
จดัการธุรกิจสขุภาพ (Health Care)  

 

ทัง้นี ้แผนและขัน้ตอนในการด าเนินธุรกิจท่ีบริษัทได้วางไว้ คือ 
1. ปี 2557 - 2559 ลงทนุในธุรกิจ (Investment) 
2. ปี 2560 - 2562 ได้รับผลตอบแทน ขยายธุรกิจ พฒันาธุรกิจใหม่ 
3. ปี 2563 - 2565 รับผลตอบแทนอยา่งตอ่เน่ือง (Long Term Recurring) 
 

ส าหรับโครงการลงทนุใหมข่องบริษัท ซึง่เม่ือปีท่ีแล้วบริษัทได้แจ้งขา่วผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยวา่ บริษัทได้จดัตัง้บริษัทยอ่ยขึน้ 1 แหง่ ช่ือ บริษัท  แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ากดั เพ่ือเข้าไปลงทนุ
ก่อสร้างโรงแรมแหง่ใหม ่ระดบั 3 - 4 ดาว บริเวณสยามสแควร์ มีห้องพกัประมาณ 400 ห้อง มีขนาดห้องพกัแบบ 
22 และ 26 ตารางเมตร ซึง่ปัจจบุนับริษัทได้รับการคดัเลือกจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัแล้ว ปัจจบุนัรอการ
อนมุตัจิากคณะรัฐมนตรี ซึง่สญัญาท่ีจะท ากบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจะเป็นสญัญาสิทธิการเชา่ระยะยาว โดย
มีระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี และระยะเวลาบริหารจดัการและด าเนินการ 30 ปี ส าหรับธุรกิจบริหารจดัการธุรกิจ
สขุภาพ ยงัอยูร่ะหว่างการศกึษาของคณะกรรมการ และคาดหวงัวา่น่าจะเกิดขึน้ภายในปีนี  ้

 

โดยแหลง่เงินทนุท่ีมาใช้อนัดบัแรก คือการกู้ เงินจากสถาบนัการเงิน เงินสว่นเกินจากการด าเนินธุรกิจ เพิ่ม
ทนุโดยการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ และ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : 
REIT) ซึง่จะชว่ยในการจดัหาเงินทนุเพิ่มทนุเพิ่มเตมิส าหรับโครงการใหมใ่นอนาคต 
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ประธานเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม 
 

นางสาวจุรีรัตน์ ช่ืนสุวรรณ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้ นได้สอบถามว่าตามท่ีบริษัทได้ ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตไว้ บริษัทมีนโยบายท่ีจะให้ได้การ
รับรองจากแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเม่ือใด นอกจากนีน้างสาวจุรีรัตน์ ช่ืน
สวุรรณได้กลา่วช่ืนชมบริษัท ในเร่ืองท่ีบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมการตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ 

 

ดร.สาธิต  วิทยากร ได้ชีแ้จงวา่ ปัจจบุนับริษัทอยูใ่นกระบวนการท าเร่ือง Anti -Corruption ในระดบัท่ี 2 
ซึง่ภายในปีนีจ้ะด าเนินเสนอตอ่แนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตเพ่ือขอการรับรอง และ
ในปีหน้าบริษัทจะเน้นในเร่ือง Anti -  Corruption มากขึน้ ซึง่คณะกรรมการบริษัทก็มีความมุง่มัน่ท่ีจะตอ่ต้านการ
ทจุริตคอรัปชัน่ โดยมีการจดัฝึกอบรมในเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้พนกังานทกุคนและพนกังานทกุคนก็ให้ความ
ร่วมมือ และให้การสนบัสนนุในเร่ืองนีเ้ป็นอย่างดี 

 

นายสรรพสิทธ์ิ  มิ่งสิทธิชยั ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่โครงการลงทนุในโรงแรม อสงัหาริมทรัพย์ และการ
ลงทนุใหมเ่ก่ียวกบัธุรกิจบริหารจดัการธุรกิจสขุภาพ (Health Care)  เชน่  โรงพยาบาลของบริษัทตามท่ีนายวีระ 
ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้น าเรียนตอ่ท่ีประชมุนัน้ จะมีมลูคา่การลงทนุประมาณเทา่ใด และจะ
เป็นการลงทนุในปีนีท้ัง้หมดหรือไมอ่ย่างไร 

 

ดร.สาธิต  วิทยากร ได้ชีแ้จงวา่ สิ่งท่ีนายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้น าเรียนตอ่ท่ี
ประชมุนัน้ เป็นเพียงแผนกลยทุธ์และขัน้ตอนในการด าเนินธุรกิจท่ีฝ่ายบริหารจดัการได้วางแนวทางไว้ โดยมลูคา่
รวมโครงการทัง้หมดท่ีบริษัทคาดวา่จะลงทนุนัน้มีจ านวนสงูประมาณกวา่หนึง่หม่ืนล้านบาท ซึง่ความเป็นไปได้ใน
การด าเนินการทกุโครงการนัน้อาจจะไมไ่ด้ทกุโครงการ อาจส าเร็จเพียงบางโครงการเทา่นัน้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั
กฎระเบียบของราชการและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  

