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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ประกอบธุรกิจหลักในกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์และ
กำรบริ หำรอำคำรสำนักงำน แบบครบวงจร ทั้งในด้ำนกำรบริ หำรอำคำร งำนขำย งำนธุรกำร งำนกำรบัญชี และกำรเงินและ
กำรบริ หำรอำคำรที่พกั อำศัย ซึ่ งอยูใ่ นพื้นที่ยำ่ นศูนย์กลำงธุรกิจ อำทิพ้ืนที่บริ เวณสี ลม สำทร และ สุ ขุมวิท และพื้นที่ที่เป็ น
ทำเลที่ดี ในย่ำนใจกลำงธุรกิจของกรุ งเทพมหำนคร
บริ ษทั มีกำรลงทุนในบริ ษทั ย่อย 2 บริ ษทั คือ
บริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชำระแล้ว จำนวน 50 ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจกำร
ให้บริ กำรระบบสำรสนเทศ สัดส่วนกำรถือหุน้ สำมัญของบริ ษทั คือร้อยละ 99.99
บริ ษทั พริ้ นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชำระแล้ว จำนวน 10 ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจที่
ปรึ กษำทำงธุรกิจ สัดส่วนกำรถือหุน้ สำมัญของบริ ษทั คือร้อยละ 99.99
1.1 เป้ าหมายและกลยุทธ์ ในการดาเนินงาน
บริ ษ ัทด ำเนิ น กลยุท ธ์ ด้ำนพัฒนำอสัง หำริ ม ทรั พย์ป ระเภทที่ อ ยู่อำศัย และธุ ร กิ จ กำรรั บ บริ หำรจัดกำรอำคำร
สำนักงำน และอำคำรที่ อยูอ่ ำศัย รวมถึงธุรกิ จในเรื่ องกำรบริ หำรทรัพย์สินต่ำงๆ อย่ำงครบวงจรกำร ซึ่ งเป็ นธุรกิ จที่สร้ำง
รำยได้ให้บริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมอ
บริ ษทั มี นโยบำยและเป้ ำหมำยในกำรพัฒนำและบริ หำรโครงกำรที่ มีคุณภำพ และสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยของบริ ษทั ที่อยูใ่ นย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ (CBD-Central Business District)
ตลอดระยะเวลำในกำรดำเนิ นธุรกิจ บริ ษทั ได้มุ่งมัน่ พัฒนำ ปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับภำวะกำรแข่งขันใน
ตลำด และภำวะผันผวนของเศรษฐกิจ กำรเมือง ลดปั จจัยเสี่ ยงที่ อำจมีผลกระทบต่อบริ ษทั โดยเห็ นว่ำมีอำคำรสำนักงำน
คอนโดมิเนียมจำนวนมำกที่ยงั ขำดกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ บริ ษทั จึงได้ขยำยธุรกิจรับบริ หำรสิ นทรัพย์อำคำร
สำนักงำนและอำคำรที่พกั อำศัยแบบครบวงจร
ในขณะเดียวกันภำคธุรกิจต่ำงๆ มุ่งเน้นควำมสำคัญของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศในองค์กรมำกขึ้น บริ ษทั จึงได้
ลงทุนในบริ ษทั คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ซึ่ งประกอบธุ รกิจให้บริ กำรระบบสำรสนเทศ ให้คำปรึ กษำ ติดตั้งและวำง
ระบบงำนโปรแกรมสำเร็ จรู ป ที่ เกี่ ยวข้องกับกำรบริ หำรจัดกำรข้อมูลสำหรับธุ รกิ จโรงพยำบำล (Hopsital Information
System) บริ หำรจัดกำรทรัพยำกรขององค์กร (Enterprise Resource Planning) เช่น ด้ำนทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำรเงิน ด้ำน
กำรบริ หำรห่ วงโซ่อุปทำน (Supply Chain Management) รวมถึงโปรแกรมสำเร็ จรู ปในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทำงธุรกิจ
(Business Intelligence) และให้บริ กำรบำรุ งรักษำระบบสำรสนเทศ (System Maintenance & Support) ให้แก่บริ ษทั ต่ำงๆ
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บริ ษทั คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด มุ่งเน้นกำรให้บริ กำรองค์กรภำคธุ รกิ จทั้งในพื้นที่ กรุ งเทพมหำนครและ
ต่ำงจังหวัด และเตรี ยมพร้อมในกำรขยำยตัวเพื่อรองรั บกำรแข่งขันในระดับภูมิภำคภำยหลังกำรเกิ ดขึ้นของประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน (AEC)
กำรลงทุนในบริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด สำมำรถสร้ำงรำยได้ที่ต่อเนื่ องให้กบั บริ ษทั มำกขึ้น โดยไม่
ต้องใช้เงินลงทุนสู ง กลุ่มลูกค้ำปั จจุบนั คือกลุ่มโรงพยำบำล มหำวิทยำลัย บริ ษทั เอกชนรวมถึงผูผ้ ลิตในภำคอุตสำหกรรม
โดยกลุ่มโรงพยำบำลเป็ นกลุ่มลูกค้ำหลัก ซึ่ งมีบุคลำกรปั จจุบนั ของผูถ้ ือหุ ้นหลักที่มีประสบกำรณ์ยำวนำนและสำมำรถให้
คำแนะนำได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจำก บริ ษทั เมโทรสตำร์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จำกัด
(มหำชน) เมื่อวันที่ 27 สิ งหำคม 2556 และมีชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย คือ “PRINC” บริ ษทั
ประกอบธุ รกิ จด้ำนพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ เริ่ มดำเนิ นโครงกำรแรกภำยใต้ชื่อ “สี ลม เทอเรส” มีมูลค่ำโครงกำรเท่ำกับ
341.87 ล้ำนบำท ซึ่ งเป็ นโครงกำรคอนโดมิเนี ยมสู ง 8 ชั้น ตั้งอยูบ่ ริ เวณถนนศำลำแดง ซอย 2 ซึ่ งเป็ นอำคำรที่ก่อสร้ำงแล้ว
ทิ้งร้ำงไว้ เนื่ องจำกเจ้ำของเดิมประสบปั ญหำด้ำนกำรเงินและเป็ นหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้จำกวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนั้น
โดยซื้อมำในปี 2543 ก่อสร้ำงแล้วเสร็ จ และเริ่ มเปิ ดขำยเมื่อปี 2544 ทั้งนี้ บริ ษทั มีประวัติควำมเป็ นมำที่สำคัญ ดังนี้
2546

