สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PRINC” ) ครั้งที่ 6 /2559 เมื่อวันที่
5 สิงหาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการซื้อหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ
รวมรอยละ 99.99 ของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด (“วีบี” หรือ “VB”) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและลงทุน
ในบริษัทยอยซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยจํานวน 4 บริษัท จากผูถือหุนเดิม โดยมีรายละเอียดสาระสําคัญดังตอไปนี้
1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ
บริษัทจะเขาทํารายการภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 28
กันยายน 2559 และเมื่อเงื่อนไขบังคับกอนตางๆ ที่ไดระบุไวในสัญญาที่เกี่ยวของสําเร็จลง ซึ่งคาดวาจะดําเนินการไดภายใน
เดือนตุลาคม 2559 (รายละเอียดตามขอ 15 เงื่อนไขสําคัญที่จาํ เปนตองดําเนินการกอนเขาทํารายการ)
2. คูสัญญาที่เกี่ยวของและความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน
ผูซื้อ :

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

กลุมผูขาย:

ผูถือหุนเดิมของ VB ประกอบดวย
1. นางสาวสาธิตา วิทยากร
2. พีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส แอลทีดี /1
รวม

หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ/2

# หุนที่จะขาย % ทุนชําระแลว
583,599,998
92.18
49,490,000
7.82
99.99
633,089,998/3

/1

พีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส แอลทีดี เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในหมูเกาะบริติช เวอรจิน ไอรแลนด ประกอบธุรกิจลงทุนและ
ถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ถือหุนโดย บริษัท ไพรม พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท ลิมิเต็ด (Prime Property
Development Limited) ในสัดสวนรอยละ 100 ของหุนทั้งหมดของพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส โดยมีกลุมครอบครัววิทยากร
เปนผูรับผลประโยชนในทอดสุดทาย
ปจจุบันพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 4,159,900,000 บาท แบงเปนหุนจํานวน 4,159,900 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท โดยมีเอเปคซ สตราทีจี กรุป ลิมิเต็ด (Apex Strategy Group Limited) เปนกรรมการ
(คุณ Ee Huey Miin เปนกรรมการผูมีอํานาจดําเนินการ)

/2

หุนบุริมสิทธิ 1 หุน มีสิทธิออกเสียง 3 เสียง และมีสิทธิรับเงินปนผลในอัตรา 3 เทาของเงินปนผลที่จายใหแกหุนสามัญแตละหุน

/3

หุนทั้งหมดของ VB เทากับ 633,090,000 หุน คงเหลือหุนที่ไมไดเขาทํารายการซื้อครั้งนี้จํานวน 2 หุน คิดเปนรอยละ <0.01

ความสัมพันธที่เกี่ยวของกับบริษัทจดทะเบียน:
กลุมผูขาย ประกอบดวย นางสาวสาธิตา วิทยากร (“นางสาวสาธิตา”) และ พีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส แอลทีดี (“พีค
ดีเวลลอปเมนท”) ซึ่งกลุมครอบครัววิทยากรเปนผูรับผลประโยชนในทอดสุดทาย โดยนางสาวสาธิตา เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม (รวมเรียกวา “เกณฑรายการเกี่ยวโยง”) เนื่องจากนางสาวสาธิตา
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เปนบุตรของ ดร. สาธิต วิทยากร ซึ่งเปนกรรมการ ผูถือหุนใหญ และประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท ถือหุนจํานวน
650.84 ลานหุน คิดเปนรอยละ 67.34 ของทุนชําระแลว/1
ภาพแสดงโครงสรางกลุมและความสัมพันธของคูสัญญากอนเขาทํารายการ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ
ลักษณะของรายการ
บริษัทจะเขาทํารายการซื้อหุนรอยละ 99.99 ของ VB ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 583.60 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
10 บาท และหุนบุริมสิทธิ จํานวน 49.49 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท (หุนบุริมสิทธิ 1 หุน มีสิทธิออกเสียง 3 เสียง)
รวมจํานวนหุนทั้งหมด 633.09 ลานหุน มูลคาการไดมารวม 5,791.13 ลานบาท โดยบริษัทจะชําระราคาดวยหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทมูลคา 5,280.62 ลานบาท และตั๋วสัญญาใชเงินมูลคา 510.51 ลานบาท อายุไมเกิน 3 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.75
ตอป (มูลคาดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใชเงินตลอดอายุประมาณ 26.80 ลานบาท)
ในการซื้อหุน VB บริษัทจะไดมาซึ่งสินทรัพยหลักๆ ไดแก ที่ดินเปลา 2 แหงในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดอางทอง และบริษัท
ยอยทั้งหมดของ VB อีกจํานวน 4 บริษัท ประกอบดวย
1) บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด (“VI”) เปนเจาของอาคารสํานักงาน บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร (“BBC”) ซอยเอกมัย
2) บริษัท วี 33 จํากัด (“V33”) เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินเปลา จังหวัดเชียงใหม
3) บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด (“VR”) เปนเจาของที่ดินและอาคารโครงการโรงแรมและเซอรวิส อพารทเมนท ซัมเมอรเซ็ท
ซอยเอกมัย
4) บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด (“BG”) เปนเจาของที่ดินและอาคาร 2 โครงการบริเวณสุขุมวิท ซอย 27 และสุขุมวิท ซอย
29 และที่ดินเปลา 2 แหงในจังหวัดระยอง และจังหวัดอุดรธานี
นอกจากนี้ กลุม VB มีหนี้คงคางกับธนาคารและกรรมการ และหนี้สินอื่นๆ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 รวมเทากับ 1,544.53
ลานบาท

1

นางสาวพัลลภา วิทยากร พี่สาวของ ดร.สาธิต วิทยากร ถือหุนจํานวน 10.55 ลานหุน คิดเปนรอยละ 1.09 ของทุนชําระแลว รวมการถือหุนของ
นางสาวพัลลภา วิทยากร และดร.สาธิต วิทยากร เทากับ 661.39 ลานหุน คิดเปนรอยละ 68.43 ของทุนชําระแลว
26

ภาพแสดงโครงสรางกลุมหลังเขาทํารายการ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงคหลักในการเขาทํารายการเพื่อไดมาซึ่งทรัพยสินโครงการซึ่งมีทําเลที่ตั้งอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร
จํานวน 4 โครงการ เพื่อนํามาบริหารจัดการและพัฒนาโครงการเพื่อใหเชาและบริการ รวมถึงโครงการที่อยูอาศัยเพื่อขาย ซึ่ง
สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทและแผนการขยายงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทและผูขายไดเจรจาตกลงรวมกันใน
การซื้อหุนของ VB เพื่อลดภาระตนทุนในการดําเนินการ เชน คาธรรมเนียมการโอน คาภาษีธุรกิจเฉพาะ เปนตน ทําใหบริษัท
ไดมาซึ่งที่ดินรอการพัฒนาในตางจังหวัดรวม 5 แปลง ที่ VB และบริษัทยอยถือครองอยู
สรุปทรัพยสินที่ไดมาจากการเขาทํารายการซื้อหุน VB
สินทรัพยในกรุงเทพ
1. VI
2. VR
3. BG
4. BG
สินทรัพยในตางจังหวัด
5. V33
6. BG
7. BG
8. VB
9. VB

อาคารสํานักงาน BBC ซอยเอกมัย
โครงการซัมเมอรเซ็ท ซอยเอกมัย
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ซอยสุขุมวิท 27
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ซอยสุขุมวิท 29

ชําระราคาดวยหุนสามัญเพิ่มทุนใหม

ที่ดินรอการพัฒนา จังหวัดเชียงใหม
ที่ดินรอการพัฒนา จังหวัดระยอง
ที่ดินรอการพัฒนา จังหวัดอุดรธานี
ที่ดินรอการพัฒนา จังหวัดอางทอง
ที่ดินรอการพัฒนา จังหวัดสระบุรี

ชําระราคาดวยตั๋วสัญญาใชเงิน

นอกจากนี้ การเขาทํารายการไดมาซึ่งกลุม VB ดังกลาว ยังเปนการขจัดโครงสรางที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ในอนาคต เนื่องจากกลุมผูขายเปนญาติสนิทของกรรมการและผูถือหุนใหญของบริษัท ถือครองทรัพยสินโครงการที่พิจารณาได
วาเปนทรัพยสินที่อาจกอใหเกิดการแขงขันกับธุรกิจของบริษัท หากมีการพัฒนาและเปดใหบริการโครงการดังกลาวในอนาคต

27

การคํานวณขนาดรายการ
รายการไดมาดังกลาว มีขนาดรายการสูงสุดเทากับรอยละ 497.33 คํานวณตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนที่ชําระให
เปรียบเทียบกับมูลคาของสินทรัพยรวมตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2559 (งบการเงินรวมลาสุดของบริษัท
กอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเขาทํารายการซื้อหุน VB ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559) และขนาดรายการรอยละ
500.81 เปรียบเทียบกับมูลคาสินทรัพยรวมตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2559 จึงจัดเปนรายการไดมา
ซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 4 หรือการเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยโดยออม ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (รวมเรียกวา “เกณฑไดมาจําหนายไป”)
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการ :
1. เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน
มูลคารวมของสิ่งตอบแทน
1. มูลคาหุนและตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อชําระคาหุน VB
2. ดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใชเงิน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.75 ตอป ระยะเวลา 3 ป
3. ภาระหนี้เงินกูยืมกรรมการของกลุม VB
4. ภาระหนี้เงินกูยืมธนาคารของกลุม VB
5. ประมาณการเงินลงทุนเพิ่มเพื่อพัฒนาโครงการในกรุงเทพ 3 โครงการ/1
รวม
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2559
ขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทน
หมายเหตู

/1
/2

หนวย: บาท
5,791,133,153
26,801,767
620,391,036
924,135,798
3,083,000,000/2
10,445,461,754
2,100,293,672
รอยละ 497.33/2

โครงการซัมเมอรเซ็ท โครงการโรงแรม สุขุมวิท 27 และโครงการคอนโดมิเนียม สุขุมวิท 29
ปรับลดมูลคาเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการโรงแรมสุขุมวิท 27 ในอนาคตใหสอดคลองกับประมาณการของผูประเมินราคา
อิสระและความเห็นของฝายบริหาร ทําใหมูลคาเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคตโดยรวมลดลงจาก 3,570 ลาน
บาท เปน 3,083 ลานบาท และทําใหขนาดรายการลดลงจากรอยละ 520.35 (ตามที่อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 6/2559) เปนรอยละ 497.33

ขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2559
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2559
ขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทน

2,085,700,371
รอยละ 500.81

2. เกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
สัดสวนการเขาถือหุนใน VB
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ VB และบริษัทยอยทั้ง 4 แหง ณ 31 ธันวาคม 2558
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2559
ขนาดรายการตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ

99.99%
4,052,985,372
1,984,509,390
รอยละ 204.23

ขนาดรายการตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2559
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2559
ขนาดรายการตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
หมายเหตุ:

1,963,946,973
รอยละ 206.37

สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ หมายถึง สินทรัพยรวมหักสินทรัพยไมมีตัวตน หักดวยหนี้สินและสวนไดเสียของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม
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3. เกณฑมูลคาหุนทุน
จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อชําระสิ่งตอบแทน
จํานวนหุนชําระแลวของบริษัท ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
ขนาดรายการตามเกณฑมูลคาหุนทุน
หมายเหตุ:

1,839,938,433
966,561,700
รอยละ 190.36

การเขาทํารายการครั้งนี้ บริษัทชําระสิ่งตอบแทนดวยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนและออกตั๋วสัญญาใชเงินบางสวน ทั้งนี้การ
คํานวณขนาดรายการตามเกณฑมูลคาหุนทุนไมนับรวมสิ่งตอบแทนที่ชําระดวยตั๋วสัญญาใชเงิน

4. เกณฑกําไรสุทธิ
ไมสามารถคํานวณไดเนื่องจาก VB และบริษัทยอยทั้ง 4 แหง มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิในรอบป 2558

อยางไรก็ดี การเขาทํารายการไดมาซึ่งหุนของ VB ดังกลาว ไมถือเปนกรณีที่จะตองยื่นคําขอใหตลาดหลักทรัพยพิจารณา
รับหลักทรัพยใหม เนื่องจากเขาหลักเกณฑยกเวนทุกขอตามขอ 24 ของเกณฑไดมาจําหนายไป ดังนี้
(1) ธุรกิจที่ไดมามีลักษณะของธุรกิจที่คลายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัท
ปจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งในไตรมาส 1 ป 2559 มีรายไดหลักจากโครงการ
โรงแรมและเซอรวิส อพารทเมนท แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ สาทร วิสตา คิดเปนสัดสวนรอยละ 64 ของรายไดรวมของบริษัท
และมีรายไดจากธุรกิจรับจางบริหารอาคารสํานักงาน BBC และรายไดจากธุรกิจพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศ ที่
ดําเนินการโดยบริษัทยอย คิดเปนสัดสวนรอยละ 13 และ 23 ของรายไดรวมของบริษัท ตามลําดับ ในขณะที่ กลุม VB เปน
กลุมบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทใหเชาและบริการ ไดแก อาคารสํานักงาน BBC ที่เปดดําเนินการอยู
ในปจจุบันและวาจางบริษัทเปนผูบริหารอาคาร และโครงการโรงแรมและเซอรวิส อพารทเมนท ซัมเมอรเซ็ท ซอยเอกมัย
ซึ่งอยูระหวางกอสรางใกลจะแลวเสร็จ โดยคาดวาจะเริ่มเปดใหบริการเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 1 ป 2560 ซึ่งคลายคลึง
และสอดคลองกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กลุม VB ยังถือครองโครงการเพื่อการพัฒนาในอนาคตประเภท
โรงแรม และอาคารชุด และที่ดินเปลารอการพัฒนา ซึ่งภายหลังการเขาทํารายการในครั้งนี้ กลุม VB จะมีฐานะเปนบริษัท
ยอยของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทที่พกั อาศัยทั้งเพื่อเชาและเพื่อขาย ซึ่งเปนการสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัท
(2) บริษัทไมมีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในธุรกิจหลัก
การเขาทํารายการในครั้งนี้จะสงผลใหบริษัทไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชในการพัฒนาโครงการในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย
หลักของบริษัทในการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย และเอื้อประโยชนตอแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไมมี
นโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายสําคัญใดๆ ในการประกอบธุรกิจภายในระยะเวลา 1 ป
(3) กลุมบริษัทภายหลังจากการไดมาซึ่งสินทรัพยมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย”)
ภายหลังจากการเขาทํารายการ กลุมบริษัทยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เชน
การมีกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม มีระบบกํากับดูแลกิจการที่ดี
มีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระตามเกณฑที่กําหนด มีผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน กลต.”) ไมมีโครงสรางที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน รวมถึงมีสวนของผูถือหุนตามงบการเงินมีคามากกวาศูนย เปนตน
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ทั้งนี้ ตั้งแตป 2558 งบการเงินของ VB และบริษัทยอยทั้ง 4 แหง ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน กลต. รายเดียวกับผูสอบบัญชีของบริษัท และหลังจากเขาทํารายการ บริษัทจะสงตัวแทนเขาไปเปนกรรมการ
ของบริษัทในกลุม VB เพื่อใหมั่นใจวาภายหลังทํารายการ กลุมบริษัทจะมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมถึงระบบการควบคุมภายใน ซึ่งบริษัทคาดวาจะสามารถนําระบบของบริษัทไปประยุกตใชกับ กลุม VB
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุม VB และบริษัทมีความคลายคลึงกัน
(4) ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในคณะกรรมการของบริษัทและในอํานาจการควบคุมบริษัทหรือผูถือหุนที่มี
อํานาจควบคุมบริษัท
กอนการเขาทํารายการในครั้งนี้ ดร.สาธิต วิทยากร ถือหุนในบริษัทประมาณรอยละ 67.34 จึงเปนผูถือหุนใหญและผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ตามมาตรา 89 แหงพ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และภายหลังการเขาทํา
รายการ นางสาวสาธิตาจะถือหุนในบริษัทรอยละ 59.94 ดร.สาธิต วิทยากร ถือหุนรอยละ 23.19 และ พีค ดีเวลลอปเมนท
ถือหุนรอยละ 5.62 ซึ่งจะนับเปนบุคคลที่กระทําการรวมกัน (Concert Parties) รวมกันถือหุนในบริษัทประมาณรอยละ
88.75 (รอยละ 86.78 ภายหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (PRINC-W1) ครั้งสุดทาย
ในเดือนกันยายน 2559 ทั้งนี้ ภายใตสมมุติฐานวามีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทที่
เหลืออยูครบทั้งจํานวน) ดังนั้น จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงในผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
ทั้งนี้ กลุมผูถือหุนใหญไมมีนโยบายหรือขอตกลงใดๆ ในการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทอยางมี
นัยสําคัญในอนาคตแตอยางใด
นอกจากนี้ รายการไดมาซึ่งหุนของ VB ยังเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑรายการเกี่ยวโยง
โดยมีขนาดรายการรวมเทากับ รอยละ 324.43 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ คํานวณจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559 นอกจากนี้ ในชวง 6 เดือนกอนหนาการเขาทํารายการครั้งนี้ บริษัทไดเขาทําสัญญาใหบริการบริหาร
อาคารสํานักงาน BBC กับ VI ระยะเวลาใหบริการ 1 ป (มกราคม – ธันวาคม 2559) มูลคาตามสัญญารวม 42 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 2.12 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ ณ 30 กันยายน 2558 เมื่อนับรวมรายการทั้ง 2 รายการพบวามี
ขนาดรายการตามเกณฑรายการเกี่ยวโยง คิดเปนรอยละ 326.55
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน :
มูลคารวมของสิ่งตอบแทนที่ชําระใหคุณสาธิตาซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการทํารายการครั้งนี้
1. มูลคาหุนและตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อชําระคาหุน VB
2. ดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใชเงิน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.75 ตอป ระยะเวลา 3 ป
3. ภาระหนี้เงินกูยืมกรรมการของกลุม VB
รวม
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
ขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทน
หมายเหตุ

/1

หนวย: บาท
5,791,133,153
26,801,767
620,391,036
6,438,325,956
1,984,509,390
รอยละ 324.43/1

ปรับปรุงมูลคารวมสิ่งตอบแทน โดยไมรวมมูลคาเงินลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตของโครงการ ทําใหขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ลดลงจากรอยละ 552.83 (ตามที่อนุมตั ิโดยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559) เปนรอยละ 324.43

ขนาดรายการเมื่อพิจารณาตามงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทน

1,963,946,973
รอยละ 327.83
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4. รายละเอียดของสินทรัพยที่ไดมา
4.1 บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด
ก) ชื่อกิจการ
ข) ที่ตั้ง

: บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด (“VB”)

ฉ) สัดสวนการถือหุนกอนการไดมา

: 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ชั้น 23 ถนนสุขุมวิท 63 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
: 14 มกราคม 2556
: ประกอบกิ จ การพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย แ ละลงทุ น ในบริ ษั ท
อสังหาริมทรัพยอื่น
: ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 VB มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว
6,330.9 ลานบาท แบงเปน
หุนสามัญจํานวน 583.60 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และ
หุนบุริมสิทธิจํานวน 49.49 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
: -ไมมี-

ช) จํานวนหุนที่จะไดมา

: 633.09 ลานหุน

ซ) สัดสวนการถือหุนหลังการไดมา

: รอยละ 99.99

ฌ) รายชื่อผูถือหุน

: ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

ค) วันที่กอตั้ง
ง) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
จ) โครงสรางทุน

ผูถือหุน

จํานวนหุน
583,599,999
49,490,000/1
1
633,090,000

1. นางสาวสาธิตา วิทยากร
2. พีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส แอลทีดี
3. นางสาวมนตทชิ า อัชชพันธ
รวม
หมายเหตุ :

/1

รอยละ
92.18
7.82
0.00
100.00

หุนบุริมสิทธิ

ญ) รายชื่อกรรมการ

ฎ) เงินลงทุนในบริษัทยอย

: วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ประกอบดวย
1. นางสาวสาธิตา วิทยากร
2. นางสาวมนตทิชา อัชชพันธ
3. นางสาวอติยา อาวัชนาการ
:

(หนวย : ลานบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2558
ณ 30 มิ.ย. 2559/2
ชื่อบริษัท
ทุน
มูลคา
สัดส่วน
ทุน
มูลคา
สัดส่วน
ชําระแลว เงินลงทุน การถือหุน้
ชําระแลว เงินลงทุน การถือหุน้
1. บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด
200.0
190.0
95.0%
200.0
363.7
99.9%
2. บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด
200.0
190.0
95.0%
700.0
1,030.0
99.9%
3. บริษัท วี 33 จํากัด
300.0
153.0
51.0%
300.0
300.0
99.9%
4. บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด
1,000.0
510.0
51.0%
2,850.6
4,521.8
99.9%
/1
หมายเหตุ :
งบการเงินประจําป 2558 ตรวจสอบโดย บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
/2
งบการเงินภายในของบริษัท
/1
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ฏ) ขอมูลทางการเงิน

:

งบแสดงฐานะการเงิน (หนวย: ลานบาท)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมแกบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของ
เงินลงทุนในบริษัทยอย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยอื่น
สินทรัพยรวม
เจาหนี้อื่น
เงินกูยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของ
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินอื่น
หนี้สินรวม
ทุนชําระแลว
กําไร(ขาดทุน) สะสม
สวนของผูถือหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