 

นายสรรพสิทธ์ิ  มิ่งสิทธิชยั ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่าในสว่นของ REIT นัน้จะครอบคลมุถึงสว่นท่ีเป็นโรงแรม 
อสงัหาริมทรัพย์ และ การลงทนุใหมเ่ก่ียวกบัธุรกิจบริหารจดัการธุรกิจสขุภาพ (Health Care) เชน่ โรงพยาบาล
หรือไมอ่ย่างไร 

 

ดร.สาธิต  วิทยากร ได้ชีแ้จงวา่ REIT เป็นแผนระยะยาวของบริษัทในการจดัหาแหลง่เงินทนุเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินกิจการในแผนขัน้ท่ีสอง   

 

 ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 
 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามในวาระนีเ้พิ่มเติมอีก            เลขานกุารบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชมุรับทราบ
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมาและรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามท่ีได้
น าเสนอ   และ เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมต้่องมีการลงมติ 
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ที่ประชุมพจิารณาแล้ว รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 และรายงานประจ าปี 
2558 ของคณะกรรมการบริษัท 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับปีบัญชี
สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  

 

นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อ านวยการฝ่ายบริการบญัชี ได้รายงานให้ท่ีประชมุทราบ ดงันี ้ ตาม
รายงานของผู้ตรวจสอบบญัชี ท่ีได้แสดงความเห็นอย่างไมมี่เง่ือนไข ในปี 2558 มีบริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้ 1 แหง่ คือ 
บริษัท แบงคอ็ก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ากดั ซึง่ได้เร่ิมรวมในงบการเงินของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 7 กนัยายน 2558 ใน
สว่นของผลการด าเนินงาน ของบริษัท เป็นดงัตอ่ไปนี ้

 

1. งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

    งบการเงนิเฉพาะบริษัท        
 

 ในปี 2558 มีรายได้รวม 274 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 ประมาณร้อยละ 11 ซึง่รายได้ประกอบด้วย 
- รายได้จากกิจการอาคารท่ีพกัอาศยั   214 ล้านบาท สงูกวา่ปี 2557   ประมาณร้อยละ 12   
-  รายได้คา่บริหารอาคารส านกังาน จ านวน 42 ล้านบาท เทา่กบัปี 2557 
-  รายได้คา่บริการ เป็นรายได้จากการให้บริการทางบญัชี สารสนเทศ และ การจดัการด้าน

ทรัพยากรบคุคล จ านวน 4 ล้านบาท สงูกวา่ปี 2557   ประมาณร้อยละ 17   

-  รายได้อ่ืน ๆ มีจ านวน 14 ล้านบาท ประกอบด้วย ก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงมลูคา่
ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์เพ่ือค้า ดอกเบีย้รับ และรายการอ่ืน ๆ 

-  ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยรวม ปี 2558 มีจ านวน 238 ล้านบาท สงูกวา่ ปี 2557 ประมาณร้อยละ 8   
จากคา่ใช้จ่ายพนกังานท่ีเพิ่มขึน้ เน่ืองจากบริษัทระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้รองรับการเตบิโตของ
ธุรกิจในปี 2559 

-  ในปี 2558 ไมมี่ต้นทนุทางการเงิน 
 

ท าให้ในปี 2558 มีก าไรสทุธิส าหรับปีอยู่ท่ี 37 ล้านบาท สงูกวา่ปี 57 ประมาณร้อยละ 41 จะเห็นได้วา่
บริษัทมีผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้กวา่ปี 2557  

 

 งบการเงนิรวม 
 

ในปี 2558 มีรายได้รวม 433 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 ประมาณร้อยละ 16 ซึง่รายได้ประกอบด้วย 
-  รายได้จากกิจการอาคารท่ีพกัอาศยั 214 ล้านบาท 
-  รายได้คา่บริหารอาคารส านกังาน 42 ล้านบาท 
-  รายได้คา่บริการ จ านวน 168 ล้านบาท ซึง่สว่นท่ีเพิ่มขึน้เป็นรายได้คา่บริการของบริษัทยอ่ย 
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-  รายได้อ่ืน ๆ จ านวน 8 ล้านบาท 

-  ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยรวม จ านวน 415 ล้านบาท ซึง่ต้นทนุท่ีสงูขึน้ จะเกิดจากบริษัทย่อยมีการรับ
งานโครงการเพิ่มขึน้ และมีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าและรายได้ค้างรับของบริษัทยอ่ยในปี 
จ านวน 14 ล้านบาท 

-  ต้นทนุทางการเงิน มีจ านวน 1 ล้านบาท เป็นของบริษัทย่อย 
 

ท าให้บริษัทมีก าไรสทุธิรวมส าหรับปีอยู่ท่ี 17.5 ล้านบาท ซึง่สงูกวา่ปี 2557 ประมาณร้อยละ 35 
 