- บริ ษทั เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 5 ล้ำนบำทเป็ น 100 ล้ำนบำท ชำระแล้วเท่ำกับ 30 ล้ำนบำท
เพื่อซื้อที่ดินสำหรับใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรของบริ ษทั
- ซื้อที่ดินบริ เวณถนนศำลำแดง ดำเนินกำรก่อสร้ำง และ เปิ ดขำยโครงกำรภำยใต้ชื่อ สี ลม
แกรนด์ เทอเรส ซึ่งเป็ นโครงกำรที่อยูใ่ นบริ เวณเดียวกับโครงกำรสี ลม เทอเรส

2547

- ชำระทุนจดทะเบียนเต็มเป็ น 100 ล้ำนบำท
- บริ ษทั เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 100 ล้ำนบำท เป็ น 200 ล้ำนบำท โดยเรี ยกชำระแล้วเต็มจำนวน
เพื่อนำไปชำระเงินกูร้ ะยะสั้นซึ่งจะทยอยถึงกำหนดชำระภำยในสิ้นปี 2547
- เริ่ มดำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส
- บริ ษทั เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 200 ล้ำนบำท เป็ น 300 ล้ำนบำท
- บริ ษทั ได้แปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 170 ล้ำนบำท ทำให้
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 470 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นกำรเตรี ยมพร้อมในกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ต่อประชำชนทัว่ ไปจำนวน 150 ล้ำนบำท และนำบริ ษทั เข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุน้ ในครั้งนี้ สำหรับทุนจดทะเบียน
อีก 20 ล้ำนบำท เป็ นกำรรองรับกำรแปลงสภำพของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ได้มีกำรจัดสรร
ให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริ ษทั

2548

- เริ่ มดำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรสำทร เทอเรส
- เริ่ มดำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรบ้ำนรวิภำ สุขมุ วิท (ทำวน์เฮ้ำส์) บริ เวณซอยอุดมสุข
- หุน้ ของบริ ษทั เริ่ มทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส่วนที่ 1 หน้ำ 2
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2549