2556

2557
0.02
500.00
0.78
0.24
501.04
0.15
5.53
5.68
500.00
(4.64)
495.36
9.91

0.88
74.72
937.28
1,043.00
30.44
0.22
2,086.54
0.07
1,074.28
1.22
1,075.57
1,010.00
0.97
1,010.97
10.01

2558/1
2.75
27.06
617.20
1,043.00
106.28
15.11
1,811.40
14.98
648.80
140.00
0.48
804.26
1,010.00
(2.86)
1,007.14
9.97

งบกําไรขาดทุน (หนวย: ลานบาท)
2556
2557
2558/1
รายไดจากการขายและบริการ
ตนทุนจากการขายและบริการ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
8.18
48.12
คาใชจายในการขายและบริหาร
(4.64)
(1.23)
(33.28)
กําไร(ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
(4.64)
6.95
14.84
ดอกเบี้ยจาย
(18.66)
ภาษีเงินได
(1.34)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
(4.64)
5.61
(3.83)
/1
หมายเหตุ :
งบการเงินป 2558 ตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามมาตรฐาน NPAE

ฐ) ทรัพยสินหลัก
1) ที่ดินจังหวัดสระบุรี
ลักษณะทรัพยสิน
ที่ตั้ง
เอกสารสิทธิ
มูลคาทางบัญชี
ราคาประเมิน

ภาระผูกพัน

: ที่ดินเปลาจํานวน 2 แปลง ที่จังหวัดสระบุรี เนื้อที่รวม 10-0-0 ไร
และจังหวัดอางทอง เนื้อที่รวม 49-3-93 ไร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ที่ดินเปลาจํานวน 2 แปลง เนื้อที่ดินรวม 10 ไร 0 งาน 0 ตารางวา (4,000 ตารางวา)
ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
โฉนดที่ดิน จํานวน 2 ฉบับ เลขที่ 18485, 19957
30.00 ลานบาท (ณ 31 ธันวาคม 2558)
30.00 ลานบาท ประเมินโดยบริษัท เยียร แอพไพรซัล จํากัด/1 ฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559
ดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ ทั้งนี้ ผูประเมินไดออกหนังสือยืนยัน
รับรองราคาประเมินเดิม ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2559
ไมมี
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1) ที่ดินจังหวัดสระบุรี
ผูถือกรรมสิทธิ์
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด
กฎหมายที่มีผลกระทบ ที่ ดิ น อยู ใ นเขตพื้ น ที่ สี เ ขี ย วมี ก รอบและเส น ทแยงสี น้ํ า ตาล เป น ที่ ดิ น ประเภทปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
ตอทรัพยสิน
เกษตรกรรม ใชประโยชนเพื่อการปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือ
สาธารณประโยชน
ราคาประเมินราชการ ที่ดินมูลคา 5.28 ลานบาท
เหตุผลในการลงทุน
เปนที่ดินที่ไดมาพรอมกับการเขาทํารายการซื้อหุน VB ในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทเล็งเห็นวาการไดมาซึ่ง
ที่ดินในตางจังหวัด เปนโอกาสของบริษัทที่จะขยายการดําเนินธุรกิจและกระจายความเสี่ยงทาง
ธุรกิจ โดยที่บริษัทยังไมตองชําระราคาและผูขายยังเปดโอกาสใหบริษัทศึกษาโครงการ หาก
พิจารณาแลวไมเหมาะสม บริษัทสามารถขายคืนที่ดินดังกลาวไดโดยไมมีภาระคาใชจาย
แผนพัฒนาโครงการ
จากผลการศึ ก ษาความเป น ไปได ข องโครงการเบื้ อ งต น โดยที่ ป รึ ก ษาด า นพั ฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย ภายใตสมมุติฐานการใชประโยชนสูงสุดของที่ดิน และปรับลดสมมุติฐานบาง
รายการตามหลักความระมัดระวังโดยฝายบริหารของบริษัท บริษัทคาดวาจะพัฒนาโครงการบาน
แฝด ประมาณการมูลคาโครงการ 280 ลานบาท ตนทุนโครงการ 180 ลานบาท และเริ่มพัฒนา
โครงการในระหวางป 2561-2563 ประมาณการ IRR 18.83% และ NPV 23.8 ลานบาท
ความเปนไปไดและ
กอนการพัฒนาโครงการในเชิ งพาณิชย ฝายบริ หารจะศึกษาความเปนไปไดข องโครงการใน
ความเสี่ยง
รายละเอียด สภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงขอจํากัดทางกฎหมายที่เกี่ยวของใน
พื้นที่ดังกลาว หากปจจัยที่กลาวมาไมเอื้ออํานวยใหพัฒนาโครงการ บริษัทมีสิทธิขายคืนที่ดิน
ใหแกผูขายไดภายในระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่ไดมา
แหลงเงินทุน
บริษัทคาดวาเงินทุนที่ใชในการพัฒนาโครงการจะมาจากเงินกูยืมธนาคาร และกระแสเงินสดจาก
การดําเนินการดวยลักษณะของโครงการบานแฝดที่สามารถทยอยกอสรางและขายได
/1
หมายเหตุ : ผูประเมินมูลคาทรัพยสินในตลาดทุนทีไ่ ดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
2) ที่ดินจังหวัดอางทอง
ลักษณะทรัพยสิน
ที่ตั้ง
เอกสารสิทธิ
มูลคาทางบัญชี
ราคาประเมิน

ภาระผูกพัน
ผูถือกรรมสิทธิ์
กฎหมายที่มีผล
กระทบตอทรัพยสิน
ราคาประเมินราชการ
เหตุผลในการลงทุน

แผนพัฒนาโครงการ

ที่ดินเปลาจํานวน 4 แปลง เนื้อที่ดินรวม 49 ไร 3 งาน 93 ตารางวา (19,993 ตารางวา)
ตําบลตลาดกรวด อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง
โฉนดที่ดิน จํานวน 4 ฉบับเลขที่ 254, 259, 7322-7323
73.71 ลานบาท (ณ 31 ธันวาคม 2558)
81.59 ลานบาท ประเมินโดยบริษัท เยียร แอพไพรซัล จํากัด/1 ฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2559
ดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ ทั้งนี้ ผูประเมินไดออกหนังสือยืนยัน
รับรองราคาประเมินเดิม ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2559
ไมมี
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด
ที่ ดิ น อยู ใ นเขตพื้ น ที่ สี ม ว ง เป น ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค า ใช ป ระโยชน เ พื่ อ
อุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร และคลังสินคา
ที่ดินมูลคา 15.08 ลานบาท
เปนที่ดินที่ไดมาพรอมกับการเขาทํารายการซื้อหุน VB ในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทเล็งเห็นวาการไดมาซึ่ง
ที่ดินในตางจังหวัด เปนโอกาสของบริษัทที่จะขยายการดําเนินธุรกิจและกระจายความเสี่ยงทาง
ธุ ร กิ จ โดยที่ บ ริ ษั ท ยั ง ไม ต อ งชํ า ระราคาและผู ข ายยั ง เป ด โอกาสให บ ริ ษั ท ศึ ก ษาโครงการ
หากพิจารณาแลวไมเหมาะสม บริษัทสามารถขายคืนที่ดินดังกลาวไดโดยไมมีภาระคาใชจาย
จากผลการศึ ก ษาความเป น ไปได ข องโครงการเบื้ อ งต น โดยที่ ป รึ ก ษาด า นพั ฒ นาโครงการ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ภายใต ส มมุ ติ ฐ านการใช ป ระโยชน สู ง สุ ด ของที่ ดิ น และปรั บ ลดสมมุ ติ ฐ าน
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2) ที่ดินจังหวัดอางทอง
บางรายการตามหลักความระมัดระวังโดยฝายบริหารของบริษัท บริษัทคาดวาจะพัฒนาโครงการ
ทาวนโฮม ประมาณการมูลคาโครงการ 1,700 ลานบาท ตนทุนโครงการ 1,052 ลานบาท และเริ่ม
พัฒนาโครงการในระหวางป 2560-2565 ประมาณการ IRR 15.41% และ NPV 82.19 ลานบาท
ความเปนไปไดและ
กอนการพัฒนาโครงการในเชิ งพาณิ ชย ฝายบริ ห ารจะศึ กษาความเป น ไปได ของโครงการใน
ความเสี่ยง
รายละเอียด สภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงขอจํากัดทางกฎหมายที่เกี่ยวของใน
พื้นที่ดังกลาว หากปจจัยที่กลาวมาไมเอื้ออํานวยใหพัฒนาโครงการ บริษัทมีสิทธิขายคืนที่ดิน
ใหแกผูขายไดภายในระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่ไดมา
แหลงเงินทุน
บริษัทคาดวาเงินทุนที่ใชในการพัฒนาโครงการจะมาจากเงินกูยืมธนาคาร และกระแสเงินสดจาก
การดําเนินการดวยลักษณะของโครงการทาวนโฮมที่สามารถทยอยกอสรางและขายได
/1
หมายเหตุ : ผูประเมินมูลคาทรัพยสินในตลาดทุนทีไ่ ดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.

4.2 บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด
ก) ชื่อกิจการ
ข) ที่ตั้ง
ค) วันที่กอตั้ง
ง) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ

: บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด (“VI”)
: 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ชั้น 23 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
: 14 มกราคม 2556
: ใหเชาอาคารและสํานักงาน

ฉ) สัดสวนการถือหุนกอนการไดมา

: ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559 VI มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 200
ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 20 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
10 บาท
: -ไมมี-

ช) จํานวนหุนที่จะไดมา

: 20 ลานหุน

ซ) สัดสวนการถือหุนหลังการไดมา

: รอยละ 99.99 (PRINC ถือหุนทางออมผาน VB)

ฌ) รายชื่อผูถือหุน

: ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

จ) โครงสรางทุน

ผูถือหุน
1. บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด
2. นางสาวสาธิตา วิทยากร
3. นางสาวมนตทิชา อัชชพันธ
รวม

จํานวนหุน
19,999,998
1
1
20,000,000

ญ) รายชื่อกรรมการ

: ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ประกอบดวย
1. นางสาวสาธิตา วิทยากร
2. นางสาวมนตทิชา อัชชพันธ
3. นางสาวอติยา อาวัชนาการ

ฎ) เงินลงทุนในบริษัทยอย

: -ไมมี-
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รอยละ
99.99
0.00
0.00
100.00

ฏ) ขอมูลทางการเงิน

:

งบแสดงฐานะการเงิน (หนวย: ลานบาท)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
เงินใหกูยืมบริษัทแกบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยอื่น
สินทรัพยรวม
เจาหนี้การคา
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของ
หนี้สินอื่น
หนี้สินรวม
ทุนชําระแลว
กําไรสะสม
สวนของผูถือหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

2556

2558/1

2557
7.57
2.45
22.77
468.02
4.00
504.81
19.07
254.16
19.19
292.42
200.00
12.39
212.39
10.62

74.23
2.14
14.37
540.55
10.45
641.74
11.29
243.32
146.62
26.60
427.83
200.00
13.91
213.91
10.70

8.81
6.04
21.80
551.68
9.44
597.77
12.32
242.20
100.00
29.90
384.42
200.00
13.35
213.35
10.67

งบกําไรขาดทุน (หนวย: ลานบาท)
2556
2557
2558/1
รายไดจากการใหเชาและบริการ
82.68
86.56
92.75
ตนทุนจากการใหเชาและบริการ
(60.53)
(75.53)
(75.18)
กําไรขั้นตน
22.15
11.03
17.57
คาใชจายในการขายและบริหาร
(6.97)
(9.36)
(10.00)
รายไดอื่น
0.47
0.47
3.58
กําไรกอนภาษีเงินได
15.65
2.14
11.15
ดอกเบี้ยจาย
(0.02)
(11.01)
ภาษีเงินได
(3.26)
(0.61)
(0.70)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
12.39
1.51
(0.56)
/1
หมายเหตุ :
งบการเงินป 2558 ตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามมาตรฐาน NPAE

ฐ) ทรัพยสินหลัก

: ที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร เนื้อที่ดิน
รวม 1-3 -09 ไร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ที่ดินและอาคารสํานักงาน บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร (BBC)
ลักษณะทรัพยสิน
อาคารสํานักงานสูง 30 ชั้น พรอมชั้นใตดิน 1 ชั้น พื้นที่อาคารรวม 37,770.61 ตารางเมตร
บนที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ดินรวม 1 ไร 3 งาน 09 ตารางวา (709 ตารางวา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 29 ถนนเอกมัย (ซอยสุขุมวิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน จํานวน 2 ฉบับ เลขที่ 8330 และ 188885
มูลคาทางบัญชี
547 ลานบาท (ณ 31 ธันวาคม 2558)
ราคาประเมิน
1,233 ลานบาท ประเมินโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด/1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ดวย
วิธีรายได เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ
ภาระผูกพัน
จดจํานองเปนหลักประกันกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ผูถือกรรมสิทธิ์
บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด
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ที่ดินและอาคารสํานักงาน บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร (BBC)
กฎหมายที่มีผลกระทบ
ที่ ดิ น อยู ใ นเขตพื้ น ที่ สี น้ํ า ตาล
กํ า หนดให เ ป น ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู อ าศั ย หนาแน น มาก
ตอทรัพยสิน
ใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัย
ราคาประเมินทางราชการ ที่ดินมูลคา 216.25 ลานบาท
รายละเอียดโครงการ
- อาคาร BBC มีพื้นที่อาคารรวม 37,770.61 ตารางเมตร แบงเปนพื้นที่ใหเชาประมาณ
19,461.22 ตารางเมตร และพื้นที่สวนกลางประมาณ 18,309.39 ตารางเมตร พื้นที่เชา
แบงเปน 4 ประเภท ประกอบดวย พื้นที่สํานักงาน พื้นที่รานคา พื้นที่ศูนยอาหาร และพื้นที่ผู
เชาขนาดใหญ
- ปจจุบันมีอัตราการเชาพื้นที่สวนสํานักงานประมาณรอยละ 80 อัตราคาเชาเฉลี่ยอยูระหวาง
350 - 600 บาทตอตารางเมตร
/1
หมายเหตุ : ผูประเมินมูลคาทรัพยสินในตลาดทุนทีไ่ ดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
สัญญาบริหารจัดการอาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร
คูสัญญา
ผูวาจาง : บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด (“VI”)
ผูรับจาง : บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
วันที่ในสัญญา
1 กุมภาพันธ 2559
ระยะเวลาสัญญา
1 ป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 คูสัญญามีสิทธิตอสัญญาเปนรายปจนถึงป 2561
คาตอบแทน
ชําระรายเดือน ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา
ขอบเขตการใหบริการ
- ผูรับจางรวมกับผูวาจางในการกําหนดอัตราคาเชาสํานักงาน
- ผูรับจางดําเนินการจัดหาผูเชา เปนตัวแทนติดตอผูเชาอาคาร รวมถึงการรับชําระเงินคาเชา
และคาบริการจากผูเชา
- ผูรับจางจัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัย โดยผูรับจางจะดําเนินการควบคุมใหเปนไปตาม
มาตรฐาน
- ตรวจสอบและซอมบํารุงอาคาร โดยเสนอแผนการปรับปรุงอาคารใหผูวาจางอนุมัติกอนการ
ดําเนินการ
- ในกรณีที่มีการปรับปรุง ซอมแซมอาคาร ผูรับจางมีหนาที่ในการเสนอแนะรายชื่อผูใหบริการ
เปรียบเทียบขอเสนอการใหบริการรวมถึงประสบการณของผูใหบริการ เพื่อนําเสนอใหผูวา
จางพิจารณาคัดเลือก

4.3 บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด
ก) ชื่อกิจการ
ข) ที่ตั้ง
ค) วันที่กอตั้ง
ง) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
จ) โครงสรางทุน

: บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด (“VR”)
: 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ชั้น 23 ถนนสุขุมวิท 63 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
: 25 มกราคม 2556
: โรงแรมและการใหบริการที่พักอาศัยใหเชา (Serviced Apartment)

ฉ) สัดสวนการถือหุนกอนการไดมา

: ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 VR มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว
700 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 70 ลานหุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 10 บาท
: -ไมมี-

ช) จํานวนหุนที่จะไดมา

: 70 ลานหุน
36

ซ) สัดสวนการถือหุนหลังการไดมา

: รอยละ 99.99 (PRINC ถือหุนทางออมผาน VB)

ฌ) รายชื่อผูถือหุน

: ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

ผูถือหุน
1. บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด
2. นางสาวสาธิตา วิทยากร
3. นางสาวมนตทิชา อัชชพันธ
รวม

ญ) รายชื่อกรรมการ

จํานวนหุน
69,999,998
1
1
70,000,000

รอยละ
99.99
0.00
0.00
100.00

: ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ประกอบดวย
1. นางสาวสาธิตา วิทยากร
2. นางสาวมนตทิชา อัชชพันธ
3. นางสาวอติยา อาวัชนาการ

ฎ) เงินลงทุนในบริษัทยอย

: -ไมมี-

ฏ) ขอมูลทางการเงิน

:

งบแสดงฐานะการเงิน (หนวย: ลานบาท)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยอื่น
สินทรัพยรวม
เจาหนี้อื่น
เงินกูยืมบริษัทในเครือ
เงินกูยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
หนี้สินรวม
ทุนชําระแลว
ขาดทุนสะสม
สวนของผูถือหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

2556

2557
0.92
22.89
1.15
847.42
1.78
874.16
3.59
671.04
0.12
674.75
200.00
(0.59)
199.41
9.97

109.65
20.49
30.00
1,140.15
41.94
1,342.23
38.29
883.46
221.40
4.44
1,147.59
200.00
(5.36)
194.64
9.73

2558/1
35.36
6.18
1,811.18
16.20
1,868.92
65.10
886.36
700.00
34.27
1,685.73
200.00
(16.81)
183.19
9.16

งบกําไรขาดทุน (หนวย: ลานบาท)
2556
2557
2558/1
รายไดจากการใหเชาและบริการ
5.19
ตนทุนจากการใหเชาและบริการ
(3.74)
กําไรขั้นตน
1.45
คาใชจายในการขายและบริหาร
(2.06)
(4.95)
(2.16)
รายไดอื่น
0.02
0.19
6.34
กําไร(ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
(0.59)
(4.76)
4.18
ดอกเบี้ยจาย
(15.63)
ภาษีเงินได
ขาดทุนสุทธิ
(0.59)
(4.76)
(11.45)
/1
หมายเหตุ :
งบการเงินป 2558 ตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามมาตรฐาน NPAE
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ฐ) ทรัพยสินหลัก

: ที่ดินพรอมอาคารโรงแรมและเซอรวิส อพารทเมนท โครงการซัมเมอร
เซ็ท เอกมัย เนื้อที่ดินรวม 5-1- 94 ไร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ที่ดินพรอมอาคารโรงแรมและเซอรวิส อพารทเมนท ซัมเมอรเซ็ท
ลักษณะทรัพยสิน
โครงการโรงแรมและอพารทเมนท จํานวน 4 หลัง บนที่ดินเนื้อที่รวม 5 ไร 1 งาน 94 ตารางวา
(2,194 ตารางวา) (อยูระหวางการดําเนินการกอสรางและปรับปรุง แลวเสร็จประมาณ 90%)
ที่ตั้ง
ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน จํานวน 5 ฉบับ เลขที่ 3089-3091, 8353, 33814
มูลคาทางบัญชี
1,811.16 ลานบาท (ณ 31 ธันวาคม 2558)
ราคาประเมิน
2,083 ลานบาท (มูลคา ณ วันที่สํารวจทรัพยสิน) ประเมินโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด/1
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยวิธีรายได เพื่อใชสําหรับวัตถุประสงคสาธารณะ
ภาระผูกพัน
จดจํานองเปนหลักประกันกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ผูถือกรรมสิทธิ์
บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด
กฎหมายที่มีผลกระทบตอ ที่ดินอยูในเขตพื้นที่สีน้ําตาล กําหนดใหเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ใชประโยชน
ทรัพยสิน
เพื่อการอยูอาศัย
ราคาประเมินทางราชการ ที่ดินมูลคา 304.57 ลานบาท
รายละเอียดโครงการ
- โครงการซัมเมอรเซ็ท เอกมัย ประกอบดวย อาคารโรงแรม สูง 15 ชั้น ใหบริการหองพักอาศัย
แบบรายวัน/รายเดือน จํานวน 130 หอง และอาคารอพารทเมนท 2 อาคาร สูง 14 และ19 ชั้น
ใหบริการหองพักอาศัยแบบรายเดือน/รายป จํานวน 132 หอง และอาคารจอดรถอัตโนมัติ
รองรับรถไดประมาณ 250 คัน พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการ เชน ศูนยประชุมและ
สัมมนา 6 หอง หองออดิทอเรียม 1 หอง หองอาหาร หองออกกําลังกายและสระวายน้ํา
- ตนทุนโครงการรวม 2,450 ลานบาท (รวมที่ดิน)
- คาดวาจะเริ่มเปดดําเนินการไดราวไตรมาส 1 ป 2560
/1
หมายเหตุ : ผูประเมินมูลคาทรัพยสินในตลาดทุนทีไ่ ดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
สัญญาใหบริการที่ปรึกษาสําหรับการพัฒนาโครงการโรงแรมและเซอรวิส อพารทเมนท ซัมเมอรเซ็ท
คูสัญญา
ผูวาจาง : บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด (“VR”)
ผูรับจาง : บริษัท แอสคอทท อินเตอรเนชั่นแนล แมนเนจเมนท (2001) พีทีอี ลิมิเต็ด
ระยะเวลา
ประมาณ 1 ปตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่โครงการเริ่มเปดใหบริการ
คาตอบแทน
คาบริการที่ปรึกษา เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา
ขอบเขตการใหบริการ
- ใหคําปรึกษาในการออกแบบ สถาปตยกรรม และการตกแตงภายใน
- ใหคําปรึกษาดานการปฎิบัติตามแนวทางและขอบังคับของเครื่องหมายการคา Somerset
- ใหคําแนะนําการบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดจาง ชองทางการจําหนาย
- ใหคําปรึกษาดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
- ใหคําปรึกษาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ออกแบบและกําหนดคูมือพนักงานดานการใหบริการ จัดซื้อ และการตลาด
สัญญาใหบริการบริหารโครงการโรงแรมและเซอรวิส อพารทเมนท ซัมเมอรเซ็ท
คูสัญญา
ผูวาจาง : บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด (“VR”)
ผูรับจาง : บริษัท แอสคอทท อินเตอรเนชั่นแนล แมนเนจเมนท (ประเทศไทย) จํากัด (“Ascott”)
ระยะเวลา
10 ป นับจากวันที่โครงการเริ่มเปดใหบริการ
คาตอบแทน
คาบริหารจัดการและคาลิขสิทธิเครื่องหมายการคา เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา
38