2. งบแสดงฐานะการเงนิ 
 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 

-  สินทรัพย์หมนุเวียน มีจ านวน 490 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 ท่ีมีจ านวน 464 ล้านบาท อยู่
ร้อยละ 6 โดยเพิ่มขึน้จากเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราว 

-  สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน จ านวน 1,579 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 ท่ีมีจ านวน 1,537 ล้านบาท 
อยู ่ร้อยละ 3 จากเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยท่ีเพิ่มขึน้ 75 ล้านบาท 

- ในปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,069 ล้านบาท 

-  หนีส้ินหมนุเวียน มีจ านวน 39 ล้านบาท 

-  หนีส้ินไมห่มนุเวียน จ านวน 38 ล้านบาท สงูขึน้จากปี 2557 จากการตัง้ประมาณการ Incentive 
Fee ท่ีต้องจา่ยให้ Marriott และการตัง้ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

- บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 77  ล้านบาท   
-  สว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2558 มีจ านวน 1,992 ล้านบาท สงูกวา่ปี 2557 ร้อยละ 3 จากผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึน้ การจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 10 ล้านบาท
และสว่นเกินมลูคา่หุ้นจากการเพิ่มทนุช าระแล้วจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 2 ล้านบาท    

 

- ปี 2558 บริษัทฯ มีหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 2,069 ล้านบาท 
 

งบการเงนิรวม   
 

-  สินทรัพย์หมนุเวียน มีจ านวน 624 ล้านบาท สงูกว่าปี 2557 ร้อยละ 16 จากเงินลงทนุชัว่คราว
ของบริษัทยอ่ย 75 ล้านบาท 

-  สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน มีจ านวน 1,464 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 3 จากราคาตาม
บญัชีของ ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ท่ีลดลง การตดัคา่เส่ือมราคา และการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนท่ีเกิดจาก
การซือ้บริษัทยอ่ย จ านวน 8 ล้านบาท 

- ในปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,087 ล้านบาท 
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- หนีส้ินหมนุเวียน มีจ านวน 59 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 จากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นท่ี
เพิ่มขึน้ 

- หนีส้ินไมห่มนุเวียน มีจ านวน 42 ล้านบาท 

- บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 101 ล้านบาท 

- สว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2558 มีจ านวน 1,986 ล้านบาท สงูกวา่ปี 2557 ร้อยละ 2 จากผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึน้ 

- งบการเงินรวม มีหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 2,087 ล้านบาท 
 

ประธานเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม 
 

นายนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่าคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของปี 2558 เกิดจากอะไร และลกูหนี ้
รายใด 

 

ดร.สาธิต  วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงวา่ คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดงักลา่วเป็นของ
บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั  ซึง่เป็นบริษัทย่อย เกิดจากหนีค้งค้างของลกูค้าเดมิของบริษัท คอนเวอร์
เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั ก่อนท่ีบริษัทจะเข้าซือ้กิจการบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั ซึง่ลกูค้าท่ีค้างช าระนีท้ า
ธุรกิจเก่ียวกบัโรงพยาบาล และค้างช าระเป็นระยะเวลาหลายปี โดยบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั ได้
บนัทกึคา่ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์เป็นรายได้แล้วตัง้แตท่ี่ตกลงท าสญัญา ตอ่มาในปี 2558 ลกูค้าแจ้งวา่คณะกรรมการ
ของลกูค้าไมอ่นมุตัใินการติดตัง้ระบบงานนี ้ จงึไมมี่การด าเนินการตอ่ และไมมี่การเรียกเก็บคา่บริการท่ีคงค้างไว้ 
เน่ืองจากสญัญาท่ีท าไว้ยงัไม่รัดกมุเพียงพอ ทัง้นีผู้้สอบบญัชีเห็นวา่ควรบนัทกึส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัท
จงึได้บนัทกึส ารองหนีส้งสยัจะสญูในปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 14 ล้านบาท แตภ่ายหลงั ซึง่บริษัท คอนเวอร์เจนซ์
ซิสเทมส์ จ ากดั ได้บนัทกึคา่บริการดงักลา่วเป็นรายได้แล้ว โดยหนีด้งักลา่วนีเ้ป็นหนีท่ี้เกิดขึน้ก่อนท่ีบริษัทจะเข้าไป
ซือ้กิจการ 

  

นายนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเตมิวา่ ความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับช าระหนีก้ลบัมาเป็นรายได้
ของลกูหนีท่ี้บนัทึกคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู มีหรือไม่ 

 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงวา่ คงไมไ่ด้รับช าระหนีส้ าหรับกรณีดงักลา่ว แต่
มีความเป็นไปได้ท่ีจะมีรายได้จากการติดตัง้ระบบใหม ่ ซึง่เป็นปกตธิุรกิจของโรงพยาบาลท่ีจะติดตัง้ระบบใหมท่กุ 
5 ปี 

 

นายนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเตมิวา่บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั มีต้นทนุ และ
คา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้ในปี 2558 จงึขอสอบถามวา่แนวโน้มในปี 2559 จะเป็นอยา่งไร  

 



 

10 
 

ดร.สาธิต  วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงวา่ ในฐานะกรรมการบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิส
เทมส์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทให้บริการในการติดตัง้ระบบสารสนเทศ ซึง่เม่ือ 2 ปีท่ีแล้ว บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ 
จ ากดั รับงานจากโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่แหง่หนึง่ในจงัหวดัขอนแก่น ซึง่บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั 
ต้องจดัหาพนกังานไปท างานท่ีขอนแก่นประมาณ 35 คน ท าให้มีต้นทนุเพิ่มขึน้ นอกจากนีก้ารตรวจรับงานของ
ภาครัฐคอ่นข้างมีขัน้ตอนท่ีมากท าให้ล่าช้า จงึสง่ผลให้บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั รับรู้รายได้ช้ากว่า
รายจา่ย ทัง้นีใ้นปี 2559 ได้มีกลยทุธ์ท่ีจะหารายได้เพิ่มจากโรงพยาบาลขนาดเล็ก เพ่ือลดขัน้ตอนในการตรวจรับ 
และสามารถกระจายพนกังานไปท างานได้มากขึน้เพ่ือลดต้นทนุ 

 

นายนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเตมิว่าในปี 2559 บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั จะ
เตบิโตเพิ่มขึน้เป็นจ านวนร้อยละเทา่ไรของรายได้ปี 2558 ซึง่มีจ านวน 168 ล้านบาท หรือเติบโตถึง 200ล้านบาท 

 

นายวีระ  ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า ตามแผนท่ีได้เสนอไปแล้วในวาระท่ี 2 และ 
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหารได้ชีแ้จงนัน้ ในปี 2559 นี ้ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั 
ต้องมีการวางแผนในการหาลูกค้าโรงพยาบาลท่ีมีขนาดเล็กลง เพ่ือไม่ให้เกิดประเด็นเหมือนลูกค้าขนาดใหญ่ท่ี
ต้องใช้เวลามาก อีกทัง้การเก็บข้อมลูในการตดิตัง้ระบบก็มีหลากหลาย ท าให้ควบคมุต้นทนุยาก โดยประมาณการ
วา่จะเตบิโตเป็นจ านวนเงิน 180 ล้านบาท 

 

นายนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเตมิวา่ธุรกิจบริการให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจท่ีรายได้หายไปใน
ปี 2558 เป็นเพราะเหตใุด  ในปี 2559 จะมีรายได้กลบัเข้ามาอีกหรือไม่ 

 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงวา่บริษัทย่อยคือ บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสเมนท์ 
จ ากดั ซึง่ดแูลด้านการลงทนุของบริษัทนัน้ เน่ืองจากสถานการณ์ด้านการลงทนุตัง้แตก่ลางปี 2557 ไมเ่อือ้อ านวย
ตอ่การลงทนุในตลาดทนุ จงึไมไ่ด้ท าธุรกรรมด้านนี ้ทัง้นีก็้ได้หารายได้เสริมจากการให้บริการด้านบริการบญัชี การ
จดัการด้านทรัพยากรบคุคล การให้บริการด้านสารสนเทศ ด้านจดัซือ้ 

 

นายนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น ได้ขอให้อธิบายเก่ียวกบัการตดัจ าหน่ายทรัพย์สินไม่มีตวัตน 8.1 ล้านบาท 
และการซือ้ทรัพย์สินไมมี่ตวัตนเพิ่ม 3.8 ล้านบาท 

 

นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อ านวยการฝ่ายบริการบญัชี ได้ชีแ้จงวา่ เน่ืองจากธุรกิจบริหารอาคาร
ส านกังานมีการอพัเกรดโปรแกรมบญัชีใหมท่ าให้มีเงินลงทนุเพิ่มขึน้ สว่นการตดัจ าหนา่ยทรัพย์สินไมมี่ตวัตนเป็น
ของบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั จ านวนเงิน 8.1 ล้านบาท ซึง่ยอดคงเหลือมีจ านวนต ่ากวา่ 1 ล้านบาท 
ซึง่รายการนีเ้ป็นการตดัจ าหนา่ยตัง้แตปี่ 2556 เป็นรายการตดัจ าหนา่ยแบ็กล็อค  (Backlog) ของบริษัท คอนเวอร์
เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั 

 

นายนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถึงระยะเวลาของการด าเนินโครงการสยามของ บริษัท 
แบงคอ็ก เซนเตอร์ ดสิตริค จ ากดั 
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นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ตามท่ีได้วางแผนไว้ โครงการดงักลา่วจะมี
ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 24 เดือน ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการเตรียมการออกแบบ การจดัหาผู้บริหารโรงแรม โดย
ได้รับอวอร์ดจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัแล้ว แตเ่น่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีจ านวนเงินมากกวา่หนึง่พนัล้านบาท
จะต้องได้รับอนมุตัจิากคณะรัฐมนตรีก่อนจงึเร่ิมโครงการก่อสร้างได้  