- บริ ษทั เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ จำก 2 บำท เป็ น 1 บำท ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
2549 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2549 และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 140 ล้ำนบำทเพื่อรองรับ
หุน้ กูแ้ ปลงสภำพ จึงทำให้หุน้ สำมัญจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจำก 470 ล้ำนบำท เป็ น 610 ล้ำนบำท
- บริ ษทั ได้รับกำรเสนอชื่อให้เป็ น “Best Newly Listed Company” จำกงำน SET Award 2006
- ซื้อที่ดินบริ เวณถนนสุขมุ วิทเพือ่ พัฒนำโครงกำรเมโทร อเวนิว สุขมุ วิท 66
- ซื้อที่ดินบริ เวณ แยกรัชโยธินเพื่อพัฒนำโครงกำรเมโทร อเวนิว รัชโยธิน

2550

- เปิ ดโครงกำรเมโทร อเวนิว รัชโยธิน และ เมโทร อเวนิว สุขมุ วิท 66
- เปลี่ยนชื่อโครงกำรสำทร เทอเรส เป็ น โครงกำรแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร
วิสต้ำ กรุ งเทพฯ
- วำงแผนกำรจัดตั้งกองทุนอสังหำริ มทรัพย์ ณ 31 ธันวำคม 2550 บริ ษทั มีทุนชำระแล้วจำนวน
459.11 ล้ำนบำท เนื่องจำกระหว่ำงปี บริ ษทั ได้มีกำรเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ

2551

- บริ ษทั ขำยที่ดินบริ เวณ สำทร เนื้อที่ 1,750 ตำรำงวำ ในรำคำ 1,400 ล้ำนบำท ทำให้บริ ษทั มี
กำไรจำกกำรขำยที่ดินจำนวน 737.40 ล้ำนบำท
- บริ ษทั ได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณจำก
คณะกรรมกำรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้เป็ น
ผูป้ ระกอบกำร ธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2550 – 2551
- ณ 31 ธันวำคม 2551 บริ ษทั มีทุนชำระแล้วจำนวน 466.90 ล้ำนบำท เนื่องจำกในระหว่ำงปี
บริ ษทั ได้มีกำรเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ให้แก่กรรมกำรและพนักงำน
3 ครั้ง รวมเป็ นเงิน 7.78 ล้ำนบำท

2552

- โครงกำรแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทรวิสต้ำ กรุ งเทพฯ แล้วเสร็ จและเริ่ มเปิ ด
ดำเนินกำร
- โครงกำรเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส ได้รับรำงวัลพระรำชทำนผลงำนสถำปั ตยกรรมดีเด่นปี
2551 ประเภทอำคำรพักอำศัยรวม จำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
คัดเลือกโดยสมำคมสถำปนิกสยำม ในพระบรมรำชูปถัมภ์

2553

- บริ ษทั ขำยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง บริ เวณแยกรัชโยธิน เนื้อที่ 5,921 ตำรำงวำ ในรำคำ 681
ล้ำนบำท
- บริ ษทั ขำยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง บริ เวณถนนสุขมุ วิท 66 เนื้อที่ 1,832 ตำรำงวำ ในรำคำ
513 ล้ำนบำท

กรกฎำคม 2556

- จัดตั้งบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั พริ้ นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด โดยบริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท เพื่อทำหน้ำที่ให้คำปรึ กษำธุรกิจกับบริ ษทั สนับสนุน และ
ขยำยกำรลงทุนของบริ ษทั
- บริ ษทั ได้ขยำยกำรให้บริ กำรบริ หำรทรัพย์สิน
โดยเข้ำบริ หำรทรัพย์สินแบบครบวงจร
อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เอกมัย