สัญญาใหบริการบริหารโครงการโรงแรมและเซอรวิส อพารทเมนท ซัมเมอรเซ็ท
ขอบเขตการใหบริการ
- Ascott เปนผูบริหารโครงการ เชน การวางแผนการขาย การตลาดและประชาสัมพันธ การ
ดูแลและซอมบํารุง การรักษาความปลอดภัยของโครงการตามมาตรฐานของ Ascott
- VR มีสิทธิใชเครื่องหมายการคา Somerset สําหรับโครงการโรงแรมและเซอรวิส อพารทเมนท
ซัมเมอรเซ็ท เทานั้น
- โครงการสามารถใชระบบการจองหองพักของ Ascott (Global Marketing Service และ
Global Reservation Service)
- Ascott จะเปนคัดเลือกบุคลากรหลักๆ เชน ผูจัดการทั่วไป ผูจัดการฝายขาย ผูจัดการฝาย
การเงิน กอนนําเสนอให VR พิจารณาอนุมัติการจาง และอบรมพนักงานระดับปฏิบัติงาน
เพื่อใหสามารถใหบริการตามมาตรฐานของ Ascott
- Ascott มีหนาที่จัดทําแผนธุรกิจที่ครอบคลุมประมาณการรายได อัตราการคาเชา งบประมาณ
ลงทุนเพื่อซอมแซม งบประมาณดานการตลาด เพื่อนําเสนอให VR พิจารณาอนุมัติกอน
ดําเนินการ
- Ascott มีหนาที่ตองดําเนินการใหสอดคลองตามแผนธุรกิจที่ไดรับอนุมัติ
- ในกรณีที่ Ascott ตองการปรับปรุงแผนธุรกิจ จะตองระบุเหตุผล ความจําเปนเพื่อนําเสนอ VR
พิจารณาอนุมัติ

4.4 บริษัท วี 33 จํากัด
ก) ชื่อกิจการ
ข) ที่ตั้ง
ค) วันที่กอตั้ง
ง) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
จ) โครงสรางทุน

ฉ)
ช)
ซ)
ฌ)

สัดสวนการถือหุนกอนการไดมา
จํานวนหุนที่จะไดมา
สัดสวนการถือหุนหลังการไดมา
รายชื่อผูถือหุน

: บริษัท วี 33 จํากัด (“V33”)
: 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ชั้น 23 ถนนสุขุมวิท 63 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
: 13 ตุลาคม 2557
: พัฒนาอสังหาริมทรัพย
: ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 V33 มีทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
โดยเรียกชําระแลวบางสวน เทากับ 300 ลานบาท
: -ไมมี: 50 ลานหุน
: รอยละ 99.99 (PRINC ถือหุนทางออมผาน VB)
: ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

ผูถือหุน
1. บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด
2. นางสาวสาธิตา วิทยากร
3. นางสาวมนตทิชา อัชชพันธ
รวม

ญ) รายชื่อกรรมการ

ฎ) เงินลงทุนในบริษัทยอย

จํานวนหุน
49,999,998
1
1
50,000,000

: ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ประกอบดวย
1. นางสาวสาธิตา วิทยากร
2. นางสาวมนตทิชา อัชชพันธ
3. นางสาวอติยา อาวัชนาการ
: -ไมมี39

รอยละ
99.99
0.00
0.00
100.00

ฏ) ขอมูลทางการเงิน

:

งบแสดงฐานะการเงิน (หนวย: ลานบาท)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ
สินทรัพยรวม
เจาหนี้อื่น
เงินกูยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของ
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
หนี้สินรวม
ทุนชําระแลว
กําไร (ขาดทุน) สะสม
สวนของผูถือหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

2556

2557
-

300.25
300.25
0.06
0.27
0.00
0.33
300.00
(0.08)
299.92
6.00

2558/1
102.13
4.91
48.00
150.00
305.04
0.08
4.27
0.18
4.53
300.00
0.51
300.51
6.01

งบกําไรขาดทุน (หนวย: ลานบาท)
2556
2557
2558/1
รายไดจากการขายและบริการ
ตนทุนจากการขายและบริการ
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริหาร
(0.33)
รายไดอื่น
0.25
กําไร(ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
(0.08)
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
(0.08)
/1
หมายเหตุ :
งบการเงินป 2558 ตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามมาตรฐาน NPAE

ฐ) ทรัพยสินหลัก

(4.42)
5.15
0.73
(0.01)
(0.13)
0.59

: ที่ดินเปลา 1 แปลง ที่จังหวัดเชียงใหม เนื้อที่รวม 30-0-03 ไร

ที่ดินจังหวัดเชียงใหม
ลักษณะทรัพยสิน
ที่ตั้ง
เอกสารสิทธิ
มูลคาทางบัญชี
ราคาประเมิน

ที่ดินเปลาจํานวน 1 แปลง เนื้อที่ดิน 30 ไร 0 งาน 03 ตารางวา (12,003 ตารางวา)
ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
โฉนดที่ดินเลขที่ 229
150 ลานบาท (ณ 31 ธันวาคม 2558)
150.04 ลานบาท ประเมินโดยบริษัท เยียร แอพไพรซัล จํากัด/1 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559
โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ
ภาระผูกพัน
ไมมี
ผูถือกรรมสิทธิ์
บริษัท วี 33 จํากัด
กฎหมายที่มีผลกระทบ ที่ดินอยูในเขตพื้นทีส่ ีเหลือง เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ใชประโยชนเพื่อการอยู
ตอทรัพยสิน
อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ราคาประเมินทางราชการ ที่ดินมูลคา 36 ลานบาท (ตกสํารวจ 100 ตารางวา)
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ฎ) เงินลงทุนในบริษัทยอย
ฏ) ขอมูลทางการเงิน

: -ไมมี-

งบแสดงฐานะการเงิน (หนวย: ลานบาท)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมแกบุคคลที่เกี่ยวของ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยอื่น
สินทรัพยรวม
เจาหนี้อื่น
เงินกูยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินอื่น
หนี้สินรวม
ทุนชําระแลว
ขาดทุนสะสม
สวนของผูถือหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

2556
23.81
1.75
10.69
2,594.33
2.81
2,633.39
0.33
664.85
0.42
665.60
2,000.00
(32.21)
1,967.79
98.39

2557
22.47
0.55
2.50
2,616.44
7.42
2,649.38
15.96
1,703.81
0.13
1,719.90
1,000.00
(70.52)
929.48
92.95

2558/1
0.40
0.26
2,756.40
8.45
2,765.51
22.16
1,850.31
0.13
1,872.60
1,000.00
(107.09)
892.91
89.29

งบกําไรขาดทุน (หนวย: ลานบาท)
2556
2557
2558/1
รายไดจากการใหเชา
0.36
2.15
ตนทุนจากการใหเชา
(1.03)
กําไรขั้นตน
0.36
1.12
คาใชจายในการขายและบริหาร
(29.74)
(38.72)
(15.86)
รายไดอื่น
0.26
0.05
0.04
ขาดทุนกอนภาษีเงินได
(29.48)
(38.31)
(14.70)
ดอกเบี้ยจาย
(21.87)
ภาษีเงินได
ขาดทุนสุทธิ
(29.48)
(38.31)
(36.57)
/1
หมายเหตุ :
งบการเงินป 2558 ตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามมาตรฐาน NPAE

ฐ) ทรัพยสินหลัก

1) ที่ดินจังหวัดระยอง
ลักษณะทรัพยสิน
ที่ตั้ง
เอกสารสิทธิ
มูลคาตามบัญชี
ราคาประเมิน

ภาระผูกพัน

ที่ดินเปลาในตางจังหวัด ไดแก จังหวัดระยอง เนื้อที่รวม 40-0-58.9 ไร
และจังหวัดอุดรธานี เนื้อที่รวม 5-3-35.2 ไร และที่ดินในกรุงเทพ ไดแก
สุขุมวิท 27 เนื้อที่รวม 2-2-34.3 ไร และสุขุมวิท 29 เนื้อที่รวม 1-2-51 ไร
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ที่ดินเปลาจํานวน 4 แปลง เนื้อที่ดินรวม 40 ไร 0 งาน 58.90 ตารางวา (16,058.90 ตารางวา)
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
โฉนดที่ดินเลขที่ 30865, 30868 และหนังสือรับรองทําประโยชน (น.ส. 3 ก.) 502, 1842
96.93 ลานบาท (ณ 31 ธันวาคม 2558)
120.44 ลานบาท ประเมินโดยบริษัท เยียร แอพไพรซัล จํากัด/1เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2559 โดย
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ ทั้งนี้ ผูประเมินไดออกหนังสือยืนยันรับรอง
ราคาประเมินเดิม ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2559
ไมมี
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2) ที่ดินจังหวัดอุดรธานี
แผนพัฒนาโครงการ
จากผลการศึ ก ษาความเป น ไปได ข องโครงการเบื้ อ งต น โดยที่ ป รึ ก ษาด า นพั ฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย ภายใตสมมุติฐานการใชประโยชนสูงสุดของที่ดิน และปรับลดสมมุติฐานบาง
รายการตามหลักความระมัดระวังโดยฝายบริหารของบริษัท บริษัทคาดวาจะพัฒนาที่ดินดังกลาว
เปนโครงการคอนโดมิเนียม ประมาณการมูลคาโครงการ 1,050 ลานบาท ตนทุนโครงการ 638
ลานบาท และเริ่มพัฒนาโครงการในระหวางป 2562 – 2566 ประมาณการ IRR 13.31% และ
NPV 60.80 ลานบาท
ความเปนไปไดและ
กอ นการพัฒนาโครงการในเชิง พาณิชย ฝายบริหารจะศึ กษาความเป นไปไดข องโครงการใน
ความเสี่ยง
รายละเอียด สภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงขอจํากัดทางกฎหมายที่เกี่ยวของใน
พื้นที่ดังกลาว หากปจจัยที่กลาวมาไมเอื้ออํานวยใหพัฒนาโครงการ บริษัทมีสิทธิขายคืนที่ดิน
ใหแกผูขายไดภายในระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่ไดมา
แหลงเงินทุน
บริษัทคาดวาเงินทุนที่ใชในการพัฒนาโครงการจะมาจากเงินกูยืมธนาคาร และกระแสเงินสดจาก
การดําเนินการ
/1
หมายเหตุ :
ผูประเมินมูลคาทรัพยสินในตลาดทุนที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
3) ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ซอยสุขุมวิท 27
ลักษณะทรัพยสิน
ที่ดินจํานวน 2 แปลงติดกัน เนื้อที่ดินรวม 2 ไร 2 งาน 34.3 ตารางวา (1,034.3 ตารางวา)
พรอมสิ่งปลูกสรางประเภทอาคารโรงแรมสูง 34 ชั้น (ยังกอสรางไมแลวเสร็จ)
ที่ตั้ง
ซอยสุขุมวิท 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน จํานวน 2 ฉบับ เลขที่ 3582, 3692
มูลคาตามบัญชี
1,515.5 ลานบาท (ณ 31 ธันวาคม 2558)
ราคาประเมิน
2,396.00 ลานบาท ประเมินโดยบริษัท เยียร แอพไพรซัล/1 จํากัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
โดยวิธีตนทุน เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ (ประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสราง) ทั้งนี้ ผูประเมินไดออก
หนังสือยืนยันรับรองราคาประเมินเดิม ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2559
ภาระผูกพัน
ไมมี
ผูถือกรรมสิทธิ์
บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด
กฎหมายที่มีผลกระทบ ที่ดินอยูในเขตพื้นที่สีน้ําตาล กําหนดใหเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนมากใชประโยชนเพื่อ
ตอทรัพยสิน
การอยูอาศัย
ราคาประเมินราชการ
ที่ดินมูลคา 496.46 ลานบาท
แผนพัฒนาโครงการ
- โครงการโรงแรม ตนทุนโครงการรวมประมาณ 3,939 ลานบาท
- คาดวาจะเริ่มพัฒนาโครงการไดในป 2561 และเปดใหบริการไดในป 2562
- IRR ประมาณ 8.10% NPV ประมาณ 175 ลานบาท
/1
หมายเหตุ :
ผูประเมินมูลคาทรัพยสินในตลาดทุนทีไ่ ดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
4) ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ซอยสุขุมวิท 29
ลักษณะทรัพยสิน
ที่ดินจํานวน 9 แปลงติดกัน เนื้อที่ดินรวม 1 ไร 2 งาน 51.0 ตารางวา (651.0 ตารางวา)
พรอมสิ่งปลูกสรางประเภทอาคารโรงแรมสูง 3 ชั้น อาคารโรงแรมสูง 2 ชั้น อาคารพาณิชย 3 ชั้น
จํานวน 4 คูหา
ที่ตั้ง
ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน จํานวน 9 ฉบับ เลขที่ 3570, 50508-50510, 50500, 50504-50507
มูลคาตามบัญชี
1,025.86 ลานบาท (ณ 31 ธันวาคม 2558)
ราคาประเมิน
1,106.7 ลานบาท ประเมินโดยบริษัท เยียร แอพไพรซัล จํากัด/1 วันที่ 28 มกราคม 2559 โดย
วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ (ผูประเมินไดใหความเห็นวามูลคา
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4) ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ซอยสุขุมวิท 29
ตลาดของทรัพยสินเปนมูลคาของที่ดินเพียงอยางเดียว) ทั้งนี้ ผูประเมินไดออกหนังสือยืนยันรับรอง
ราคาประเมินเดิม ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2559
ภาระผูกพัน
ไมมี
ผูถือกรรมสิทธิ์
บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด
กฎหมายที่มีผลกระทบ ที่ดินอยูในเขตพื้นที่สีน้ําตาล กําหนดใหเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ใชประโยชน
ตอทรัพยสิน
เพื่อการอยูอาศัย
ราคาประเมินราชการ
ที่ดินมูลคา 148.89 ลานบาท
แผนพัฒนาโครงการ
- โครงการคอนโดมิเนียม มูลคาโครงการประมาณ 4,000 ลานบาท ตนทุนโครงการรวม 2,200
ลานบาท
- คาดวาจะเริ่มพัฒนาโครงการไดในป 2562 และรับรูรายไดในป 2564-2565
- IRR ประมาณ 8.54% NPV ประมาณ 106 ลานบาท
/1
หมายเหตุ : ผูประเมินมูลคาทรัพยสินในตลาดทุนทีไ่ ดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
สัญญาใหเชาที่ดินและอาคารซอยสุขุมวิท 29
คูสัญญา
ผูใหเชา : บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด (“BG”)
ผูเชา : บริษัท วี แมเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด (“VMS”)
ระยะเวลา
3 ป เริ่มตั้งแต 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2560
วัตถุประสงค
เพื่อเปดและดําเนินกิจการโรงแรม รานอาหาร คาเฟบาร นวดและสปา ตัวแทนขายโปรแกรม
ทองเที่ยว
พื้นที่เชา
อาคารโรงแรมเกา 2 และ 3 ชั้น และอาคารพาณิชย 2 คูหา ขนาด 2,050 ตารางเมตร ตั้งอยูที่ซอย
สุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
คาตอบแทน
อัตราคาเชา เปนไปตามที่กําหนดในสัญญา
สัญญาเชาพื้นที่
คูสัญญา
ระยะเวลา
วัตถุประสงค
พื้นที่เชา
คาตอบแทน
สัญญาเชาพื้นที่
คูสัญญา
ระยะเวลา

วัตถุประสงค
พื้นที่เชา
คาตอบแทน

ผูใหเชา : บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด (“BG”)
ผูเชา : บริษัท วิวัฎฎะคลินิค จํากัด
3 ป เริ่มตั้งแต 1 กันยายน 2558 – 31 สิงหาคม 2561
ใหบริการคลินิกรักษาผูปวยแบบไมมีเตียงพัก
พื้นที่ชั้น 1 ของสวนอาคารโรงแรม เนื้อที่ประมาณ 100 ตารางเมตร ตั้งอยูที่ซอยสุขุมวิท 29
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
อัตราคาเชา เปนไปตามที่กําหนดในสัญญา

ผูใหเชา : บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด (“BG”)
ผูเชา
: บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2559 ผูใหเชาใหคํามั่นวาจะใหผูเชาทําการเชาตอเปนระยะเวลา
3 ป อยางไรก็ตามหากผูใหเชาไมสามารถใหผูเชาเชาทรัพยสินตอ ผูใหเชาตองบอกผูเชากอน
ลวงหนาไมนอยกวา 6 เดือน
เพื่อประกอบกิจการรานสะดวกซื้อ
อาคาร 2 คูหา ตั้งอยูที่ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
อัตราคาเชา เปนไปตามที่กําหนดในสัญญา
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5. มูลคารวมของสิ่งตอบแทน
การเขาทํารายการไดมาซึ่งหุนของ VB จํานวน 633.09 ลานหุนในครั้งนี้ มีมูลคารวมของสิ่งตอบแทนเทากับ 5,791.13 ลานบาท
เพื่อใหไดมาซึ่งที่ดิน 9 แปลง ประกอบดวยที่ดินในกรุงเทพ 4 แปลง และที่ดินในตางจังหวัด 5 แปลง และทรัพยสินอื่นๆ ของกลุม
VB ซึ่งบริษัทจะชําระราคาการไดมาตามรายละเอียดดังนี้
1) มูลคาของที่ดินตางจังหวัด 5 แปลง ชําระดวยตั๋วสัญญาใชเงินมูลคา 510.51 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.75 ตอป
ระยะเวลา 3 ป มูลคาดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใชเงินประมาณ 26.80 ลานบาท ชําระใหแกนางสาวสาธิตา โดยชําระ
ดอกเบี้ยคราวเดียวเมื่อครบกําหนดหรือไถถอน
ทั้งนี้ ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุน หากในระหวาง 3 ปนับจากวันที่เขาทํารายการ บริษัทตกลงที่จะพัฒนาโครงการบน
ที่ดิน 5 แปลงในตางจังหวัด บริษัทในฐานะผูออกตั๋วสัญญาใชเงินจะชําระคืนเงินตามตามตั๋วสัญญาใชเงินพรอมดอกเบี้ย
ใหแกนางสาวสาธิตา ตามเงื่อนไขที่กําหนด อยางไรก็ดี บริษัทมีสิทธิขายคืนที่ดินดังกลาวกอนกําหนดระยะเวลา 3 ป หาก
บริษัทพิจารณาแลววาไมประสงคจะพัฒนาโครงการใดๆ บนที่ดินแปลงดังกลาว โดยบริษัทจะชําระคืนหนี้ตามตั๋ว
สัญญาใชเงินพรอมดอกเบี้ย เพื่อใหนางสาวสาธิตานําเงินมาซื้อที่ดินคืนจากบริษัทยอย ในกรณีนี้ นางสาวสาธิตาจะมี
สิทธิขายที่ดินที่ซื้อคืนกอนครบกําหนด 3 ป ใหแกบุคคลภายนอกไดตอเมื่อพนระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่มีการจดทะเบียน
โอนซื้อขายที่ดินกับบริษัทแลว
2) มูลคาของที่ดินในกรุงเทพ 4 แปลงและสินทรัพยอื่นๆ ชําระดวยหุนสามัญเพิ่มทุนใหม จํานวนไมเกิน 1,839.94 ลานหุน
ในราคาหุนละ 2.87 บาท รวมมูลคาไมเกิน 5,280.62 ลานบาท ชําระใหแกนางสาวสาธิตา จํานวนไมเกิน 1,682.20
ลานหุน มูลคาไมเกิน 4,827.92 ลานบาท และพีค ดีเวลลอปเมนท จํานวนไมเกิน 157.74 ลานหุน มูลคาไมเกิน 452.71
ลานบาท
6. เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน
การเขาทํารายการไดมาซึ่งหุนของ VB จํานวน 633.09 ลานหุน ซึ่งมีมูลคาสิ่งตอบแทนเทากับ 5,791.13 ลานบาท คํานวณจาก
มูลคาตามบัญชีปรับปรุงของ VB อางอิงจากงบการเงินภายในรวม ณ 30 มิถุนายน 2559 ปรับปรุงดวยมูลคาของทรัพยสินตาม
ราคาประเมินทรัพยสินโดยผูประเมินอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดการปรับปรุงมูลคาทรัพยสินตามราคาประเมินทรัพยสินโดยผูประเมินอิสระ
บริษัท