 

นายนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่จะได้รับอนมุตจิากคณะรัฐมนตรีในเร็วๆ นีห้รือไม่ 
 

ดร.สาธิต  วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงวา่ คงไมส่ามารถแจ้งได้ เน่ืองจากเร่ืองการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีมีจ านวนมาก แตไ่ด้เร่งรัดไปยงัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัแล้ววา่ ถ้าไมส่ามารถสรุป
ภายในไตรมาสสองของปีนี ้ ก็จ าเป็นท่ีจะขอปรับราคาเน่ืองจากราคาท่ีเสนอไว้นัน้อยูภ่ายใต้เง่ือนไขไมน่านมาก 
เพราะขณะนีร้าคาวสัดอุปุกรณ์ในการก่อสร้างได้ปรับตวัสงูขึน้ท าให้บริษัทมีต้นทนุท่ีสงูขึน้ด้วย 

 

นายนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถึงความคืบหน้าในการขายโรงแรม MARRIOTT EXECUTIVE 
APARTMENT SATHORN VISTA - BANGKOK 

 

ดร.สาธิต  วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงวา่ขณะนีย้งัไมมี่ผู้ใดเสนอราคาท่ีเหมาะสม อีก
ทัง้โรงแรมเองก็มีศกัยภาพสงู มีรายได้ 

 

นายนฤชิต แต่งสวน ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถึงความคืบหน้าในการลงทุนด้านการแพทย์ของบริษัทว่ามี
ความคืบหน้าเพียงใด 

 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า เร่ืองธุรกิจทางการแพทย์นัน้เป็นธุรกิจท่ีดีและน่าจบัตามอง ในช่วงภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยของประเทศไทยเม่ือปี 2540 นัน้ ธุรกิจทางการแพทย์กลบัเติบโต ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยมี 4 ธุรกิจท่ีดีคือ การศกึษา การรักษาความปลอดภยั การแพทย์ และ เสริมความงาม   

 

ดร.สาธิต  วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้เสริมวา่ ฝ่ายบริหารได้วางแผนงานและกลยทุธ์เร่ือง
การลงทนุทัง้ด้านอสงัหาริมทรัพย์ และ ด้านท่ีคณะผู้บริหารมีความช านาญ 

 

นายนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การลงทนุในด้านท่ีคณะผู้บริหารมีความช านาญ โดยเฉพาะ
เร่ืองทางการแพทย์นัน้จะเกิดเป็นรูปธรรมเม่ือใด 

 

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่าตามท่ีได้วางแผนไว้นัน้เป็นแผนงานอาจจะเกิด
หรือไม่เกิดก็ได้ ทัง้นีฝ่้ายจดัการมีการพิจารณาการลงทนุพร้อมจดัหาแหล่งเงินทนุท่ีเหมาะสม ด้วยความโปร่งใส
และต้องการด าเนินงานให้ถกูต้อง เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยไม่กระทบกระเทือนมากนกั  จึงขอเรียนว่าเม่ือมีข้อสรุป
จากการศกึษาโครงการแล้วจะเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัที 
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นายนฤชิต แตง่สวน ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่าการท่ีบริษัทน าเงินท่ีได้จากการระดมทนุจากผู้ ถือหุ้นไปลงทนุ
ในหนว่ยลงทนุนัน้ ได้ผลตอบแทนท่ีดีหรือไม่ 

 

ดร.สาธิต  วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงว่า เน่ืองจากทุนจดทะเบียนบริษัท แบงค็อก 
เซ็นเตอร์ ดิสตริค จ ากัด ยังเรียกช าระทุนไม่ครบ ด้วยต้องรอการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีก่อนส าหรับโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีสยาม จึงน าเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีเป็นหุ้นกู้ ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนท่ีดีกว่าฝากเงินใน
บญัชีธนาคารและมัน่คงกว่าการลงทุนในตลาดทุน ทัง้นีค้าดว่าจะจะน ามาใช้ลงทนุอีกไม่นานเม่ือคณะรัฐมนตรี
อนมุตัโิครงการท่ีสยาม 

 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเตมิ 
 

ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
 

เลขานกุารบริษัท  ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าประชมุวาระท่ี 3 มีทัง้หมด 80 ราย เป็นจ านวน 
 766,335,181 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 79.9952  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด และ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาออก 
เสียงลงคะแนน    
 

เม่ือการลงคะแนนเรียบร้อย  จงึประกาศผลการนบัคะแนน  โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ี  3   มี 
จ านวนทัง้สิน้ 766,335,181 เสียง  

 

ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมตเิอกฉันท์อนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัท ส าหรับ
ปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  766,295,181  เสียง  คดิเป็นร้อยละ  99.9948 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน  0   เสียง  คดิเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง จ านวน  40,000   เสียง  คดิเป็นร้อยละ  0.0052 
 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตจัิดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงนิปันผล
ส าหรับปี 2558  