สินทรัพย
(หนวย : ลานบาท)

สินทรัพย-กรุงเทพ
VI
อาคารสํานักงาน BBC
VR
โครงการซัมเมอรเซ็ท
BG
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง สุขุมวิท 27
BG
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง สุขุมวิท 29
รวมสินทรัพย-กรุงเทพฯ
สินทรัพย-ตางจังหวัด
V33
ที่ดินเปลา จ. เชียงใหม
BG
ที่ดินเปลา จ. ระยอง
BG
ที่ดินเปลา จ. อุดรธานี

มูลคาตามบัญชี
ราคาประเมิน
30 มิ.ย. 2559

สวนเพิ่ม
(ลด)

540
1,985
1,515
1,026
5,066

1,233
2,083
2,396
1,106
6,818

693
98
881
80
1,752

150
97
118

150
120
128

23
10
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วิธีประเมิน
วิธีรายได
วิธีรายได
วิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด / ตนทุน
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ที่ดีจากการลงทุนในโครงการ นอกจากนี้ การเขาทํารายการดังกลาวในคราวนี้ยังชวยกระจายความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจจาก
การขยายไปสูการพัฒนาโครงการประเภทที่อยูอาศัยเพื่อขาย และลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินที่จะนํามา
พัฒนาโครงการในอนาคต
9. แหลงเงินทุนที่ใชในการซื้อสินทรัพยและความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
บริษัทจะดําเนินการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อชําระคาตอบแทนใหกับกลุมผูถือหุนของ VB จํานวนไมเกิน
1,839.94 ลานหุน ในราคาหุนละ 2.87 บาท และการออกตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 510.51 ลานบาท
สําหรับโครงการในกรุงเทพ 3 แหงที่จะไดมาคราวนี้ ไดแก โครงการโรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนท ซัมเมอรเซ็ท โครงการ
โรงแรม ซอยสุขุมวิท 27 และโครงการคอนโดมิเนียม ซอยสุขุมวิท 29 คาดวาจะตองทยอยใชเงินทุนในการพัฒนาโครงการ
เพิ่มเติมอีกประมาณ 3,083 ลานบาท บริษัทคาดวาจะมีแหลงเงินทุนหลักจากการเงินกูยืมสถาบันการเงินและเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัท โดยภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อชําระรายการครั้งนี้ บริษัทจะมีสวนของผูถือหุนเพิ่มสูงขึ้นมาก หากบริษัทใชเงินทุนใน
การพัฒนาโครงการจากเงินกูยืมทั้งจํานวน อัตราสวนหนี้สินตอทุนจะอยูที่เพียง 0.8 เทา นอกจากนี้ โครงการที่บริษัทจะไดมาใน
ครั้งนี้ที่เริ่มดําเนินการแลว ไดแก อาคารสํานักงาน BBC และที่คาดวาจะเริ่มเปดดําเนินการในป 2560 ไดแก โครงการโรงแรม
และเซอรวิส อพารทเมนท ซัมเมอรเซ็ท จะทําใหบริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเปนเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาโครงการอีกสวน
หนึ่ง บริษัทจึงเชื่อวาจะมีแหลงเงินทุนเพียงพอตอการพัฒนาโครงการของบริษัทตอไปในอนาคต
(หนวย: ลานบาท)
โครงการโรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนท ซัมเมอรเซ็ท
โครงการโรงแรม ซอยสุขุมวิท 27
โครงการคอนโดมิเนียม ซอยสุขุมวิท 29
รวม

ประมาณการเงินลงทุนเพิ่ม
ภายหลังการทํารายการ
440
1,543
1,100
3,083

ประมาณการมูลคาเงิน
ลงทุนทั้งโครงการ
2,450
3,940
2,200
8,590

ปที่คาดวาจะเริ่ม
พัฒนาโครงการ
2559
2561
2562

สําหรับที่ดินในตางจังหวัดรวม 5 แปลง ในเบื้องตนบริษัทมีแผนจะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อขายในรูปแบบตางๆ เชน
โครงการบานเดี่ยว โครงการทาวนโฮม และโครงการคอนโดมิเนียม โดยฝายบริหารประมาณเงินลงทุนเบื้องตนเพื่อพัฒนา
โครงการในตางจังหวัดรวม 2,700 ลานบาท (ไมรวมมูลคาที่ดินประมาณ 510 ลานบาท) และมีแผนที่จะพัฒนาในชวงป 2560
เปนตนไป อยางไรก็ดี กอนที่จะเริ่มพัฒนาโครงการในเชิงพาณิชย ฝายบริหารจะวิเคราะหศึกษาความเปนไปไดของโครงการใน
รายละเอียด รวมถึงศึกษาดานขอจํากัดทางกฎหมายเพิ่มเติม การพัฒนาโครงการดังกลาวจึงยังมีความไมแนนอน ดังนั้นมูลคา
เงินลงทุนจํานวน 2,700 ลานบาท จึงยังไมรวมในการคํานวณขนาดรายการไดมาในครั้งนี้
10. รายละเอียดของหลักทรัพยที่ออกเปนการตอบแทนการทํารายการ
ในการชําระราคาคาหุนของ VB ในครั้งนี้ บริษัทชําระเปนหุนสามัญเพิ่มทุนไมเกิน 1,839.94 ลานหุน ในราคาเสนอขายหุนละ
2.87 บาท ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทดังกลาว ไมเขาขายเปนการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในราคาต่ํา ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เนื่องจากราคาเสนอขายเปนราคาที่ไมมีสวนลดจากราคาตลาด (ราคาตลาด
คํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทที่ซื้ อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ย อนหลัง 15 วันทําการก อนวันที่
คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ คือระหวางวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2559) อยางไรก็ดี หากวันที่บริษัทออก
หุน (วันเสนอขาย) ซึ่งคาดวาจะเกิดขึ้นในชวงตนเดือนตุลาคม 2559 ราคาเสนอขายดังกลาว คํานวณแลวมีสวนลดเกินกวารอย
ละ 10 จากราคาตลาด (คํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 7-15
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วันทําการกอนวันเสนอขาย) นางสาวสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท จะตองปฏิบัติตามเกณฑหามขายหุน (Silent Period)
โดยมีระยะเวลาหามขายหุน 1 ป
11. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเขาทํารายการ
การเขาทํารายการซื้อหุนของ VB ทําใหบริษัทไดมาซึ่งทรัพยสินขนาดใหญหลายรายการที่มีมูลคาการลงทุนสูง เมื่อเทียบกับ
โครงการที่บริษัทดําเนินการอยูในปจจุบัน และอาจกอใหเกิดความเสี่ยงในดานตางๆ ไดแก
-

ความเสี่ยงจากตนทุนการพัฒนาโครงการสูงกวาประมาณการ หรือการพัฒนาโครงการลาชากวาแผนที่กําหนด
บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่วัสดุกอสรางซึ่งเปนตนทุนหลักที่สําคัญอาจมีการปรับราคาสูงขึ้นในชวงเวลาที่บริษัทเริ่ม
พัฒนาโครงการ โดยเฉพาะโครงการโรงแรม สุขุมวิท 27 และโครงการคอนโดมิเนียม สุขุมวิท 29 ซึ่งจะเริ่มพัฒนาในระหวาง
ป 2561-2563 ซึ่งอาจสงผลใหการประมาณการตนทุนโครงการมีความคลาดเคลื่อนจากตนทุนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอแผนการจัดหาเงินทุนและผลประกอบการของบริษัทในอนาคตได
บริษัทมีแนวทางบริหารความเสี่ยงดังกลาว โดยการวาจางที่ปรึกษาโครงการซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในตลาดอสังหาริมทรัพยที่
มีชื่อเสียงมาชวยกําหนดรูปแบบและประเมินตนทุนที่ตองใชในการพัฒนาโครงการในเบื้องตน โดยในการประเมินความ
เปนไปไดของโครงการ บริษัทไดสํารองคาใชจายเผื่อเหลือเผื่อขาดเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 5 ของมูลคากอสรางโครงการ เพื่อ
รองรับการเพิ่มขึ้นของตนทุนโครงการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทวางแผนเขาทําสัญญารับเหมากอสราง
แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะกําหนดมู ลคางานและระยะเวลาการสงมอบงานตามสัญญาที่ชัดเจน ซึ่งชวยใหบริษัทสามารถ
คาดการณตนทุนที่จะเกิดขึ้นและพัฒนาโครงการไดแลวเสร็จตามเปาหมาย

-

ความเสี่ยงจากการดําเนินโครงการไมเปนไปตามเปาหมาย
การพัฒนาโครงการของบริษัทในที่ดินบริเวณถนนสุขุมวิท ซึ่งตั้งอยูในยานใจกลางเมือง ใกลกับศูนยกลางทางธุรกิจ ติด
ถนนใหญและเดินทางสะดวก ทําใหมีผูประกอบการรายหลายพัฒนาโครงการในลักษณะเดียวกันอยูเปนจํานวนมาก ซึ่ง
กอใหเกิดการแขงขันที่สูงและอาจสงผลใหการดําเนินงานโครงการของบริษัทไมเปนไปตามเปาหมาย เชน อัตราการเขาพัก
ของโรงแรมต่ํากวาที่คาดการณ หรือจํานวนการขายโครงการลาชากวาแผนที่กําหนด เปนตน
อยางไรก็ดี สําหรับโครงการโรงแรม สุขุมวิท ซอย 27 บริษัทวางแผนจะวาจางผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในการบริหาร
จัดการเครือโรงแรมระดับ 5 ดาว เขามาบริหารและดําเนินงานเพื่อใหไดมาตรฐานสากล เชนเดียวกับโครงการแมริออท เอ็ค
เซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท สาทร วิสตา ซึ่งเปนโครงการของบริษัทซึ่งอยูภายใตการบริหารงานของกลุมแมริออท โดยใน
ปจจุบันมีอัตราการเขาพักและผลการดําเนินงานในระดับที่ดี
สําหรับโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งเปนโครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อขายโครงการแรกของบริษัท บริษัทวางแผนจะใช
ผูเชี่ยวชาญในตลาดคอนโดมิ เนียมในยานใจกลางกรุงเทพฯ มาใหคําปรึ กษาในการวางแผนการตลาดและการขาย
นอกจากนี้ บริษั ทยั งได ผูบริ หารที่มี ความประสบการณและความเชี่ ยวชาญในธุ รกิ จอสั งหาริมทรัพยมารวมในการ
บริหารงาน โดยบริษัทมีนโยบายติดตามและศึกษาการเปลี่ยนแปลงภาวะตลาดที่เกี่ยวของอยางใกลชิด เพื่อใหมั่นใจวา
การลงทุนในโครงการดังกลาวจะประสบความสําเร็จตามแผนที่วางไวและสามารถใหผลตอบแทนที่ดีแกบริษัทและผูถือหุน

-

ความเสี่ยงจากการจัดหาแหลงเงินทุนและกระแสเงินสดภายในไมเพียงพอตอการพัฒนาโครงการ
หากบริษัทไมสามารถกูยืมเงินจากธนาคารไดตามแผน หรือเงื่อนไขการกูยืมไมเปนไปตามที่คาดการณ หรือผลการ
ดําเนินงานของบริษัทไมเปนไปตามเปาหมาย บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไมสามารถจัดหาแหลงเงินทุนสําหรับการ
พัฒนาโครงการไดตามแผนที่วางไว
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อยางไรก็ดี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 อัตราสวนหนี้สินตอทุนของบริษัทอยูที่ 0.05 เทา โดยหากบริษัทใชเงินทุนในการ
พัฒนาโครงการจากเงินกูยืมทั้งจํานวน อัตราสวนหนี้สินตอทุนจะอยูที่เพียง 0.8 เทา ดวยขอมูลทางการเงินดังกลาว
ประกอบกับที่ตั้งโครงการของบริษัทอยูในทําเลที่มีศักยภาพ และพัฒนาขึ้นบนที่ดินที่ปลอดภาระจํานองซึ่งสามารถใชเปน
หลักประกันในการกูยืมได บริษัทจึงเชื่อวาจะสามารถจัดหาเงินกูยืมไดตามแผนที่วางไว
นอกจากนี้ โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท สาทร วิสตา ซึ่งเปนโครงการในปจจุบันของบริษัท และโครงการ
อาคารสํานักงาน BBC ที่จะไดมาจากการเขาซื้อหุนของ VB ในครั้งนี้ ลวนแตเปนโครงการที่มีรายรับจากคาเชาที่คอนขาง
แนนอนและมีผลประกอบการที่ดีอยางตอเนื่อง บริษัทจึงเชื่อวาจะมีกระแสเงินสดที่เพียงพอตอการพัฒนาโครงการใน
อนาคต
-

ความเสี่ยงดานการลดลงของสภาพคลอง และการเพิ่มขึ้นของภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจาย
การลงทุนในโครงการโรงแรม สุขุมวิท 27 และโครงการคอนโดมิเนียม สุขุมวิท 29 ซึ่งเปนโครงการขนาดใหญและใชเงิน
ลงทุนสูง มีแหลงเงินทุนสวนใหญมาจากเงินกูยืมสถาบันการเงิน จึงทําใหบริษัทมีภาระดอกเบี้ยจายที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
และอาจสงผลใหสภาพคลองของบริษัทลดลงอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะในชวงระหวางการพัฒนาโครงการในป 25612563
อยางไรก็ดี โครงการในอนาคตของบริษัทไมไดถูกพัฒนาขึ้นทั้งหมดพรอมกันในคราวเดียว บริษัทไดวางแผนการพัฒนา
โครงการตางๆ โดยการพิจารณาจากประมาณการทางการเงินภายในของบริษัท และความตองการใชเงินทุนในชวงตางๆ
เพื่อกําหนดและวางแผนการพัฒนาโครงการใหสอดคลองกับกระแสเงินสดภายในของกิจการ เพื่อรักษาสภาพคลองของ
บริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสมและรักษาอัตราสวนหนี้สินตอทุนใหอยูในระดับที่ไมสูงจนกอใหเกิดภาระทางการเงินแก
บริษัทมากจนเกินไป

12. รายชื่อกรรมการที่มีสวนไดเสียและไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อ
1. นายพงษศักดิ์ วิทยากร
2. ดร. สาธิต วิทยากร

ตําแหนง
กรรมการ และประธานกรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เพื่อพิจารณาการเขาทํารายการที่เกี่ยว
โยงกัน กรรมการที่มีสวนไดเสียไมไดรวมประชุมเพื่อพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกลาว
13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเขาทํารายการ
คณะกรรมการบริษัท (ไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียกับการเขาทํารายการ) ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาการเขาทํารายการ
ดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทและผูถือหุนและอยูภายใตเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สรุปไดดังนี้
1) เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจในสวนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยดวยการเขาลงทุนในโครงการที่ดีและมีศักยภาพ
ในการเติบโตเพิ่มเติม จากปจจุบันที่มีทรัพยสินเพียงโครงการเดียวซึ่งทําใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยของบริษัทมีการเติบโต
ไดอยางจํากัด การเขาซื้อหุนของ VB ในครั้งนี้ จะทําใหบริษัทไดมาซึ่งทรัพยสินโครงการที่เปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลว
และที่ใกลจะเปดใหดําเนินการ รวมถึงโครงการที่รอการพัฒนา ซึ่งลวนตั้งอยูในทําเลที่ดีใจกลางกรุงเทพ การคมนาคมและ
การเดินทางสะดวก เหมาะที่จะพัฒนาโครงการประเภทที่พักอาศัยทั้งประเภทระยะสั้นและระยะยาวซึ่งบริษัทมีความถนัด
และประสบการณ แมวาบริษัทจะตองใชเงินลงทุนคอนขางสูงในชวงตน และบริษัทอาจมีภาระทางการเงินเพิ่มสูงขึ้น แต
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16. ขอมูลอื่นๆ
16.1 การขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน
การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยของกลุม VB ในครั้งนี้ จะเปนการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต เนื่องจากนางสาวสาธิตา ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของกลุม VB ที่ถือครองอสังหาริมทรัพยหลายรายการ เปนบุตรสาว
ของดร. สาธิต วิทยากร ผูถือหุนใหญและกรรมการของบริษัท จึงอาจพิจารณาไดวาบริษัทมีโครงสรางกลุมที่อาจกอให
ความขัดแยงทางผลประโยชน
อยางไรก็ดี ในการกอตั้ง VB ในชวงตนป 2556 มีวัตถุประสงคหลักเพื่อเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพย โดยกลุม VB ไดลงทุน
ซื้ออาคารสํานักงาน BBC เปนแหงแรก ตอมาในชวงกลางป 2556 กลุม VB ไดลงทุนซื้ออพารทเมนทที่เปดดําเนินการอยู
ในซอยเอกมัย และโครงการโรงแรมที่หยุดกอสรางบริเวณสุขุมวิท 27 เนื่องจากเล็งเห็นวาเปนทรัพยสินที่ตั้งอยูในทําเลที่ดี
โดยไมไดมีวัตถุประสงคที่จะเขาบริหารโครงการเพื่อดําเนินการตอ ซึ่งเปนชวงเวลาใกลเคียงกับที่ ดร. สาธิต วิทยากร เขา
มาเปนผูถือหุนใหญของบริษัท โดยขณะนั้น บริษัทมีธุรกิจหลักเพียงโครงการเดียว ไดแก โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพารทเมนท สาทร วิสตา และยังไมมีแผนการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน
ในระหวางปลายป 2556 ถึงตนป 2558 VB ไดเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยอื่นๆ เพิ่มเติม ไดแก อาคารโรงแรมขนาดเล็ก
บริเวณสุขุมวิท 29 และที่ดินรอการพัฒนาในจังหวัดตางๆ จํานวน 5 แปลง โดยยังไมไดมีแผนในการพัฒนาโครงการใน
ช วงเวลาดั งกล าว จนกระทั่ งในช วงที่ ผ านมา บริ ษั ทได เริ่ มวางกลยุ ทธ การเติ บโตทางธุ รกิ จ เพื่ อให สอดคล องกั บ
ประสบการณและความพรอมของทีมผูบริหารและบุคลากร โดยมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจการพัฒนาโครงการในบริเวณใจ
กลางกรุงเทพ ซึ่งทรัพยสินหลายรายการของกลุม VB อยูในทําเลที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ สอดคลองกับแผน
ธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงพิจารณาเขาทํารายการไดมาในครั้งนี้
อนึ่ง นางสาวสาธิตา ซึ่งจะเขามาเปนผูถือหุนใหญในบริษัทภายหลังการทํารายการในครั้งนี้ ยังเปนผูถือหุนในบริษัท 2
แหง ไดแก บริษัท วี แมเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด (“VMS”) ซึ่งเปนผูเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ซอยสุขุมวิท 29 จาก
BG (รายละเอียดตามขอ 4.5) และบริษัท รัชดา บิสสิเนส ดีสตริค จํากัด (“RBD”) ซึ่งเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินประมาณ
32-3-0.1 ไร ตั้งอยูที่เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ที่อาจพิจารณาไดวาจะกอใหเกิดการแขงขันทางธุรกิจกับบริษัท
ขอมูลบริษัท วี แมเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด
ก) ชื่อกิจการ
: บริษัท วี แมเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด (“VMS”)
ข) ที่ตั้ง
ค) วันที่กอตั้ง
ง) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ

: 503 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
: 24 มิถุนายน 2557
: 1) เชาที่ดินพรอมอาคารซอยสุขุมวิท 29 จาก BG (รายละเอียดตามขอ
4.5) เพื่อประกอบกิจการโรงแรมขนาดเล็ก 63 หอง ระยะเวลาเชา 3 ป
(สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560)
2) ถือครองที่ดินเปลา 2 แปลง เนื้อที่รวม 23 ไร 2 งาน 7 ตารางวา
(9,407 ตารางวา) ตั้ง อยูที่ตําบลโปง แยง อํา เภอแมริม จัง หวัด
เชียงใหม

จ) เอกสารสิทธิ

: หนังสือรับรองทําประโยชน (น.ส. 3 ก.) จํานวน 2 ฉบับ เลขที่ 1333-1334

ฉ) โครงสรางทุน

: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 VMS มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 20 ลาน
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บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
ช) รายชื่อผูถือหุน

:
ผูถือหุน

จํานวนหุน
1,999,997
1
2
2,000,0000

1. นางสาวสาธิตา วิทยากร
2. นางสาวมนตทิชา อัชชพันธ
3. นางสาวอติยา อาวัชนาการ
รวม

ซ) รายชื่อกรรมการ

รอยละ
99.99
0.00
0.00
100.00

: ณ วันที่ 6 มีนาคม 2559 ประกอบดวย
1. นางสาวสาธิตา วิทยากร
2. นางสาวมนตทิชา อัชชพันธ
3. นางสาวอติยา อาวัชนาการ

ฌ) ขอมูลทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (หนวย: ลานบาท)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
เงินใหกูยืมระยะสัน้ แกกิจการอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยอื่น
สินทรัพยรวม
เจาหนี้อื่น
เงินกูยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของ
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินอื่น
หนี้สินรวม
ทุนชําระแลว
ขาดทุนสะสม
สวนของผูถือหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

2558/1

2557
1.57
0.68
0.01
2.65
35.00
0.34
40.25
0.82
25.00
1.15
26.97
20.0
(6.72)
13.28
6.64

งบกําไรขาดทุน (หนวย: ลานบาท)
2557
รายไดจากการบริการ
0.67
ตนทุนจากการใหเชา
(5.04)
ขาดทุนขั้นตน
(4.37)
คาใชจายในการขายและบริหาร
(2.26)
รายไดอื่น
0.11
ขาดทุนกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
(6.52)
ดอกเบี้ยจาย
(0.20)
ขาดทุนสุทธิ
(6.72)
/1
หมายเหตุ:
งบการเงินประจําป 2558 ตรวจสอบโดยบริษัท โปร ทรินิตี้ จํากัด ตามมาตรฐาน NPAE
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5.21
0.39
0.03
398.13
2.15
236.35
0.15
642.41
0.36
602.84
33.76
1.63
638.59
20.0
(16.18)
3.82
1.91
2558/1
18.93
(20.66)
(1.73)
(6.54)
0.48
(7.78)
(1.67)
(9.45)

ทั้งนี้ VMS ดําเนินการใหบริการโรงแรมขนาดเล็กจํานวน 63 หอง เนนกลุมลูกคาประเภทนักทองเที่ยวแบบประหยัด (อัตรา
คาบริการหองพักเฉลี่ย 1,200 บาทตอคืน) ในขณะที่ กลุมลูกคาของบริษัทสําหรับโครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพารทเมนทสาทร วิสตา เนนกลุมนักธุรกิจชาวไทยและชาวตางประเทศในยานสาทร รวมทั้งนักทองเที่ยว ระดับ A จนถึง
A+ ซึ่งใหบริการทั้งรูปแบบรายวันและรายเดือน (อัตราคาบริการหองพักเฉลี่ย 3,300 บาทตอคืน) ดังนั้น ถึงแมวา VMS จะ
ประกอบธุรกิจโรงแรมที่คลายคลึงกับโครงการที่บริษัทเปนเจาของ แตดวยขนาดของโครงการ ภาพลักษณ การบริหารงาน
และกลุมลูกคาเปาหมายของทั้ง 2 โครงการมีความแตกตางกันอยางมาก จึงไมพิจารณาวาเปนการแขงขันกัน ทั้งนี้ภายใต
สัญญาเชาระหวาง VMS และ BG ซึ่งจะครบกําหนดในเดือนมิถุนายน 2560 BG ในฐานะเจาของที่ดินอาจพิจารณาตอ
สัญญาเชาภายใตเงื่อนไขที่ BG สามารถยกเลิกสัญญาเชาไดทันทีเมื่อบริษัทมีแผนจะพัฒนาโครงการในป 2562
ขอมูลบริษัท รัชดา บิสสิเนส ดีสตริค จํากัด
ข) ที่ตั้ง

: บริษัท รัชดา บิสสิเนส ดีสตริค จํากัด (“RBD”)
: 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ชั้น 23 ถนนสุขุมวิท 63 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ค) วันที่กอตั้ง

: 10 กันยายน 2558

ง) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ

: ถือ ครองที่ดิ น จํา นวน 7 แปลง เนื้ อ ที่ รวม 32 ไร 3 งาน 0.1 ตารางวา
(13,100.1 ตารางวา) ตั้งอยูที่ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวย
ขวาง กรุงเทพฯ

จ) เอกสารสิทธิ

: โฉนดที่ดิน จํานวน 7 ฉบับ เลขที่ 5584, 5587, 1886, 3330, 3332,
5585-5586

ฉ) โครงสรางทุน

: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 RBD มีทุนจดทะเบียน 400 ลานบาท
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 40 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดย
เรียกชําระแลวบางสวน เทากับ 100 ลานบาท

ช) รายชื่อผูถือหุน

:

ก) ชื่อกิจการ

ผูถือหุน

จํานวนหุน
39,999,998
1
1
40,000,000

1. นางสาวสาธิตา วิทยากร
2. นางสาวมนตทิชา อัชชพันธ
3. นางสาวอติยา อาวัชนาการ
รวม

ซ) รายชื่อกรรมการ

: ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 ประกอบดวย
1. นางสาวสาธิตา วิทยากร
2. นางสาวมนตทิชา อัชชพันธ
3. นางสาวอติยา อาวัชนาการ
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รอยละ
99.99
0.00
0.00
100.00

ฌ) ขอมูลทางการเงิน

:

งบแสดงฐานะการเงิน (หนวย: ลานบาท)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ดอกเบี้ยคางรับ
เงินใหกูยืมระยะสัน้
อสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยรวม
เจาหนี้อื่น
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินอื่น
หนี้สินรวม
ทุนชําระแลว
ขาดทุนสะสม
สวนของผูถือหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

2558/1

งบกําไรขาดทุน (หนวย: ลานบาท)
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายในการขายและบริหาร
ดอกเบี้ยจาย
ขาดทุนสุทธิ

2558/1

หมายเหตุ

/1

179.28
0.62
10.00
8,748.02
0.94
8,938.86
19.85
8,908.07
0.05
8,927.97
100.0
(89.11)
10.89
0.27

0.81
(3.15)
(86.77)
(89.11)

งบการเงินป 2558 ตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามมาตรฐาน NPAE

ปจจุบัน RBD ไมมีการประกอบธุรกิจมีเพียงการถือครองที่ดินเปลาจํานวน 7 แปลง บนถนนรัชดาภิเษก เนื่องจากที่ดิน
ดังกลาวยังคงมีประเด็นความเสี่ยงทางกฎหมายจากการถูกเวนคืนเพื่อสรางรถไฟฟาสายสีสม ฝายบริหารจึงพิจารณาวา
ยังไมควรรวมในการทํารายการครั้งนี้
อยางไรก็ตาม ภายใตสัญญาซื้อขายหุนระหวาง นางสาวสาธิตา ในฐานะผูขาย และบริษัท ในฐานะผูซื้อ ไดกําหนด
ขอตกลงเกี่ยวกับการไมประกอบธุรกิจแขงขัน โดยระบุวาตลอดเวลาที่ผูขาย เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทผูซื้อ ผูขายจะ
ไมประกอบธุรกิจ หรือกระทําการใดๆ หรือลงทุนในสัดสวนเกินกวารอยละ 10 ของทุนทั้งหมดของกิจการใดๆ อันเปนการ
แขงขันกับธุรกิจของผูซื้อ หรือบริษัทยอยของผูซื้อ หรือกอใหเกิดผลประโยชนอื่นที่อาจขัดแยงกับผลประโยชนที่ดีที่สุดของ
กิจการของผูซื้อหรือบริษัทยอยของผูซื้อ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม รวมถึงการใหสิทธิในการเขาลงทุน (Call Option)
และสิทธิในการลงทุนกอนบุคคลภายนอก (Right of First Refusal) แกบริษัทในการซื้อหุนทั้งหมด หรือทรัพยสินไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวนของ VMS และ/หรือ RBD
อีกทั้ง ดร. สาธิต วิทยากร ยังไดลงนามในหนังสือรับรองการไมประกอบธุรกิจแขงขัน โดยระบุวาจะไมประกอบธุรกิจ หรือ
กระทําการใดๆ หรือลงทุนในสัดสวนเกินกวารอยละ 10 ของทุนทั้งหมดของกิจการใดๆ อันเปนการแขงขันกับธุรกิจของผูซื้อ
หรือบริษัทยอยของผูซื้อ หรือกอใหเกิดผลประโยชนอื่นที่อาจขัดแยงกับผลประโยชนที่ดีที่สุดของกิจการของผูซื้อหรือ
บริ ษั ทย อยของผู ซื้ อ ไม ว าโดยทางตรงหรื อทางอ อม รวมทั้ งจะดํ าเนิ นการให ผู ที่ เกี่ ยวข องตามนั ยของมาตรา 258
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ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ไมกระทําการดังกลาว
ขางตนดวย
ที่ดินในตางจังหวัดรวม 5 แปลง
ในการเขาทํารายการซื้อหุนของ VB ครั้งนี้บริษัทจะไดมาซึ่งที่ดินในตางจังหวัดรวม 5 แปลงที่ถือโดย VB และบริษัทยอย
ของ VB ไดแก ที่ดินเปลาในจังหวัดอางทอง ที่ดินเปลาในจังหวัดสระบุรี ที่ดินเปลาในจังหวัดเชียงใหม ที่ดินเปลาในจังหวัด
อุดรธานี และที่ดินเปลาในจังหวัดระยอง โดยบริษัทไดวาจางที่ปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย (Colliers) เพื่อวิเคราะหศึกษา
ความเปนไปไดของรูปแบบโครงการในเบื้องตน อยางไรก็ตาม หากในอนาคตกอนที่บริษัทจะเริ่มดําเนินพัฒนาโครงการใน
เชิงพาณิชยฝายบริหารจะตองวิเคราะหศึกษาความเปนไปไดของโครงการในรายละเอียดรวมถึงพิจารณาขอจํากัดทาง
กฎหมายที่เกี่ยวของ โดยบริษัทไดกําหนดนโยบายในการลงทุนที่จะตองมีอัตราผลตอบแทนของโครงการสูงกวาตนทุนทาง
การเงินของบริษัท หากพิจารณาแลวการพัฒนาโครงการดังกลาวใหผลตอบแทนที่ต่ํากวาตนทุนทางการเงินของบริษัท
หรือมีขอจํากัดในการพัฒนาโครงการ ตามสัญญาซื้อขายหุนไดระบุขอตกลงใหบริษัทมีสิทธิขายคืนที่ดินเปลาจํานวน 5
แปลงใหแกผูขายไดภายในระยะเวลา 3 ป ในราคาตนทุนที่บริษัทไดมาซึ่งที่ดิน บวกดวยตนทุนในการถือครอง (Carrying
Cost) ในอัตราเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 24 เดือนของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยเดียวกัน
กับอัตราดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใชเงินที่บริษัทออกใหนางสาวสาธิตา ในกรณีนี้ นางสาวสาธิตา จะมีสิทธิในการพัฒนา
โครงการบนที่ดินดังกลาวได โดยที่การพัฒนาโครงการดังกลาวจะตองไมเขาขายเปนการประกอบธุรกิจแขงขันกับบริษัท
เพื่อใหสอดคลองตามขอตกลงเกี่ยวกับการไมประกอบธุรกิจแขงขันที่ระบุในสัญญาซื้อขาย
16.2 การปรับโครงสรางผูถือหุน
ภายหลั งการทํ ารายการ นางสาวสาธิ ตาจะถื อหุ นร อยละ 59.94 ดร.สาธิ ต วิ ทยากร ถื อหุ นร อยละ 23.19 และ พี ค
ดีเวลลอปเมนท ถือหุนรอยละ 5.62 ซึ่งทั้งสามเปนบุคคลที่กระทําการรวมกัน รวมถือหุนรอยละ 88.75 ของหุนที่จําหนาย
แลวทั้งหมดของบริษัท (รอยละ 86.78 ภายหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (PRINCW1) ครั้งสุดทายที่จะเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2559 ทั้งนี้ ภายใตสมมุติฐานวามีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิใน
การซื้อหุนสามัญของบริษัทที่เหลือครบทั้งจํานวน) และนางสาวสาธิตา จะมีหนาที่ในการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมด
ของบริษัทจากผูถือหุนทุกราย นอกจากนั้น ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อชําระสิ่งตอบแทนและการทําคําเสนอซื้อหุนของบริษัท
จากผูถือหุนทุกราย อาจสงผลใหบริษัทมีจํานวนผูถือหุนรายยอยลดลงเหลือนอยกวา 150 รายและจํานวนหุนรวมที่ถือโดย
ผูถือหุนรายยอยต่ํากวารอยละ 15 ซึ่งจะสงผลใหบริษัทขาดคุณสมบัติตามเกณฑการดํารงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียน
บริษัทและกลุมวิทยากรจะตองกําหนดแผนกระจายการถือหุนรายยอย เพื่อลดสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนที่มีสวนรวม
ในการบริหารลงในคราวเดียวหรือหลายคราว โดยการจําหนายหุนของกลุมวิทยากรในตลาดหลักทรัพย หรือจําหนาย
ใหกับนักลงทุนรายใหญแบบ Block Trade ภายในระยะเวลา 6 เดือนถึง 2 ป เปนตน ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวจะขึ้นอยู
กับสภาวะของตลาดหลักทรัพยและการตอบรับของนักลงทุน โดยตลาดหลักทรัพยใหเวลาบริษัทในการดําเนินการแกไขให
มีการกระจายครบถวนภายใน 1 ป ภายหลังจากเวลาดังกลาวบริษัทมีหนาที่รายงานตอตลาดหลักทรัพยถึงความคืบหนา
ของการดําเนินการตามแผนเปนประจําทุก 6 เดือน
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16.3 ระยะเวลาที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
บริษัทกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 (Record Date) ใน
วันที่ 22 สิงหาคม 2559 และวันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหง พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (และที่
มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการไดมา
ดังกลาวในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 28 กันยายน 2559 ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
อนุมัติ รายการดังกลาว บริษัทจะดําเนินยื่นคําขออนุญาตใหบริษั ทเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุ คคลในวงจํากัดตอ
สํานักงาน กลต. โดยบริษัทคาดวาจะเขาทํารายการซื้อหุน VB และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลที่ไดรับจัดสรร
ภายในเดือนตุลาคม 2559 หลังจากการทํารายการดังกลาว นางสาวสาธิตาจะมีภาระหนาที่ในการทําคําเสนอซื้อทันที
โดยคาดวาจะเริ่มรับซื้อหลักทรัพยภายในเดือนตุลาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการแจงใหทราบถึงความคืบหนา
ภายหลังการเขาทํารายการตอไป
17. เงื่อนไขที่สําคัญในสัญญาซื้อขายหุน
ภายใตสัญญาซื้อขายหุน VB ระหวางนางสาวสาธิตา ในฐานะผูขาย และบริษัทในฐานะผูซื้อไดกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญในการ
ทํารายการดังตอไปนี้
สรุปเงื่อนไขที่สําคัญในสัญญาซือ้ ขายหุน
คูสัญญา

ผูซื้อ : บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ผูขาย : นางสาว สาธิตา วิทยากร (“นางสาวสาธิตา”)

วันที่ลงนามในสัญญา

8 กันยายน 2559

เงื่อนไขบังคับกอน

เงื่อนไขที่เกี่ยวของกับบริษัท
- ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติการซื้อหุนจากนางสาวสาธิตาและพีค ดีเวลลอปเมนท โดย
การออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระคาหุน VB
- บริษัทไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงาน กลต.
เงื่อนไขที่เกี่ยวของกับผูขาย
ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนของ VB และบริษัทยอย มีมติอนุมัติ
- การเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการจาก 3 ทานเปน 5 ทานและกรรมการสวนใหญตองไดรับการเสนอ
ชื่อโดยบริษัท
- การแตงตั้งกรรมการเขาใหม
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน VB และบริษัทยอยตามที่ไดรับแจงจากบริษัท
โดยใหการเปลี่ยนแปลงมีผลในวันซื้อหุน

วันที่ซื้อขาย

วันที่ซื้อขายหุนตองไมเกิน 30 วันนับจากวันที่เงื่อนไขบังคับกอนเสร็จสมบูรณ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกระทรวงพาณิชยและดําเนินการใหนางสาวสาธิตาและพีค
ดีเวลลอปเมนทเขาเปนผูถือหุนของบริษัท และออกและสงมอบตั๋วสัญญาใชเงินใหแกนางสาวสาธิตา
นางสาวสาธิตาจะดําเนินการให VB บันทึกชื่อบริษัทเปนผูถือหุนและนําสงสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน
ตอกระทรวงพาณิชย และยื่นคําขอจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชยเพื่อเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการ
แตงตั้งกรรมการเขาใหม และเปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ของ VB และบริษัทยอย
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ขอตกลงเกีย่ วกับที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางบนซอย
สุขุมวิท 27 (“S27”)

ภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่ซื้อขายหุน หากบริษัทมิไดดําเนินโครงการใด ๆ สําหรับที่ดินและ
อาคาร S27 และประสงคจะขายใหแกบุคคลภายนอก ในกรณีที่ราคาซื้อขายของที่ดินและอาคาร S27
ต่ํากวาตนทุนในการไดมาซึ่งที่ดินและอาคาร S27 ของบริษัท บวกดวยตนทุนในการถือครอง
(Carrying Cost) ในอัตรารอยละ 1.75 ตอป ซึ่งคํานวณตลอดระยะเวลานับแตวันที่ซื้อขายหุน จนถึง
วันที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร S27 จากบริษัทใหกับบุคคลภายนอกผูซื้อ
ที่ดินและอาคารแลวนั้น นางสาวสาธิตาตกลงที่จะจายเงินชดเชยในจํานวนที่เทากับสวนตางระหวาง
ตนทุนสุทธิและราคาซื้อขายที่ดินและอาคาร S27 ในอนาคตใหแกบริษัท

ขอตกลงในการขายคืนที่ดิน - หากบริษัทและ/หรือบริษัทยอยตองการจะพัฒนาโครงการบนที่ดินเปลาแปลงใดแปลงหนึ่งหรือ
เปลา 5 แปลง
ทั้งหมด บริษัทจะชําระคืนหนี้ตามตั๋วสัญญาใชเงินพรอมดอกเบี้ยตามมูลคาตั๋วสัญญาใชเงินที่
เกี่ยวของใหแกนางสาวสาธิตา
- นางสาวสาธิตาไมมีสิทธิที่จะเรียกรองใหบริษัทขายที่ดินคืนกอนครบกําหนด 3 ป
- ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบริษัทยอยไมประสงคจะพัฒนาโครงการบนที่ดินเปลาแปลงใดแปลงหนึ่ง
หรือทั้งหมด บริษัทมีสิทธิจะขายคืนที่ดินแปลงดังกลาวใหแกนางสาวสาธิตาในราคาตนทุนที่
บริษัทไดมาบวกดวยอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.75 ตอป โดยบริษัทจะชําระคืนหนี้ตามตั๋วสัญญาใช
เงินพรอมอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.75 ตอป ใหแกนางสาวสาธิตาเพื่อใหนางสาวสาธิตานําเงินมาซื้อ
ที่ ดิ นคื นจากบริ ษั ทย อย โดยนางสาวสาธิ ตาตกลงรั บผิ ดชอบค าธรรมเนี ยมการโอนที่ ดิ น
คาธรรมเนียม คาภาษีธุรกิจเฉพาะ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด และภาระภาษีของบริษัทที่
เกิดขึ้นจากการขายคืนที่ดินเปลาดังกลาว (ถามี) แตเพียงผูเดียว
- เมื่อนางสาวสาธิตาไดซื้อที่ดินเปลาแปลงใดคืนแลว จะมีสิทธิทําประโยชนบนที่ดินเปลาแปลง
ดั งกล าวได เท าที่ ไม เป นการขั ดต อข อตกลงและหน าที่ ตามสั ญญาซื้ อขายหุ น หรื อขายให แก
บุคคลภายนอกได โดยกรณีที่นางสาวสาธิตาซื้อคืนที่ดินเปลากอนวันครบกําหนดระยะเวลา 3 ป
จะมีสิทธิขายที่ดินใหบุคคลภายนอกเมื่อพนระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่มีการจดทะเบียนรับโอน
ที่ดิน และกรณีซื้อคืนเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 3 ป จะมีสิทธิขายที่ดินใหบุคคลภายนอกไดทันที
ขอตกลงเกีย่ วกับตั๋วสัญญา - ตั๋วสัญญาใชเงินจะครบกําหนดการใชเงินในเวลา 3 ป
ใชเงิน
- ดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใชเงินจะคํานวณตั้งแตวันที่ออกตั๋วสัญญาใชเงินจนถึงวันที่บริษัทชําระคืน
หนี้ตั๋วสัญญาใชเงินในแตละฉบับ ซึ่งบริษัทจะชําระดอกเบี้ยครั้งเดียวในวันชําระหนี้โดยไมมีการคิด
ดอกเบี้ยทบตน โดยบริษัทมีหนาที่หัก ภาษี ณ ที่จายตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
- นางสาวสาธิตาไมมีสิทธิและตกลงทีไ่ มเรียกใหบริษัทชําระคืนหนี้หรือดอกเบี้ยภายใตตั๋วสัญญาใช
เงินกอนวันครบกําหนด แตบริษัทมีสทิ ธิชําระคืนหนี้พรอมดอกเบี้ยกอนครบกําหนด 3 ป เมือ่ บริษัท
ใชสิทธิเรียกใหนางสาวสาธิตาซื้อคืนที่ดินเปลา 5 แปลง
ขอตกลงวาดวยการไม
ประกอบธุรกิจแขงขัน