  

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามพระราชบญัญัตบิริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษัทจา่ยเงินปันผลจากเงินก าไรเทา่นัน้ และมาตรา 116 
ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้ เป็นทนุส ารองไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี   จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน จงึเห็นสมควรให้ท่ีประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 อนมุตัจิดัสรรก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวนเงิน 1,876,267 บาท 
เพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ซึง่ ณ 31 ธนัวาคม 2558 มีก าไรสะสมจดัสรรแล้วส ารองตามกฎหมายเท่ากบั 
39,379,215 บาท  
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ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล 
ทนุส ารองตามกฎหมาย และส ารองอ่ืนๆ ทัง้นีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยูก่บัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ 
สภาพคลอ่ง และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต และเน่ืองจากบริษัทมีแผนท่ีจะขยายงานในปีนี ้ จงึเสนอให้งด
การจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558   เพ่ือใช้เป็นเงินทนุส ารองส าหรับ
การด าเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัท 

 

ประธานเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม 
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 

ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
 

เลขานกุารบริษัท  ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าประชมุวาระท่ี 4 มีทัง้หมด 80 ราย เป็นจ านวน 
 766,335,181 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 79.9952  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด และ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาออก 
เสียงลงคะแนน    
 

เม่ือการลงคะแนนเรียบร้อย  จงึประกาศผลการนบัคะแนน  โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ี  4   มี 
จ านวนทัง้สิน้ 766,335,181 เสียง  

 

ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมตเิอกฉนัท์อนมุตัจิดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดการ
จา่ยเงินปันผลส าหรับปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  766,295,181 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  99.9948 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน  0   เสียง  คดิเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง จ านวน  40,000   เสียง  คดิเป็นร้อยละ  0.0052 

 

วาระที่ 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
               

นางสาวชยาภรณ์ เล่ือนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท ได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบวา่ตามพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ กรรมการคดิเป็น
จ านวนหนึง่ในสาม หรือจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัหนึง่ในสามจะต้องออกจากต าแหนง่ ในครัง้นี ้ กรรมการท่ีครบก าหนด
ออกตามวาระ 3 ทา่น มี ดงัตอ่ไปนี ้

 

1.  นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

2.  ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั                       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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3.  นายวีระ ศรีชนะชยัโชค                      กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง  
และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

ซึง่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ประธานกรรมการและกรรมการทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่อีกวาระหนึง่ โดยวาระนี ้จะลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

 

ประธานเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม 
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 

ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
 

เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงว่า ในวาระท่ี 5 นี ้จะแบง่ เป็นวาระยอ่ย 5.1 – 5.3 โดยให้ลงคะแนนเลือกตัง้เป็น
รายบคุคลทีละวาระ 
 

วาระที่ 5.1  การลงคะแนนเลือกตัง้ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม 
 

เลขานกุารบริษัท  ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าประชมุวาระท่ี 5.1    มีทัง้หมด 81 ราย     เป็น 
จ านวน  766,335,182 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 79.9952  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด และ ขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาออกเสียงลงคะแนน    

 

เม่ือการลงคะแนนเรียบร้อย จงึประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ี 5.1  มี 
จ านวนทัง้สิน้ 766,335,182 เสียง  
 

ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์เลือกตัง้ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม กลบัเข้าเป็น
กรรมการอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  766,295,182  เสียง  คดิเป็นร้อยละ  99.9948 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน  0   เสียง  คดิเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง จ านวน  40,000   เสียง  คดิเป็นร้อยละ  0.0052 

 

วาระที่ 5.2  การลงคะแนนเลือกตัง้ ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย  
                    

เลขานกุารบริษัท  ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าประชมุวาระท่ี 5.2 มีทัง้หมด 81 ราย เป็น
จ านวน  766,335,182 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 79.9952  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด และ ขอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาออกเสียงลงคะแนน    
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เม่ือการลงคะแนนเรียบร้อย จงึประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ี 5.2  มี 
จ านวนทัง้สิน้ 766,335,182 เสียง  
 

ที่ประชุมพจิารณาแล้ว  มีมตเิป็นเอกฉนัท์เลือกตัง้ ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั  กลบัเข้าเป็นกรรมการอีก
วาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  766,295,182  เสียง  คดิเป็นร้อยละ  99.9948 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน  0   เสียง  คดิเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง จ านวน  40,000   เสียง  คดิเป็นร้อยละ  0.0052 

 

วาระที่ 5.3  การลงคะแนนเลือกตัง้ นายวีระ ศรีชนะชัยโชค 
 

เลขานกุารบริษัท  ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าประชมุวาระท่ี 5.3 มีทัง้หมด 81 ราย เป็น
จ านวน  766,335,182 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 79.9952  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด และ ขอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาออกเสียงลงคะแนน    

 