ตลอดเวลาที่นางสาวสาธิตา เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท นางสาวสาธิตาจะไมประกอบธุรกิจ
หรือกระทําการใด ๆ หรือลงทุนในสัดสวนเกินกวารอยละ 10 ของทุนทั้งหมดของกิจการใดๆ อัน
เปนการแขงขันกับธุรกิจของผูซื้อ หรือบริษัทยอยของผูซื้อ หรือกอใหเกิดผลประโยชนอื่นที่อาจ
ขัดแยงกับผลประโยชนที่ดีที่สุดของกิจการของผูซื้อหรือบริษัทยอยของผูซื้อ ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม
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ขอตกลงในการใหสิทธิซื้อ นางสาวสาธิ ต าตกลงว า ตลอดระยะเวลาที่ เ ป น ผู ถื อ หุ น ใหญ ใ นบริ ษั ท นางสาวสาธิ ต าจะ
หุนทั้งหมดใน VMS และ
ดําเนินการใหผูถือหุนอื่นของ VMS และ RBD ตกลงดังตอไปนี้
RBD
1. เมื่อบริษัทตองการซื้อหุน กิจการ หรือทรัพยสินของ VMS และ RBD นางสาวสาธิตาและผูถือ
หุนอื่นของVMS และ RBD ตกลงที่จะขายหุน กิจการ หรือทรัพยสินของ VMS และ RBD
ใหแกบริษัทในราคาที่ตกลงรวมกันแตจะตองไมสูงกวาราคาตลาดของหุน หรือกิจการ หรือ
ทรัพยสิน ซึ่งประเมินโดยผูประเมินราคาที่นางสาวสาธิตาและบริษัทเห็นชอบรวมกัน โดย
บริษัทตองแจงใหนางสาวสาธิตาทราบไมนอยกวา 30 วัน และทั้ง 2 ฝายจะเขาทําสัญญาซื้อ
ขายหุน หรือกิจการ หรือทรัพยสินใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน (Call Option)
2. หากนางสาวสาธิตา และ/หรือ ผูถือหุนอื่นของ VMS และ/หรือ RBD ประสงคจะโอน หรือ
จําหนายไปซึ่งหุน หรือกิจการ หรือทรัพยสินของ VMS และ RBD หรือพัฒนาโครงการ
ดังกลาวดวยตนเอง ตราบเทาที่ไมเปนการประกอบธุรกิจแขงขันกับบริษัท และ/หรือบริษัท
ยอย หรือกอใหเกิดผลประโยชนอื่นที่อาจขัดแยงกับผลประโยชนที่ดีที่สุดของกิจการของผูซื้อ
หรือบริษัทยอยของผูซื้อ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม นางสาวสาธิตาจะยื่นขอเสนอใหแก
บริษัทกอน และบริษัทมีสิทธิซื้อทรัพยสินที่เสนอขายกอนบุคคลภายนอกหรือกอนการพัฒนา
โครงการดังกลาว ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
2.1 นางสาวสาธิตาจะสงหนังสือแจงบริษัท โดยระบุรายละเอียด ขอกําหนด ราคาและ
เงื่อนไขที่สําคัญ โดยใหเวลาบริษัทพิจารณาขอมูลเบื้องตนไมนอยกวา 45 วัน หาก
บริษัทสนใจในขอเสนอ บริษัทจะสงหนังสือตอบรับขอเสนอใหแกผูขาย
ทั้งนี้ราคาที่นางสาวสาธิตาใหสิทธิแกบริษัทจะตองไมสูงกวาราคาที่บุคคลภายนอกขอ
เสนอซื้อ และขอ กํา หนดและเงื่อ นไขจะต องไม ดอ ยไปกว าข อกํ าหนดและเงื่อ นไขที่
นางสาวสาธิตาไดรับจากบุคคลภายนอก
2.2 ภายใน 60 วันนับจากขอ 2.1 บริษัทและนางสาวสาธิตาจะตองเขาทําสัญญาจะซื้อจะ
ขาย และตองรวมกันกําหนดระยะเวลาเสร็จสิ้นการซื้อขาย ภายใตกฎเกณฑและขั้นตอน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของของบริษัทในการขออนุมัติเขาทํารายการตอที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัท ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติการเขาทํารายการ ใหสัญญาจะซื้อจะ
ขายมีผลสิ้นสุดลงทันที โดยบริษัทไมมีหนาที่และความรับผิดชอบใดๆ
หากบริษัทไมประสงคจะใชสิทธิดังกลาวหรือไมสามารถเสร็จสิ้นการเขาซื้อทรัพยสิน นางสาว
สาธิตามีสิทธิพัฒนาโครงการดังกลาวดวยตนเองตราบที่ไมเปนการขัดตอขอตกลงวาดวยการ
ไมประกอบธุรกิจแขงขัน หรือขายทรัพยสินใหแกบุคคลภายนอกใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน
โดยราคา ขอกําหนดและเงื่อนไขที่เสนอใหแกบุคคลภายนอกตองไมดีไปกวาที่เสนอใหบริษัท
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เอกสารแนบ 1

ขอมูลบริษัท
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
1.

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PRINC”) เดิมชื่อบริษัท เมโทรสตาร พร็อพเพอรตี้
จํากัด (มหาชน) กอตั้งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 ดวยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาทและเขาเปนบริษัทจด
ประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นา
ทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ 26 ตุ ล าคม 2548
อสังหาริมทรัพย
ตอมาเมื่อวัน ที่ 20 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญ ผูถือ หุนครั้ง ที่ 1/2556 มีมติอนุมัติใหบริษัทเปลี่ยนชื่อ เปน
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) และมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญ (PRINC-W1) ของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวน 466,900,000 หนวย ในราคาใชสิทธิที่ 1.20
บาทตอหุน โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ป และเงื่อนไขการใชสิทธิทุกไตรมาส
บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเสร็จสิ้นแลว และเริ่มใชชื่อยอหลักทรัพยวา “PRINC” เมื่อวันที่ 3
กันยายน 2556 ปจจุบันใบสําคัญแสดงสิทธิมีจํานวนคงเหลือ 434,088,300 หนวย และจะครบกําหนดอายุในวันที่
30 กันยายน 2559
(1) บริษทั พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

(2) บจก. คอนเวอรเจนซซิสเทมส
(99.99%)

(3) บจก. พริ้นซิเพิล อินเวสทเมนท
(99.99%)

(4) บจก. แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค
(99.99%)

1) บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) (“PRINC”)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 964.84 ลานบาท แบงออกเปนหุน
สามั ญ จํ า นวน 964.84 ล า นหุ น มู ล ค า ที่ ต ราไว หุ น ละ 1
บาท ป จ จุ บั น บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพื่อเชา และธุรกิจการบริหารทรัพยสินแบบครบ
วงจร ทั้งในดานการบริหารอาคาร งานขาย งานธุรการ งานการเงินและการบัญชี งานจัดซื้อ และงานดูแล
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริษัทมีนโยบายและเปาหมายในการพัฒนาและบริหารโครงการที่มีคุณภาพ
และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทที่อยูในยานศูนยกลางธุรกิจ (CBDCentral Business District) ปจจุบันบริษัทมีโครงการดังนี้
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ธุรกิจใหบริการที่พักอาศัย – โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท สาทร วิสตา กรุงเทพ
ตั้งอยูที่ซอยสาทร 3 (ซอยสวนพลู) ซึ่งเปนโรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนท ระดับ 5 ดาว อยูในยานศูนยกลาง
ธุรกิจที่มีศักยภาพถนนสีลม-สาทร
เปนที่ตองการสูงของลูกคาในกลุมผูบริหารระดับสูงทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติ
ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่โครงการ
รายละเอียดโครงการ
จุดเดนของโครงการ

จํานวนหนวย
กลุมลูกคาเปาหมาย

เริ่มเปดดําเนินการ

เลขที่ 1 ซอยสาทร 3 (สวนพลู) ถนนสาทรใต แขวงทุง มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
834.30 ตารางวา
โรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนทระดับ 5 ดาว เพื่อเชา สูง 31 ชั้น
ที่พักอาศัยเพื่อเชาคุณภาพสูง ระดับหาดาว ใจกลางศูนยกลางธุรกิจใน
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพักและสวนกลาง
ครบครัน
หองชุดพักอาศัย จํานวน 184 ยูนิต ขนาดหองพักตั้งแต 65 - 165 ตารางเมตร
กลุมนักธุรกิจชาวไทยและชาวตางประเทศ และคนที่ทํางานในยานสาทร ระดับ A
จนถึง A+ รวมทั้งนักทองเที่ยวที่ตองการหองพักที่มีสงิ่ อํานวยความสะดวกครบครัน
และตองการพักอาศัยระยะเวลานาน
เดือนมีนาคม 2552

ธุรกิจบริหารจัดการอาคาร – อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร เอกมัย
บริษัทใหบริการดานบริหารจัดการอาคารสํานักงานอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ตั้งอยูที่ถนนสุขุมวิท 63
(ซอยเอกมัย) ซึ่งเปนอาคารสํานักงานสูง 30 ชั้น พรอมชั้นใตดิน ประกอบดวยสํานักงานใหเชา สํานักงานเชา
ระยะสั้นและระยะยาว (Serviced Office) หองประชุม หองอบรมและสัมมนา และพลาซารานคา
2) บริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด (“คอนเวอรเจนซซิสเทมส” หรือ “CS”)
บริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด กอตั้งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระเต็ม
จํานวนแลว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 50 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 5 ลานหุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยบริษัทไดทํารายการไดมาซึ่งกิจการของบริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 และมีสัดสวนการถือหุนสามัญโดยบริษัทที่รอยละ 99.99 ปจจุบันประกอบธุรกิจ
ใหบริการติดตั้งระบบสารสนเทศ ใหคําปรึกษา ติดตั้งและวางระบบงานโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการขอมูลสําหรับธุรกิจโรงพยาบาล (Hospital Information System) บริหารจัดการทรัพยากรของ
องคกร (Enterprise Resource Planning) และใหบริการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ (System
Maintenance & Support) โดยมุงเนนการใหบริการองคกรภาคธุรกิจทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัด และเตรียมพรอมในการขยายตัวเพื่อรองรับการแขงขันในระดับภูมิภาคภายหลังการเกิดขึ้นของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
บริการวางระบบโปรแกรมสําเร็จรูป (Software Implementation Services)
ทําการวิเคราะห และออกแบบระบบที่สอดคลองและตอบสนองความตองการของลูกคา โดยแบงสายงาน
ตามรูปแบบซอฟตแวรที่ใหบริการในปจจุบันไดแก
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PeopleSoft - ระบบซอฟตแวร PeopleSoft ของออราเคิล (Oracle)
บริการดาน Enterprise Resource Planning (ERP) ใหองคกรสามารถบูรณาการระหวางงานหลักใน
บริษัท เชนการจัดจาง การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล เขาดวยกันเพื่อใหเปนระบบที่
สัมพันธกันและเชื่อมโยงกันอยาง real time และทําใหสามารถบริหารองคกรไดอยางเปนระบบมี
ประสิทธิภาพ โดยขอมูลของระบบทุกสวนจะอยูในสวนกลางสวนเดียวกัน ไมเกิดความขัดแยงของ
ขอมูล รวมทั้งลดกระบวนการทํางานและลดตนทุน



Hospital Information System - ระบบซอฟตแวร HIS
บริการรวบรวมและบริหารจัดการขอ มูลเกี่ยวกับการใหบ ริการทางการแพทยและสาธารณสุข ของ
โรงพยาบาลรวมไปถึงคลีนิคตางๆ ทั้งดานขอมูลผูปวย ขอมูลยาและการใหบริการทางการแพทย ขอมูล
ดานการเงิน เปนตน



Business Intelligence - ระบบซอฟตแวร QlikView
โปรแกรมการบริหารจัดการและชวยผูบริหารในการตัดสินใจ โดยการแสดงผลขอมูลผานทางรูปแบบ
การนํ า เสนอที่ มีค วามหลากหลาย เช น ตาราง แผนภู มิ และอั ต ราส ว นสํา คัญ ตา งๆ นอกจากนี้ ยั ง
สามารถนําเสนอขอมูลไดหลายชุดในเวลาเดียวกัน ซึ่งทําใหผูบริหารสามารถบริหารจัดการขอมูลตางๆ
ภายในองคกรไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บริการดานการบํารุงรักษาระบบงาน (System Maintenance & Support Service)
บริการบํารุงรักษาระบบงานและสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับระบบซอฟตแวรขององคกร โดยบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ ใหบริการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบตามกําหนดเวลา ซึ่งการบริการดังกลาวเปนการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ง านของระบบ สร า งความมั่ น ใจว า ผลงานที่ จ ะส ง มอบสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงคของลูกคาไดอยางถูกตองและครบถวน และลดขอผิดพลาดของซอฟตแวรที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ใชงาน
3) บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสทเมนท จํากัด (“พริ้นซิเพิล อินเวสทเมนท” หรือ “PI”)
บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสทเมนท จํากัด กอตั้งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ
เต็มจํานวนแลว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 10 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1 ลานหุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท สัดสวนการถือหุนสามัญโดยบริษัทคือรอยละ 99.99 พริ้นซิเพิล อินเวสทเมนท
ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาธุรกิจ ปจจุบันอยูชวงพักการดําเนินกิจการ
4) บริษัท แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค จํากัด (“แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค” หรือ “BCD”)
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค จํากัด กอตั้งเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 มีทุนจดทะเบียนจํานวน 300 ลาน
บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 30 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มี
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว จํานวน 75 ลานบาท สัดสวนการถือหุนสามัญของบริษัทคือรอยละ 99.99 แบ
งค็อก เซนเตอร ดิสตริคประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยมีเปาหมายเพื่อทํางานรวมกับภาครัฐใน
การศึกษาความเปนไปไดของการดําเนินโครงการ Public Private Partnership (PPP) หรือโครงการความ
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รว มมือภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาโครงการอสังหาริม ทรัพยในยานใจกลางเมือ ง ป จ จุบัน อยู
ระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
2.

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน

2.1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ภาวะอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยนั้นถูกเอื้อดวยปจจัยสนับสนุนหลายดาน ไมวาจะ
เปนการเติบโตของสายการบินตนทุนต่ําในหลายประเทศ หรือดวยศักยภาพดานคุณภาพในการใหบริการของผู
ประกอบกิจการในภาพรวมเอง ทําใหแมจะมีสถานการณการความไมแนนอนทางการเมืองที่สงผลกระทบตอ
จํานวนนักทองเที่ยวในบางป แตก็จะสามารถฟนตัวกลับมาไดในเวลาไมนาน
ป 2558 เปนอีกหนึ่งปที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดแสดงใหเห็นถึงความแข็งแกรง โดยหลังจากที่จํานวน
นักทองเที่ยวในกรุงเทพในป 2557 ลดลงรอยละ 11.3 จากปกอนหนา อันเปนผลมาจากการทํารัฐประหาร แตเมื่อ
สถานการณมีความชัดเจนมากขึ้นและนักทองเที่ยวมีความมั่นใจวาจะไมไดรับผลกระทบ จํานวนนักทองเที่ยว
ตางชาติที่มาเยือนกรุงเทพในป 2558 จึงเติบโตอีกครั้ง โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยูที่รอยละ 24.8 เมื่อเทียบกับปกอน
หนา โดยกลุมนักทองเที่ยวหลักยังคงเปนนักทองเที่ยวจากประเทศจีนซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นกวารอยละ 100

Source: Department of Tourism

นอกจากนี้ ศูน ยวิจัยกสิกรไทยเห็น สัญญาณการฟน ตัวของนักทองเที่ยวรัสเซีย (ซึ่งเปนอันดับ 2 รองจาก
นักทองเที่ยวจีน) ในชวง 4 เดือนแรกของป 2559 โดยมีนักทองเที่ยวรัสเซียเดินทางเขามาทองเที่ยวในไทยประมาณ
4.4 แสนคน ขยายตัวที่อัตรารอยละ 15.3 (Y-o-Y) ดีขึ้นจากรอยละ (52.8) ในชวงเดียวกันของปกอน และสราง
รายไดใหกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวมูลคา 36,305.59 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 19.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป
กอน
ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวาในป 2559 จํานวนนักทองเที่ยวรัสเซียจะอยูที่ประมาณ 1.1 ลานคน คิดเปนอัตราการ
เติบโตรอยละ 24.4 เพิ่มขึ้นจากรอยละ (45.0) ในป 2558 ขณะที่รายไดจากนักทองเที่ยวรัสเซียสูธุรกิจทองเที่ยว
และเกี่ยวเนื่องคาดวาจะมีมูลคาประมาณ 90,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 31.0 จากรอยละ (39.2) ในป 2558
อยางไรก็ตาม จํานวนนักทองเที่ยวรัสเซียที่เพิ่มขึ้นนั้นยังอยูระดับต่ํากวาป 2557 เนื่องจากเศรษฐกิจรัสเซียที่ยังไม
สามารถกลับมาฟนตัวไดอยางมีเสถียรภาพ
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ศู น ย วิ จั ย กสิ ก รไทยมองว า นั ก ท อ งเที่ ย วได ก ลั บ เข า มาท อ งเที่ ย วในเมื อ งไทยเพิ่ ม ขึ้ น โดยคาดว า ในป 2559
นั กทอ งเที่ ย วจากสหภาพยุ โ รป (ไม ร วมสหราชอาณาจัก ร) จะเพิ่ มขึ้น ประมาณร อยละ 7.6-8.5 หรือ มีจํ า นวน
ประมาณ 3.72-3.75 ลานคน จากที่เติบโตรอยละ 4.7 ในป 2558 ขณะที่สถานการณตลาดนักทองเที่ยวจาก
สหราชอาณาจักรในชวงครึ่งแรกของป 2559 มีจํานวน 5 แสนคน คิดเปนอัตราการขยายตัวรอยละ 8.5 เปนจํานวน
ที่สูงสุดในประวัติการณ อยางไรก็ตามสวนในชวงที่เหลือของปนี้ยังคงตองติดตามสถานการณ Post Brexit ที่
อาจจะสงผลกระทบตอทิศทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร โดยศูนยวิจัยกสิกรไทยประเมินวาในป 2559 ตลาด
นักทองเที่ยวจากสหราชอาณาจักรที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในไทยนาจะยังขยายตัวรอยละ 4.0-5.2 หรือมีจํานวน
ประมาณ 9.85-9.96 แสนคน
สําหรับจํานวนชาวตางชาติที่ทํางานในกรุงเทพซึ่งเปนกลุมผูใชบริการหลักของธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนทนั้น แมจะ
ไมมีลักษณะการเติบโตที่กาวกระโดด แตถือวาอยูในแนวโนมขาขึ้นอยางตอเนื่อ ง โดยในป 2558 จํานวน
ชาวตางชาติที่มาทํางานในกรุงเทพมีอัตราการเติบโตที่รอยละ 5.7 จากป 2557 โดยกลุมหลักยังคงมาจากประเทศ
ญี่ปุน

ผลจากการที่จํานวนกลุมลูกคาหลักฟนตัวกลับมาอยางรวดเร็ว ทําใหผลประกอบการในภาพรวมของธุรกิจโรงแรม
ระดับบนและธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนทป รับตัวดีขึ้นเปนอยางมากตามไปดวย โดยรายไดเฉลี่ยตอหองพักได
(RevPAR) ของโรงแรมในกลุมนี้เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 31.5 จาก 1,818 บาท เปน 2,392 บาทในป 2558
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สําหรับธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนทซึ่งไดรับผลกระทบจากความไมแนนอนทางการเมืองนอยกวาธุรกิจโรงแรม
เนื่องจากพึ่งพาจํานวนนักทองเที่ยวนอยกวา ทําใหไมไดรับผลกระทบจากการกลับมาของนักทองเที่ยวในป 2558
มากนัก โดยอัตราคาหองพักเฉลี่ยตอคืน (ADR) ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 6.1 จาก 2,676 บาท มาอยูที่ 2,839 บาท

ภาวะการแขงขัน
การที่เซอรวิสอพารทเมนทสวนใหญในกรุงเทพใหบริการหองพักในระยะสั้นดวย ทําใหบริษัทตองเขาไปแขงขันใน
ตลาดเดียวกับผูประกอบกิจการโรงแรม สงผลใหภาวะการแขงขันสูงขึ้นเนื่องจากผูประกอบกิจการหลายแหงมี
อัตราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนในระดับที่ใกลเคียงกัน จํานวนโรงแรมที่เปดใหบริการใหมตั้งแต 3-4 ดาวขึ้นไปก็มี
จํานวนเพิ่มขึ้น และอาจมีหนาที่ตองขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมในอนาคตเนื่องจากสมาคมโรงแรมไทย
อยูระหวางผลักดันใหภาครัฐมีขอกําหนดใหเซอรวิสอพารทเมนทตองมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมเชนกัน
นอกจากนี้ การที่คอนโดมิเนียมระดับหรูหลายแหงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการบางสวนมาเปนลักษณะ
ของเซอรวิสอพารทเมนทโดยมีอัตราคาเชาที่อยูในระดับต่ํากวา ดังนั้นการแขงขันกับผูประกอบกิจการโรงแรมและ
คอนโดมิเนียมระดับหรูอาจสงผลใหการปรับอัตราคาหองพักของเซอรวิสอพารทเมนทเปนไปไดยากยิ่งขึ้น
ขณะที่อุปทานของหองพักมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในชวง 2559-2561 จากโรงแรมใหมที่จะเปดตัว จากโรงแรมที่ปด
ปรับปรุงแลวเสร็จพรอมจะกลับมาเปดใหบริการอีกครั้ง และจากเซอรวิสอพารทเมนตอีก 200-300 หองที่จะเปดตัว
ในปนี้ จะสงผลใหภาวะการแขงขันสูงขึ้นเชนกัน
อย า งไรก็ ต าม บริ ษั ท มั่ น ใจว า ด ว ยเครื่ อ งหมายการค า ที่ มี ชื่ อ เสี ย งจะช ว ยให โ ครงการของบริ ษั ท สามารถให
ผลตอบแทนและแขงขันกับผูประกอบการอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
นโยบายภาครัฐ
กรมการทองเที่ยวไดสรุปสถานการณทองเที่ยวไทยป 2558 พบวาในปที่ผานมามีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมา
เที่ยวไทยมีจํานวน 29.88 ลานคน หรือคิดเปนการขยายตัวรอยละ 20.44 และสรางรายได 1.44 ลานลานบาท หรือ
คิดเปนการขยายตัวรอยละ 23.39 ถือวามีการเติบโตสูงที่สุดในรอบ 8 ป เปนผลมาจากนโยบายของรัฐบาลที่ออก
มาตรการกระตุนการทองเที่ยว ทั้งนี้กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดมีการจัดทํายุทธศาสตรการทองเที่ยวไทยป
2558-2560 ไวแลวเพื่อเปนการวางรากฐานในการพัฒนาการทองเที่ยวในระยะ 3 ป ซึ่งเชื่อวานาจะเปนปจจัยที่
เกื้อหนุนใหภาคการทองเที่ยวยังเติบโตไดตอเนื่องและเปนสวนขับเคลื่อนจีดีพี (GDP) ของประเทศตอไป โดยในป
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2559 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติรวม 32.54-34.07 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 7.96-13.04 จากป 2558 และมี
รายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ 1.56-1.64 ลานลานบาท ทั้งนี้แมวาจํานวนนักทองเที่ยวจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วแต
การที่นักทองเที่ยวจากยุโรปซึ่งมีวันพักเฉลี่ยและคาใชจายตอหัวสูงมีสัดสวนลดลงในขณะที่นักทองเที่ยวจากเอเชีย
ตะวันออกและอาเซียนซึ่งมีวันพักเฉลี่ยและคาใชจายเฉลี่ยตอหัวต่ํากวามีสัดสวนเพิ่มขึ้นมาก ทําใหคาดวาในป
2559 วันพักเฉลี่ยจะลดลงเล็กนอย ในขณะที่คาใชจายเฉลี่ยตอหัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย สําหรับนักทองเที่ยว
ตางชาติในชวง 5 เดือนสิ้นสุดพฤษภาคม 2559 มีจํานวน 14.15 ลานคน คิดเปนอัตราการเติบโตที่รอยละ 12.93
จากชวงเวลาเดียวกันในปกอน
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย (สทท.) คาดวาแผนในการดึงนักทองเที่ยวกลุมคุณภาพของททท.
นาจะเห็นผลในชวงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 เปนตนไป จากการสงเสริมผลิตภัณฑของผูประกอบการที่รองรับกลุม
นักทองเที่ยวคุณภาพเพิ่มขึ้น และยังมีแรงหนุนจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภาวะเศรษฐกิจ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนสงผลกระทบตอคูคาอีกกวา 50 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในยุโรป
ซึ่งอาจสงผลมาถึงการจับจายใชสอยของภาคการทองเที่ยวตามไปดวย นโยบายการลดเงินคาที่พักอาศัยของ
ผูบริหารบริษัทญี่ปุนที่ทํางานในตางประเทศรวมถึงประเทศไทย อาจสงผลกระทบกับความตองการเชาเซอรวิสอ
พารทเมนท นอกจากนี้การขยายตัวของตลาดคอนโดมิเนียมทําใหลูกคาบางสวนสนใจที่จะลงทุนในคอนโดมิเนียม
แทนการเชาเซอรวิสอพารทเมนท
แนวโนมความเสี่ยงธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนท ป 2559
จํานวนของชาวตางชาติที่ทํางานในกรุงเทพยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส อุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ยังคงอยูใน
ขาขึ้น และปริมาณนักลงทุนตางชาติที่จะเขามาสูประเทศไทยเนื่องจากมองวาเปนศูนยกลางการลงทุนของอาเซียน
ลวนแลวแตเปนปจจัยบวกสนับสนุนธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนท อยางไรก็ตามราคาที่ดินและคอนโดมิเนียมที่สราง
เสร็ จ เปน จํา นวนมากในกรุ ง เทพอาจส ง ผลใหช าวตา งชาติมี ค วามสนใจลงทุน ในคอนโดมิ เนี ย มที่ส ามารถให
ผลตอบแทนมากกวาการใชบริการเซอรวิสอพารทเมนท สําหรับอัตราคาหองพักเฉลี่ยยังมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นไมมาก
นักในป 2559 เนื่องจากลูกคาสวนใหญของเซอรวิสอพารทเมนตเปนลูกคาที่ทําสัญญาเชาระยะยาว อีกทั้งมีอัตรา
คาเชาคอนโดมิเนียมและอัตราคาหองของโรงแรมเปนตัวเปรียบเทียบมากขึ้น
ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมธุรกิจอาคารสํานักงาน ป 2559
ฝายวิจัย บริษัท คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย รายงานวาอาคารสํานักงานจะเปนตลาดที่นาสนใจ
ในป 2559 และอีกหลายปขางหนา เนื่องจากบริษัทตางชาติยังคงเขามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น และ
กรุงเทพเปนเมืองที่พรอมรองรับความตองการไดในตนทุนที่เหมาะสม โดยคาดการณวาอัตราการเชาและคาเชา
เฉลี่ยของอาคาปจจุบันจะเพิ่มขึ้นไดไมมากนักในเนื่องจากมีอาคารสํานักงานใหมมีความนาสนใจมากกวาที่กําลัง
กอสรางอยูที่มีกําหนดแลวเสร็จในป 2559 – 2561 โดยเฉพาะอยางยิ่งอาคารสํานักงานที่อยูในแนวเสนทาง
รถไฟฟา BTS / MRT เชน รัชดาภิเษก ซึ่งมีความนาสนใจมากกวาอาคารปจจุบัน
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2.2.

ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ภาวะอุตสาหกรรม
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ ซิปา รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) แถลงผลการสํารวจมูลคาตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรของประเทศไทยประจําป
2558 โดยผลการสํารวจการผลิตซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรประจําป 2558 มีมูลคารวม 52,561 ลานบาท
เติบโตขึ้นจากป 2557 รอยละ 1.2 โดยแบงเปนมูลคาการผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูป 14,068 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
2557 รอยละ 0.1 และมูลคาการผลิตบริการซอฟตแวร 38,493 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 รอยละ 1.6
สําหรับตลาดซอฟตแวรสําเร็จรูปและบริการซอฟตแวรคาดวาจะมีอัตราการเติบโตสําหรับป 2559 และ 2560 ที่รอย
ละ 4.4 และรอยละ 4.3 ตามลําดับ
ภาวะการแขงขัน
ในสวนของการใหบริการติดตั้งและพัฒนาระบบซอฟตแวรแบบครบวงจรในสวนของธุรกิจโรงพยาบาล ภาวะการ
แข ง ขั น ในตลาดกั บ ผู ใ ห บ ริ ก ารติ ด ตั้ ง และพั ฒ นาระบบซอฟต แ วร แ บบครบวงจรมี ไ ม ม ากนั ก รวมถึ ง ธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลสวนใหญมีความตองการที่จะปรับเปลี่ยนซอฟตแวรเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น
จึงมีโอกาสในการขยายตลาดในธุรกิจสวนนี้สูงมาก
ในสวนของการใหบริการติดตั้งและพัฒนาระบบซอฟตแวรแบบครบวงจรในสวนของธุรกิจทั่วไป ภาวะการแขงขัน
ในตลาดจะเริ่มสูงมากขึ้น แตจํานวนคูแขงในระดับเดียวกันยังมีไมมากนัก และในสวนความตองการในทองตลาด
ของการติดตั้งระบบซอฟตแวรสําเร็จรูประบบการบริหารทรัพยากรมนุษยยังมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากแตละบริษัทมีความ
ตองการที่จะพัฒนาระบบงานสารสนเทศของตนเองใหรองรับกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป
2559 นี้
อยางไรก็ดี การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2559 นี้นอกจากจะสงผลใหเกิดการไหลเขาของ
เงินทุนปริมาณมหาศาลจากตางชาติแลว ยังอาจเกิดภาวะการแขงขันที่สูงขึ้นในระดับภูมิภาค ดังนั้นแนวโนมการ
ควบรวมกิจการในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดเพิ่มขึ้น เพื่อเปนการสรางการเติบโตอยางกาวกระโดดและมี
ศักยภาพในการแขงขันที่สูงขึ้น
ภาวะเศรษฐกิจ
การเติบโตของอุตสากรรมซอฟตแวร มีความสัมพันธกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสัดสวนการใชจายดาน
สารสนเทศของแตละองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคธุรกิจบริการที่มีการใชระบบไอทีในสัดสวนที่สูง เชน ธุรกิจ
การเงิน ประกันภัย การแพทยและสาธารณสุข และคาปลีก ผลสํารวจตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรของ
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ หรือซิปาคาดวาตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรของไทย
ในป 2559 จะเติบโตที่รอยละ 4.4 และมีมูลคาการผลิตภายในประเทศประมาณ 54,893 ลานบาท สวนในป 2560
คาดวาจะเติบโตใกลเคียงกับป 2559 หรือประมาณรอยละ 4.3 และมีมูลคาการผลิตภายในประเทศประมาณ
57,257 ลานบาท การขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิตอลจะทําใหอุตสาหกรรมซอฟตแวรเติบโตตอเนื่อง แมเศรษฐกิจ
โดยรวมเติบโตต่ํา ผูประกอบการที่จะอยูรอดและเติบโตไดในระยะยาวตองสรางทรัพยสินทางปญญาจากการผลิต
ซอฟตแวรคุณภาพสูงตอบโจทยเฉพาะสาขาธุรกิจ
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3.

ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรก ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุน (Book Close Date) ลาสุด
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 คํานวณจากมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท
รายชื่อ

จํานวนหุนที่ถือ
661,390,400
650,842,200
10,548,200
26,057,200
10,721,000
10,000,000
9,504,380
8,719,500
8,539,100
5,810,000
5,354,000
5,000,000
751,095,580

1. กลุมวิทยากร
1.1. -นายสาธิต วิทยากร
1.2. -น.ส.พัลลภา วิทยากร
2. นางพเยาว ชลาชีพ
3. นายพีรพล สุวรรณนภาศรี
4. OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED
5. น.ส.ศุภรดา ชลาชีพ
6. นางปยมา ชรินธร
7. น.ส.สุรัชนี ลิ่มอติบูลย
8. นายนพพงษ สิมากร
9. น.ส.เรศรา ตัณฑะยานนท
10. น.ส.วราภรณ หาญไกรวิไลย
รวม

4.

รอยละ
68.43
67.34
1.09
2.70
1.11
1.03
0.98
0.90
0.88
0.60
0.55
0.52
77.70

กรรมการบริษทั และผูบริหาร
(1) รายชื่อกรรมการบริษัท ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายแพทยพงษศักดิ์
ดร.สาธิต
นางสาวศิรดา
นางสาวภัทรพร
นายวีระ
นางสาววิชนัน
นายญาณศักดิ์
นางสาวอรัญญา
ดร.จุฑามาส

วิทยากร
วิทยากร
เทียมประเสริฐ
จารุพัฒน
ศรีชนะชัยโชค
ศุภจรรยา
มโนมัยพิบูลย
เฉลิมพรวโรดม
อิงโพธิ์ชัย

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

(2) รายชื่อผูบริหาร ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวีระ
นายศิริชัย
นางสาววิชนัน
นายอนันต
นางเสมอแข
นางสุกนิษฐ
นางสาวปรียาพร

ศรีชนะชัยโชค
โตวิริยะเวช
ศุภจรรยา
กองมณีรัตน
สัทธาพงศ
มหานุกูล
อภิวาทนวิทยะ

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ผูอํานวยการฝายบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
ผูอํานวยการฝายบริการวิศวกรรม
ผูอํานวยการฝายบริการงานจัดซื้อ
ผูอํานวยการฝายบริการงานบุคคล
ผูอํานวยการฝายบริการบัญชี
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5.

2.ค า เช า และค า บริ ก ารพื้ น ที่
สํานักงาน

ลักษณะความสัมพันธ
กลุมผูถือหุนใหญรวมกัน

คาเชาและคาบริการพื้นที่
สํานักงาน

บริษัทยอย (CS)

70

1.รายได ค า บริ ห ารโครงการ
สํานักงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ใหเชาพื้นที่สํานักงาน

3.คาบริหารคางรับ

บริษัท

บริษัท
คาบริการที่ปรึกษากฎหมาย

ลักษณะรายการ

บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ
กรรมการเปนผูถอื หุนและดํารงตําแหนงกรรมการ
รวมกัน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท เดอะ จูริส จํากัด

บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะความสัมพันธ

รายการระหวางกัน

1.19

0.77

3.75

ตามเงื่อนไขการคาทั่วไป

ตามเงื่อนไขการคาทั่วไป
1.18

2.25
3.75

ตามเงื่อนไขการคาทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการดังกลาว
มีความเหมาะสมเนื่องจากบริษัทมีความจําเปนตองใชที่
ปรึกษากฎหมายที่เขาใจธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี อีก
ทั้งคาบริการดังกลาวเปนราคาต่ํากวาตลาด

21.00

-

ความจําเปนและ
ความสมเหตุผลของรายการ

42.00

0.13

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2558
6 เดือนของป 2559
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--

2.คาบริการคางจาย

ลักษณะความสัมพันธ
กลุมผูถือหุนใหญรวมกัน

--

1.คาบริการที่ปรึกษา

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
พัฒนาและลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย
0.16

0.15

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2558
6 เดือนของป 2559

บริษัทยอย (CS)

ลักษณะรายการ

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด

บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะความสัมพันธ

ตามเงื่อนไขการคาทั่วไป

ความจําเปนและ
ความสมเหตุผลของรายการ

6.

สรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ตารางสรุปฐานะการเงินของบริษัท และบริษัทยอยสําหรับป 2556–2558 และงวด 6 เดือนของป 2559
ฐานะทางการเงินรวม

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
78.1
เงินลงทุนชั่วคราว
314.6
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
84.0
สินคาคงเหลือ
0.3
งานระหวางทําตามสัญญา
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
2.5
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
479.5
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
0.5
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
1,514.2
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
33.5
สิทธิการเชา
คาความนิยม
4.6
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
2.5
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
1,555.3
รวมสินทรัพย
2,034.8
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
13.6
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
29.1
เงินรับลวงหนาจากลูกคา
15.3
เงินกูยืมระยะสั้นจากผูบริหาร
11.5
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนด
0.3
ชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
2.7
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
5.5
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
78.0
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
0.2
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
6.1
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
5.2
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
1.2
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
16.8
รวมหนี้สนิ ไมหมุนเวียน
29.5
รวมหนี้สนิ
107.5
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3.8
62.1
15.5 317.8
4.1 149.3
0.0
0.3
0.2
8.4
23.6 537.9
0.0
12.9
74.4 1,470.2
1.6
11.6
0.2
4.6
0.2
2.8
76.4 1,502.1
100.0 2,040.0

3.0
71.9
15.6 397.0
7.3 147.0
0.0
0.3
0.4
7.4
26.3 623.6
0.6
13.9
72.1 1,431.2
0.6
6.5
0.2
4.6
1.1
0.2
6.4
73.7 1,463.7
100.0 2,087.3

3.4
66.1
19.0 413.2
7.0 131.9
0.0
0.4
5.5
0.9
0.4
10.1
29.8 628.1
0.7
15.5
68.6 1,415.1
0.3
6.2
8.1
0.2
4.6
0.1
1.2
0.3
6.9
70.2 1,457.6
100.0 2,085.7

3.2
19.8
6.3
0.0
0.3
0.0
0.5
30.1
0.7
67.9
0.3
0.4
0.2
0.1
0.3
69.9
100.0

0.7
1.4
0.8
0.6
0.0

12.7
14.9
15.0
0.2

0.6
0.7
0.7
0.0

0.0
36.7
15.8
-

0.0
1.8
0.8
-

8.9
28.6
12.5
-

0.4
1.4
0.6
-

0.1
0.3
3.8
0.0
0.3
0.3
0.1
0.7
1.4
5.2

0.2
7.8
50.8
1.3
6.7
1.2
23.4
32.6
83.4

0.0
0.4
2.4
0.1
0.3
0.1
1.2
1.7
4.1

0.0
6.7
59.2
0.0
9.6
1.4
31.3
42.3
101.5

0.0
0.3
2.9
0.0
0.5
0.1
1.4
2.0
4.9

4.9
54.9
0.2
11.6
1.4
34.8
48.0
102.9

0.2
2.6
0.0
0.6
0.1
1.6
2.3
4.9

ฐานะทางการเงินรวม
สวนของผูถือหุน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
เงินรับลวงหนาคาหุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สนิ และสวนของผูถ ือหุน

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
933.8
857.9

45.9
42.2

947.7
860.7

46.5
42.2

958.0
862.7

45.9
41.3

964.8

46.3

864.1

41.4

0.0

0.0

-

-

-

-

2.1

0.1

1.9
39.4
6.0 112.4
95.1 1,982.8
100.0 2,085.7

1.9
5.4
95.1
100.0

36.2
99.4
1,927.3
2,034.8

1.8
37.5
4.9 110.7
94.8 1,956.6
100.0 2,040.0

1.8
39.4
5.4 125.7
95.9 1,985.8
100.0 2,087.3

สินทรัพย
สินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2556 – สิ้นไตรมาส 2 ป 2559 มีจํานวน 2,034.8 ลานบาท 2,040.0 ลานบาท 2,087.3 ลาน
บาท และ 2,085.7 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยสวนใหญของบริษัท ไดแก เงินลงทุนชั่วคราว และที่ดิน
อาคารและอุปกรณ - สุทธิ สินทรัพยทั้ง 2 ประเภทนี้คิดเปนสัดสวนรอยละ 87.6-89.9 ของสินทรัพยรวม
สําหรับเงินลงทุนชั่วคราว ณ สิ้นไตรมาส 2 ป 2559 นั้นไดเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2558 เปนจํานวน 16.2 ลานบาท โดย
หลักเกิดจากยอดซื้อขายหลักทรัพยตามความตองการตลาด - สุทธิ ในชวง 6 เดือนแรกของป 2559 ที่เพิ่มขึ้น
จํานวน 12.9 ลานบาท
สําหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ณ สิ้นไตรมาส 2 ป 2559 นั้นไดลดลงจากสิ้นป 2558 เปนจํานวน 16.1
ลานบาท โดยหลักเกิดมูลคาที่ลดลงจากคาเสื่อมราคาจํานวน 21.7 ลานบาท และมูลคาที่เพิ่มขึ้นจากรายการซื้อ
สินทรัพยจํานวน 5.6 ลานบาท
สินทรัพยของบริษัท ในชวง 6 เดือนแรกของป 2559 ลดลงจากสิ้นป 2558 เปนจํานวน 1.6 ลานบาท คิดเปนอัตรา
การเปลี่ยนแปลงลดลงที่รอยละ 0.08 จากงวดสิ้นป 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการลูกหนี้การคาและ
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ ที่ลดลงจํานวน 15.0 ลานบาท โดยหลักประกอบดวยรายไดคางรับไดลดลงเปนจํานวน 22.6 ลาน
บาท และคาใชจายจายลวงหนาที่เพิ่มขึ้นจํานวน 5.8 ลานบาท สําหรับรายการใหมที่เพิ่มขึ้นบนงบการเงินในชวง
6 เดือนของป 2559 ประกอบดวยรายการงานระหวางทําตามสัญญาที่จํานวน 5.5 ลานบาท เปนตนทุนบริการที่
เกิดขึ้นในระหวางปที่เกี่ยวของกับกิจกรรมในอนาคต และรายการสิทธิการเชาที่เพิ่มขึ้นจํานวน 8.1 ลานบาท เปน
การบันทึกตนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอาคารภายใตสิทธิการเชาเปนสินทรัพยของบริษัทยอย
หนี้สิน
หนี้สินรวม ณ สิ้นป 2556 – สิ้นไตรมาส 2 ป 2559 มีจํานวน 107.5 ลานบาท 83.4 ลานบาท 101.5 ลานบาท และ
102.9 ลานบาท ตามลําดับ หนี้สินที่เพิ่มขึ้นระหวางไตรมาส 2 ป 2559 และสิ้นป 2558 นั้นคิดเปนจํานวน 1.4 ลาน
บาท คิดเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นที่รอยละ 1.45 โดยในชวง 6 เดือนของป 2559 มีเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพิม่ ขึ้นจํานวน 8.9 ลานบาท และคาใชจายคางจายลดลงจํานวน 9.0 ลานบาท
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สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัท และบริษัทยอย ณ สิ้นป 2556 – ไตรมาส 2 ป 2559 มีจํานวน 1,927.3 ลานบาท
1,956.6 ลานบาท 1,985.8 ลานบาท และ 1,982.8 ลานบาท ตามลําดับ สวนของผูถือหุนที่ลดลงระหวางไตรมาส
2 ป 2559 และสิ้นป 2558 นั้นคิดเปนจํานวน 3.1 ลานบาท มีสาเหตุหลักมาจากการผลขาดทุนสุทธิจํานวน 13.4
ลานบาท
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิมีจํานวน 434.1 ลานหนวย โดยจะครบ
กําหนดอายุและวันใชสิทธิวันสุดทายในวันที่ 30 กันยายน 2559
ตารางสรุปผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับป 2556 – 2558 และงวด 6 เดือนของป 2558 – 2559