เม่ือการลงคะแนนเรียบร้อย จงึประกาศผลการนบัคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ี 5.3  มี 
จ านวนทัง้สิน้ 766,335,182 เสียง 
 

ที่ประชุมพจิารณาแล้ว   มีมตเิป็นเอกฉนัท์เลือกตัง้  นายวีระ ศรีชนะชยัโชค     กลบัเข้าเป็นกรรมการอีก 
วาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  766,295,182  เสียง  คดิเป็นร้อยละ  99.9948 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน  0   เสียง  คดิเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง จ านวน  40,000   เสียง  คดิเป็นร้อยละ  0.0052 
 

วาระ 6   พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
 

นางสาวชยาภรณ์ เล่ือนนภาวรรณ เลขานกุารบริษัท เรียนให้ท่ีประชมุทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควร
ให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 ดงัตอ่ไปนี ้

 

1.  วงเงินคา่บ าเหน็จกรรมการ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 อยูใ่นวงเงินไมเ่กิน 4.0 ล้านบาท  โดย 
      จะบนัทึกเป็นคา่ใช้จา่ยของปี 2559 (คงเทา่เดมิกบั ปี 2557 โดยบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ย ปี 2558) 
 

2.  ประกนัภยัความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีและการชดใช้คืนให้กบับริษัท (Directors and 
     Officers  Liability  and  Company  Reimbursement  Policy, D&O) วงเงิน 300 ล้านบาท  (คงเดมิ 
     เทา่กบัปี 2558) 
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3.  คา่เบีย้ประชมุกรรมการ (บาท) 

ต าแหน่ง 
ประธาน
คณะ 

กรรมการ 
กรรมการ 

ประธาน 
คณะ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธาน 
คณะ 

กรรมการ 
บริหาร 

 
กรรมการ 
บริหาร 

ประธาน 
  คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 
ความ 
เสี่ยง 

 
 กรรมการ 
  บริหาร 
  ความ 
  เสี่ยง 

ประชุม
คณะกรรมการ 15,000 10,000 15,000 

  

   

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

  
5,000 5,000 

 

   

ประชุม
คณะกรรมการ 

บริหาร 
    

4,000 

 
 

      3,000 

 
 

 

ประชุม
คณะกรรมการ 

บริหาร 
ความเสี่ยง      

  
 

4,000 

 
 

3,000 

 
ประธานเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม 
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 

ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
เลขานกุารบริษัท  ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าประชมุวาระท่ี 6 มีทัง้หมด 82 ราย เป็น

จ านวน  766,335,382 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 79.9952  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด และ ขอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาออกเสียงลงคะแนน    

 

เม่ือการลงคะแนนเรียบร้อย  จงึประกาศผลการนบัคะแนน  โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ี 6   มี 
จ านวนทัง้สิน้ 766,335,382 เสียง 
 

ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัใิห้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 ด้วย
คะแนนเสียง ดงันี ้
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เห็นด้วย  จ านวน  766,295,382  เสียง  คดิเป็นร้อยละ  99.9948 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน  0   เสียง  คดิเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง จ านวน  40,000   เสียง  คดิเป็นร้อยละ  0.0052 

 
วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 

 

นายญาณศกัดิ ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ท่ีประชมุทราบว่า   
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้สอบบญัชี และได้มีความเห็นวา่ผู้สอบ
บญัชี แหง่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึง่
สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้เป็นอยา่งดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับตอ่การขยายงานของบริษัท จงึน าเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอขออนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัประจ าปี 2559 แตง่ตัง้ให้ นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3760 และ/หรือ  นายพิสิฐ ทางธนกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4095    และ/
หรือ  นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5266 แหง่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส    
เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงินของบริษัท และ ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตังิานได้ให้บริษัท     
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส  จ ากดั  จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืน  ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์-    
คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้  

 

ในส่วนของค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี ประจ าปี 2559 ได้เสนอค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
2,030,000 บาท ส าหรับบริษัทและบริษัทยอ่ยอีกสามแหง่ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏบนสไลด์ ซึ่งคณะกรรมการได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 
2559 ตามเสนอ 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชี 2559 รอบปีบัญชี 2558 

1. ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท 1,450,000 1,450,000 

2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 580,000 500,000 

รวม 2,030,000 1,950,000 

 

ประธานเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม 
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
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ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
 

เลขานกุารบริษัท  ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าประชมุวาระท่ี 7 มีทัง้หมด 82 ราย เป็น
จ านวน  766,335,382 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 79.9952  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด และ ขอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาออกเสียงลงคะแนน    

 

เม่ือการลงคะแนนเรียบร้อย  จงึประกาศผลการนบัคะแนน  โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ี 7   มี 
จ านวนทัง้สิน้ 766,335,382 เสียง 
 

ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 
2559 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  766,295,382  เสียง  คดิเป็นร้อยละ  99.9948 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน  0   เสียง  คดิเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง จ านวน  40,000   เสียง  คดิเป็นร้อยละ  0.0052 
 

วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนซึ่งนอกเหนือจากวาระท่ีก าหนด รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น 
สอบถามหรือแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ 

 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นตอ่ท่ีประชมุในเร่ืองเก่ียวกบั
การจดัหาเงินลงทนุของบริษัทวา่ บริษัทคงต้องใช้เงินทนุระยะยาว ขอให้พิจารณาการเพิ่มทนุเป็นทางเลือกสดุท้าย 
แรก เพราะบริษัทมีหนีส้ินเพียง 101 ล้านบาท และมีหนีส้ินระยะยาวเพียง 1 ล้านบาท แตมี่สว่นผู้ ถือหุ้นประมาณ 
2,000 ล้านบาท ซึง่สามารถกู้ เงินได้เป็นจ านวนสงู โดยขอให้พิจารณาเร่ืองการออกหุ้นกู้ เป็นล าดบัแรก โดย
ออกเป็นหุ้นกู้ ระยะยาว และ หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture Bond) เชน่ หุ้นกู้ เงินระยาวเวลา 5 ปี 
และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั ท าให้มีผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ สว่นทางเลือกท่ีสองออกเป็นหุ้นเพิ่มทนุจดัสรรให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และสว่นทางเลือกสดุท้ายขอให้การออกหุ้นเพิ่มทนุเสนอแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ด้วยราคาท่ีไมส่งู 

 

ประธานฯ กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้แนะน า 
 

นายสุทธิ รัตน์ อาชิตา ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่ามีการพิจารณาน า MARRIOTT EXECUTIVE 
APARTMENT SATHORN VISTA – BANGKOK เข้าโครงการ REIT หรือไม ่
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ดร.สาธิต  วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงว่า ได้มีการศกึษาพิจารณาแล้ว แตด้่วยขนาด
ของทรัพย์สินท่ี 2,000 ล้านบาท ท าให้ไม่เป็นท่ีสนใจ เพราะขนาดของทรัพย์สินท่ีนักลงทุนสนใจคือ 5,000 ล้าน
บาทขึน้ไป ฝ่ายจดัการก็ได้หาวิธีอ่ืนในการด าเนินการให้เกิดผลประโยชน์ท่ีมากขึน้ 

 

นายสทุธิรัตน์ อาชิตา ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทพิจารณาว่า MARRIOTT EXECUTIVE 
APARTMENT SATHORN VISTA – BANGKOK ควรได้ Yield Stand Alone ท่ีเทา่ไร 

 

ดร.สาธิต  วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงว่า Yield Stand Alone ไม่ควรต ่ากว่าร้อยละ 
4 ของมลูคา่ 2,000 ล้านบาท 

  

นายสทุธิรัตน์ อาชิตา ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามว่ามีการพิจารณาเร่ือง Financial Criteria ในการตดัสินใจ
การลงทนุอยา่งไร 

 

ดร.สาธิต  วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงว่า Yield ส าหรับอสงัหาริมทรัพย์ควรจะได้
ประมาณร้อยละ 6 – 7  โรงแรมควรมี House Profit ร้อยละ 45  ส านกังานควรมีก าไรขัน้ต้นร้อยละ 40  ด้าน
การแพทย์ ก าไรก่อนหกัคา่เส่ือมราคา ดอกเบีย้ ภาษี (EBITDA) ร้อยละ 20 - 25    

 
 

ไมมี่ผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 
 
 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเตมิอีก เลขานกุารบริษัทได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า
ขณะนีว้าระตา่งๆ ได้รับการพิจารณาจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้แล้วเพ่ือเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบั ตลาดทนุ และระเบียบบริษัท บริษัทจะด าเนินการแจ้งมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ภายหลงั
เสร็จสิน้การประชมุ ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในวนัท าการถดัไปและบริษัทจะจดัท ารายงานการ
ประชมุให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุตามมาตรา 96 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ.2535 รวมทัง้น าสง่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทท่ี  
www.principalcapital.co.th อนัจะท าให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชมุและสามารถตรวจสอบความถกูต้อง
ได้  

 

 ประธานฯ ได้กลา่วในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล 
จ ากดั (มหาชน) ขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหุ้น ตวัแทนผู้ ถือหุ้นทกุทา่น ตลอดจนผู้ มีสว่นท่ีเก่ียวข้องทกุทา่น ท่ีเข้า
ร่วมการประชมุในครัง้นี ้ ขณะนีป้ระชมุได้ด าเนินการครบถ้วนทกุวาระแล้ว จงึขอปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2559  

 

http://www.principalcapital.co.th/
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ปิดประชมุเวลา 14.30 น. 
 
 
            

                  ลงช่ือ             ประธานท่ีประชมุ 
  (นายแพทย์พงษ์ศกัดิ ์วิทยากร) 

 
 
 

ลงช่ือ            เลขานกุารบริษัท และผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
       นางสาวชยาภรณ์ เล่ือนนภาวรรณ 
 