ผลการดําเนินงานรวม

สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม
6 เดือนแรกของป
2556
2557
2558
2558
2559
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดจากการขายและใหบริการ 284.4 100.0 364.1 100.0 424.7 100.0 227.7 100.0 157.1 100.0
ตนทุนจากการขายและใหบริการ (143.6) (50.5) (212.1) (58.3) (249.9) (58.8) (147.0) (64.6) (97.3) (61.9)
กําไรขั้นตน
140.8 49.5 152.0 41.7 174.8 41.2 80.7 35.4 59.8 38.1
รายไดอื่น
คาใชจายในการใหบริการ
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน)กอนภาษี

11.2
4.0
9.7
2.7
8.3
1.9
(14.1) (5.0) (11.8) (3.2) (11.7) (2.8)
(99.5) (35.0) (137.7) (37.8) (153.8) (36.2)
(31.9) (11.2) (1.5) (0.4) (1.0) (0.2)
6.5
2.3 10.7
3.0 16.6
3.9

7.8
3.4
4.8
3.1
(6.1) (2.7) (5.8) (3.7)
(67.5) (29.6) (72.0) (45.8)
(0.5) (0.2) (0.1) (0.1)
14.4
6.3 (13.3) (8.4)

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป/งวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:

(7.7)
(1.2)

(2.7)
(0.4)

2.3
13.0

0.6
3.6

0.9
17.5

0.2
4.1

1.8
16.2

การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงาน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของการ
วัดมูลคาใหมของภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงาน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
การแบงปนกําไร:

1.8

0.6

-

-

(0.8)

(0.2)

-

-

-

-

0.0

0.0

(0.4)

(0.1)

0.2

0.0

-

-

-

-

1.8
0.6

0.6
0.2

(0.4)
12.6

(0.1)
3.5

(0.6)
16.9

(0.2)
3.9

16.2

7.1 (13.4)

(8.5)

(1.2)
-

(0.4)
-

13.0
-

3.6
-

17.5
-

4.1
-

16.2
-

7.1 (13.4)
-

(8.5)
-

(1.2)

(0.4)

13.0

3.6

17.5

4.1

16.2

7.1 (13.4)

(8.5)

สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป/งวด

74

0.8 (0.1)
7.1 (13.4)

(0.1)
(8.5)

รายไดจากการดําเนินงาน
ในภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผานมาตั้งแตป 2556 – 2558 พบวารายไดจากการขายและใหบริการของบริษัทมี
การปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีจํานวน 284.4 ลานบาท 364.1 ลานบาท 424.7 ลานบาท ตามลําดับ
สอดคลองกับการเขาดําเนินธุรกิจบริหารจัดการอาคารที่บริษัทเริ่มใหบริการในชวงเดือนกันยายน 2556 และรายได
จากบริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด จากรายการไดมาในชวงเดือนตุลาคม 2556 โดยรายไดจากการขายและ
ใหบริการในป 2556 ยังไมสะทอนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางเต็มที่
ในชวงป 2557 บริษัทมีรายไดจากการขายและใหบริการเพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน 79.7 ลานบาท โดยหลัก
ประกอบดวยรายไดบริหารจัดการอาคารที่เพิ่มขึ้นจํานวน 28.0 ลานบาท จากสัญญาบริหารจัดการอาคารเริ่มเดือน
กันยายน 2556 และรายไดจากการติดตั้งระบบสารสนเทศจํานวน 62.5 ลานบาท ทั้งนี้ธุรกิจใหบริการที่พักอาศัยมี
รายไดลดลงจํานวน 10.8 ลานบาท จากเหตุการณทางการเมืองตั้งแตชวงปลายป 2556 ที่สงผลใหนักทองเที่ยว
เขาพักลดลง
ในชวงป 2558 บริษัทมีรายไดจากการขายและใหบริการเพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 60.6 ลานบาท โดยหลัก
ประกอบดวยรายไดจากธุรกิจใหบริการที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นจํานวน 22.8 ลานบาท จากจํานวนนักธุรกิจตางชาติที่มี
จํานวนมากขึ้นสืบเนื่องจากสถานการณทางการเมืองที่คลี่คลายลง และรายไดจากการติดตั้งระบบสารสนเทศ
จํา นวน 36.8 ลา นบาท จากโครงการติดตั้ง ระบบสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น ใหแ กส ถาบันการเงิน แหง หนึ่ง และ
ผูประกอบการคาปลีกรายหนึ่ง
สําหรับในชวง 6 เดือนแรกของป 2559 บริษัทมีรายไดจากการขายและใหบริการจํานวนรวม 157.1 ลานบาท
ประกอบดวยรายไดจากธุรกิจใหบริการที่พักอาศัยจํานวน 104.9 ลานบาท ธุรกิจบริหารจัดการอาคารจํานวน 21.4
ลานบาท และธุรกิจติดตั้งระบบสารสนเทศจํานวน 30.8 ลานบาท ลดลงจากงวด 6 เดือนของปกอนจํานวน 70.6
ลานบาท โดยหลักเกิดจากรายไดติดตั้งระบบสารสนเทศที่ลดลงจํานวน 68.4 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไมมีสัญญา
กับลูกคาใหมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และลูกคามีระยะเวลาพิจารณาโครงการที่นานขึ้น
ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร
ในภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผานมาตั้งแตป 2556 – สิ้นไตรมาส 2 ป 2559 พบวาตนทุนและคาใชจายในการ
ขายและบริหารของบริษัทมีจํานวน 143.6 ลานบาท 212.1 ลานบาท 249.9 ลานบาท และ 97.3 ลานบาท
ตามลําดับ มีอัตรากําไรขั้นตนในป 2556 – สิ้นไตรมาส 2 ป 2559 เทากับรอยละ 49.51 รอยละ 41.75 รอยละ
41.16 และ รอยละ 38.06 ตามลําดับ สอดคลองกับรายไดที่เพิ่มขึ้นและลักษณะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในชวงเวลา
ดังกลาว
คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทในป 2556 – สิ้นไตรมาส 2 ป 2559 มีจํานวน 113.6 ลานบาท 149.5
ลานบาท 165.5 ลานบาท และ 77.8 ลานบาท ตามลําดับ โดยหลักประกอบดวยคาใชจายในการบริหารจํานวน
99.5 ลานบาท 137.7 ลานบาท 153.8 ลานบาท และ 72.0 ลานบาท ตามลําดับ คาใชจายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น
ในชวงป 2557 จํานวน 38.2 ลานบาท โดยหลักเกิดจากรายการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดจากการซื้อ
ธุรกิจจํานวน 22.2 ลานบาท และคาใชจายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นในชวงป 2558 จํานวน 16.1 ลานบาท โดยหลัก
เกิดจากบริษัทวาจางบุคลากรดานบริหารเพิ่มขึ้นจํานวน 15.3 ลานบาท ในการปรับโครงสรางองคกรเพื่อรองรับการ
เติบโตของธุรกิจ
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กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานและกําไรสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ของบริษัทและบริษัทยอยในระหวางป 2556 ถึงชวงสิ้นไตรมาส 2 ป 2559 มีจํานวน (1.2)
ลานบาท 13.0 ลานบาท 17.5 ลานบาท และ (13.4) ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิเทากับ
รอยละ (0.42) รอยละ 3.57 รอยละ 4.12 และรอยละ (8.53) ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงของกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น
เกิดจากเขาดําเนินธุรกิจบริหารจัดการอาคารที่บริษัทเริ่มใหบริการในชวงเดือนกันยายน 2556 และรายไดจาก
บริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด จากรายการไดมาในชวงเดือนตุลาคม 2556 สงผลใหผลกําไรสุทธิสําหรับป
2557 และ 2558 ปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหอัตรากําไรขั้นตนในชวงปดังกลาวเทากับรอยละ 41.75 และรอยละ 41.16
สําหรับผลขาดทุนสุทธิในงวด 6 เดือนป 2559 เกิดจากรายไดการติดตั้งระบบสารสนเทศที่ลดลง สงผลใหอัตรา
กําไรขั้นตนลดลงเปนรอยละ 38.06 และสงผลใหอัตราสุทธิลดลงเปนรอยละ (8.53)
7.

หนี้สิน
(1)

ยอดรวมตราสารหนี้ที่ออกและจําหนายแลวและยังมิไดออกจําหนายตามที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติ
-ไมมี-

(2)

ยอดรวมเงินกูที่มีกําหนดระยะเวลาและหนี้สินประเภทอื่น ระบุภาระการนําทรัพยสินเปนหลักประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทและบริษัทยอยมียอดเงินกูและหนี้สินประเภทอื่น รวมเทากับ 8.9 ลาน
บาท โดยมีรายละเอียดเงินกูยืมดังตอไปนี้
หนี้สิน

บริษัท

จํานวน
(ลานบาท)

หลักประกัน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

คอนเวอรเจนซซิสเทมส

8.9

บัญชีเงินฝากมูลคา 2.5
ลานบาท

รวม

(3)

8.9

หนี้สินและภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินและภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตดังตอไปนี้
หนวย: ลานบาท
ภายใน 1 ป
มากกวา 1 ปแตไมเกิน 4 ป

ขอมูลทางการเงินรวม

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิ.ย. 2559
4.11

31 ธ.ค. 2558
3.75

30 มิ.ย. 2559
2.34

31 ธ.ค. 2558
3.08

2.88

0.80

0.42

0.70

6.99

4.55

2.76

3.78

ในกรณีที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเขาทํารายการซื้อหุนของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด (“VB”) และ
บริษัทยอย จะทําใหบริษัทและบริษัทยอย (รวมถึงกลุม VB) มีหนี้สินและภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มขึ้น
2,055 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
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รายการ

มูลคา (ลานบาท)

บริษัท
ตั๋วสัญญาใชเงิน (เพื่อชําระรายการไดมาซึ่งบริษัท วี บริลเลีย่ นกรุป โฮลดิ้ง จํากัด)
กลุม VB
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวของ
รวม

8.

510.5
924.1
620.4
2,055.0

สรุปขอมูลของสัญญาที่มีสาระสําคัญ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาที่มีนัยสําคัญดังตอไปนี้
โครงการอาคารสํานักงานบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร
สัญญาบริหารจัดการอาคาร – อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร เอกมัย
คูสัญญา
ลักษณะสัญญา
ระยะเวลา
คาตอบแทน
เงื่อนไขสําคัญ

:
:
:
:
:

บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด (“VI”)
สัญญาใหบริการดานบริหารจัดการอาคารสํานักงานอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร
สัญญาปตอป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 และบริษัทมีสิทธิเลือกตอสัญญาปตอปจนถึงป 2561
คาบริการรายเดือนคงที่ตลอดอายุสัญญา
บริษัทมีสิทธิเลือกตอสัญญาปตอปจนถึงป 2561 และกรณีที่มีผูใหบริการรายอื่นเสนอราคา
ใหบริการที่ต่ํากวาแก VI บริษัทมีสิทธิในการปฎิเสธครั้งแรกที่จะใหบริการในอัตราเดียวกันหรือยุติ
สัญญา

โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท สาทร วิสตา กรุงเทพ
สัญญาจัดการและดําเนินการโรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท สาทร วิสตา กรุงเทพ
คูสัญญา
ลักษณะสัญญา
ระยะเวลา
คาตอบแทน
เงื่อนไขสําคัญ

: บริษัท ลักซชูรี โฮเต็ลส แอนด รีสอรทส (ไทยแลนด) จํากัด
: สัญญาใชเครื่องหมายการคา และจางดําเนินงานโรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท
สาทร วิสตา กรุงเทพ
: สิ้นสุดป 2582 และสามารถตอสัญญา 10 ปได 1 ครั้งหลังสิ้นสุดสัญญา
: คาสิทธิการใชเครื่องหมายการคาและคาบริหารผันแปรตามรายไดและกําไรจากการดําเนินงาน
รายป
: สิทธิการใชเครื่องหมายการคาไมใชกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการคา
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สัญญาบริหารโรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท สาทร วิสตา กรุงเทพ
คูสัญญา
ลักษณะสัญญา
ระยะเวลา
คาตอบแทน
เงื่อนไขสําคัญ

9.

:
:
:
:
:

บริษัท โจนส แลง ลาซาลล (ประเทศไทย) จํากัด
สัญญาจางบริหารโรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท สาทร วิสตา กรุงเทพ
สัญญาปตอป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 หรือ แจงลวงหนา 30 วันเพื่อยุติสัญญา
คาบริหารรายเดือนคงที่ตลอดอายุสัญญา บวกคาแรงจูงใจแบบขั้นบันไดตามผลกําไรขั้นตนงวดรายป
-ไมมี-

คดีหรือขอเรียกรองที่มีสาระสําคัญซึ่งอยูระหวางดําเนินการ
บริษัทมีขอพิพาททางกฎหมายที่บริษัทเปนคูความหรือคูกรณีที่มีจํานวนต่ํากวารอยละ 5 ของสินทรัพยหมุนเวียน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และไดตั้งสํารองเผื่อผลเสียหายจากคดีฟองรองเปนจํานวนเงินรวม 1.4 ลานบาท ไวใน
บัญชีแลว
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5

(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
วันที่ 5 สิงหาคม 2559
ขาพเจา บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2559 เมื่อ 5 สิงหาคม 2559
ตั้งแตเวลา 14.00 – 17.00 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจํานวน 1,839,938,433 บาท จาก 1,400,700,000 บาท เปน 3,240,638,433 บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออก
ใหมจํานวน 1,839,938,433 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยเปนการเพิ่มทุนในลักษณะดังตอไปนี้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุน

 แบบกําหนดวัตถุประสงคใน
การใชเงินทุน
 แบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate)

จํานวนหุน
(หุน)
1,839,938,433
-

หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

มูลคาที่ตราไว
(บาทตอหุน)
1.00
-

รวม
(บาท)
1,839,938,433
-

2. การจัดสรรหุน เพิ่มทุน
2.1. แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
จัดสรรใหแก

จํานวนหุน
(หุน)

อัตราสวน
(เดิม : ใหม)

ราคาขาย
(บาทตอหุน)
2.87

วัน เวลา
จองซื้อ และ
ชําระเงินคาหุน
หมายเหตุ 1-5

นางสาวสาธิตา วิทยากร

1,682,201,404

-

พีค ดีเวลลอปเมนท
โฮลดิ้งส แอลทีดี

157,737,029

-

หมายเหตุ

หมายเหตุ 1-5

2.87

หมายเหตุ 1-5

หมายเหตุ 1-5

หมายเหตุ:
1. ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติแผนการเขาซื้อบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง
จํากัด (“VB”) ดวยการซื้อหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของ VB จํานวนรวม 633,089,998 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวน
หุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ VB (“หุน VB”) จากผูถือหุนเดิมของ VB ในราคาทั้งสิ้นไมเกิน 5,791,133,152.71
บาท โดยปจจุบัน VB ถือหุนในบริษัทยอยรอยละ 99.99 รวม 4 แหง ไดแก (i) บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด (“VI”) (ii) บริษัท วี
33 จํากัด (“V33”) (iii) บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด (“VR”) และ (iv) บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด (“BG”) รวมทั้ง 5 บริษัท
เรียกวา (“กลุม VB”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ซื้อหุนสามัญจํานวน 583,599,998 หุน หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 92.18 ของจํานวนหุนที่ออกและ
จําหนายแลวทั้งหมดของ VB จากคุณสาธิตา วิทยากร (“นางสาวสาธิตา”)
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(2) ซื้อหุนบุริมสิทธิจํานวน 49,490,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 7.82 ของจํานวนหุนที่ออกและ
จําหนายแลวทั้งหมดของ VB จากพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส แอลทีดี (“พีค ดีเวลลอปเมนท”)
ในการเขาซื้อหุน VB ดังกลาว บริษัทจะออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนางสาวสาธิตา จํานวนไมเกิน 1,682,201,404 หุน ใน
ราคาหุนละ 2.87 บาท คิดเปนมูลคาไมเกิน 4,827,918,029.48 บาท และออกตั๋วสัญญาใชเงินมูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน
510,509,850 บาท มีกําหนดอายุ 3 ปนับแตวันที่ออกตั๋วสัญญาใชเงิน โดยมีดอกเบี้ยในอัตรารอยละไมเกิน 1.75 ตอป และ
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 157,737,029 หุน ในราคาหุนละ 2.87 บาท คิดเปนมูลคาไมเกิน 452,705,273.23 บาท
ใหแกพีค ดีเวลลอปเมนท
2. มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1,400,700,000 บาท เปน 3,240,638,433 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,839,938,433
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมมูลคาหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งสิ้น 1,839,938,433 บาท เพื่อจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัดไดแก
นางสาวสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท
3. มีมติอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 1,839,938,433 มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแก (1) นางสาวสาธิตา จํานวน
ไมเกิน 1,682,201,404 หุน ในราคาเสนอขายหุนละ 2.87 บาท คิดเปนมูลคาไมเกิน 4,827,918,029.48 บาทและ (2) พีค ดีเวลลอป
เมนท จํานวนไมเกิน 157,737,029 หุน ในราคาเสนอขายหุนละ 2.87 บาท คิดเปนมูลคาไมเกิน 452,705,273.23 บาท เพื่อเปน
คาตอบแทนในการเขาซื้อหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของ VB แทนการชําระคาหุนบางสวนเปนเงินสด โดยราคาเสนอขายหุนใหแก
บุคคลในวงจํากัดครั้งนี้ ไดกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเทากับราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่
ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด โดยราคาเสนอขายหุนคํานวณโดย
อิงกับราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนเวลา 15 วันทําการติดตอกันกอน
วันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนดังกลาว ตั้งแตวันที่ 13
กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2559
4. มอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนผูที่ไมมีสวนไดเสียกับการเขา
ทํารายการในครั้งนี้ เปนผูเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในสัญญาซื้อขายหุนและตั๋วสัญญาใชเงิน หรือสัญญาอื่นใดที่
เกี่ยวของ ภายใตกรอบที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณากําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามที่จําเปนและสมควรภายใตกฎหมายที่
เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง การกําหนดวันเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน และ วิธีการชําระคาหุน เปนตน
5. รายละเอียดของบุคคลในวงจํากัด ความสัมพันธกับบริษัท และหลักเกณฑการกําหนดราคาขายตอหุน ปรากฏตาม สารสนเทศการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหบุคคลในจํากัด (สิ่งที่สงมาดวย 2)

2.2. การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน
ในกรณีที่มีเศษของหุนที่เกิดจากการจัดสรรหุนใหกับผูถือหุน ใหปดเศษของหุนดังกลาวทิ้ง
3. กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ หองบอลรูม 2 ชั้น 5
โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดย
ประชุมวิสามัญผูถอื หุนครั้งที่ 1/2559
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มสี ิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559
วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหง พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปด สมุดทะเบียนพักการโอนหุน
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22 สิงหาคม 2559
23 สิงหาคม 2559

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุนตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถามี)
4.1. การขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่1/2559
4.2. การขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัทใหแกบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
4.3. การดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนและทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
4.4. การขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิม่
บริษัทออกหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อเปนสิ่งตอบแทนในการชําระคาหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของ VB ใหแกกลุมผูถือหุน
ของ VB โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศเรื่องการไดมาซึ่งสินทรัพยและการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงสารสนเทศ
เรื่องการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด (สิ่งที่สงมาดวย 2 และ 3)
6. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
การเขาซื้อหุนทั้งหมดของ VB ทําใหบริษัทไดมาซึ่งโครงการอสังหาริมทรัพย ไดแก อาคารบางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร ซึ่งเปด
ดําเนินการอยู โดยในปจจุบันมีผูเชากวารอยละ 80 ของพื้นที่เชาสวนสํานักงานทั้งหมด โครงการโรงแรมและเซอรวิส อพารท
เมนท ซัมเมอรเซ็ท เอกมัย ที่อยูระหวางการพัฒนาซึ่งคาดวาจะสามารถเปดใหบริการไดภายในไตรมาส 1 ป 2560 รวมถึง
อสังหาริมทรัพยประเภทที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเปนทําเลที่มีศักยภาพ สามารถนําไป
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยประเภทโรงแรมหรือที่พักอาศัยซึ่งบริษัทมีประสบการณไดในอนาคต
การไดมาซึ่งสินทรัพยดังกลาวจากการเขาซื้อหุนทั้งหมดของ VB จะชวยเสริมสรางรายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนธุรกิจ
หลักของบริษัท ซึ่งปจจุบันบริษัทมีรายไดจากโครงการโรงแรมและเซอรวิส อพารทเมนท แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ สาทร วิสตา
เพียงโครงการเดียว การไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะทําใหบริษัทมีผลการดําเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้นจากการรับรู
รายไดจากโครงการอาคารบางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร ไดทันทีและเพิ่มขึ้นจากโครงการ ซัมเมอรเซ็ท เอกมัย ในป 2560 และหาก
การพัฒนาโครงการตางๆ สําเร็จตามแผนที่วางไว บริษัทจะสามารถสรางรายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนธุรกิจหลักได
อยางตอเนื่อง และมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในโครงการ นอกจากนี้ การเขาทํารายการดังกลาวยังชวย
กระจายความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ และลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินที่จะนํามาพัฒนาโครงการในอนาคต
7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรบั จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิม่ ทุน
7.1 นโยบายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายจายปนผลใหแกผูถือหุนไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ ภายหลังจากการหักสํารองตางๆ ทั้ง
หมดแลวเวนแตจะมีความจําเปนเหตุอันควรที่ไมสามารถจายได
7.2 ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเริ่มตั้งแตผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวไดรับการ
จดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทแลว
7.3 อื่นๆ
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