กันยำยน 2556
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ตุลำคม 2556

- ลดทุนจดทะเบียน 140,000,000 บำท จำกเดิมบริ ษทั ได้ออกหุน้ ไว้รองรับสิ ทธิแปลงสภำพของ
หุน้ กูแ้ ปลงสภำพ ซึ่งบริ ษทั ไม่ได้ออกหุน้ กูแ้ ปลงสภำพดังกล่ำวแล้ว ทำให้ทุนจดทะเบียนจำก
เดิม 606,900,000 บำท เหลือเป็ น 466,900,000 บำท และ ทำกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
933,800,000 บำท ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 20 สิ งหำคม 2556 ทำให้มีทุน
จดทะเบียนเพิ่มเป็ น 1,400,700,000 บำท โดยเป็ นทุนที่ชำระแล้ว 933,800,000 บำท และ
หุน้ สำมัญอีก 466,900,000 หุน้ ที่รำคำหุน้ ละ 1 บำท ออกไว้เพื่อรองรับกำรแปลงสภำพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ (PRINC-W1)
- เข้ำซื้อกิจกำรของบริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ประกอบธุรกิจกำรให้บริ กำรระบบ
สำรสนเทศ สำหรับโรงพยำบำล และ บริ ษทั ต่ำงๆ โดยเป็ นกำรเข้ำถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ใน
วันที่ 15 ตุลำคม 2556 โดยกำรซื้อกิจกำรในครั้งนี้จะเป็ นกำรเพิม่ ศักยภำพ และกลยุทธ์ทำง
ธุรกิจ และ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริ ษทั ไม่ให้พ่ งึ พำธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ ในกำรสร้ำง
รำยได้เพียงอย่ำงเดียว

CSR ตลอดปี 2557

- จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ในเรื่ องกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ ำ กำรบริ จำคเงิน
กำรกุศลให้มูลนิธิต่ำงๆ ปลูกป่ ำ กำรเลี้ยงอำหำรบ้ำนพักคนชรำ กำรผ่ำตัดเด็กปำกแหว่ง

มกรำคม 2557

- บริ ษทั จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำกกำรแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญ
จำนวน 20,000 หุน้ เป็ นจำนวนเงิน 20,000 บำท โดยเป็ นทุนที่ชำระแล้ว 933,820,000 บำท
- บริ ษทั จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำกกำรแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญ
จำนวน 1,000 หุน้ เป็ นจำนวนเงิน 1,000 บำท โดยเป็ นทุนที่ชำระแล้ว 933,821,000 บำท
- บริ ษทั จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำกกำรแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญ
จำนวน 25,000 หุน้ เป็ นจำนวนเงิน 25,000 บำท โดยเป็ นทุนที่ชำระแล้ว 933,846,000 บำท
- บริ ษทั ประกำศเจตนำรมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อต้ำนทุจริ ต

เมษำยน 2557
กรกฎำคม 2557
สิ งหำคม 2557

ตุลำคม 2557

พฤศจิกำยน 2557

- แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุ งเทพฯ รับรำงวัล ที่พกั อำศัยที่ดีที่สุด
ประจำปี พ.ศ. 2557 ในฐำนะโรงแรมในกรุ งเทพที่ได้รับกำรจัดอันดับสูงสุด โดยที่รำงวัล
ดังกล่ำวนี้ ได้จดั อันดับโรงแรมชั้นนำเกือบ 400 แห่ง จำกสถำนที่ยอดนิยมต่ำงๆ โดยผลกำร
จัดอันดับขึ้นอยู่ กับข้อควำมแสดงควำมคิดเห็นของลูกค้ำออร์บิทซ์ และรำงวัล TripAdvisors
2014 Certificate of Excellence Award Winner และ World Travel Award 2014
- บริ ษทั จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว จำกกำรแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญ
จำนวน 13,878,500 หุน้ เป็ นจำนวนเงิน 1,000 บำท โดยเป็ นทุนที่ชำระแล้ว 947,724,500 บำท
- เริ่ มโครงกำรระบบบริ หำรคุณภำพและ ระบบงำนSkytizens ISO QMS Solution และ Alfresco
ซึ่งเป็ นระบบจัดกำรและควบคุมคุณภำพเอกสำรดิจิตอล
- บริ ษทั ดำเนินกำรบริ หำรในส่วนของพลำซ่ำ อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เอกมัย หลังจำก
กำรปรับปรุ งใหม่
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท
บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 สิ งหำคม 2543 เดิมชื่อบริ ษทั เมโทรสตำร์
พร็ อพเพอร์ ต้ ี จำกัด (มหำชน) ได้เปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 27 สิ งหำคม 2556 และ บริ ษทั ได้นำหุ ้นสำมัญเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2548

รายชื่อผูถ้ อื หุ ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558
ชื่อ - สกุล
1

นายสาธิต วิทยากร

2

จานวนหุ ้น

% ของจานวนหุ ้นทั้งหมด

650,842,200

68.674

นายชัยรัตน์ โกวิทจิ นดาชัย

28,900,000

3.049

3

นายจิ ตติพร จันทรัช

21,575,000

2.277

4

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี

10,657,000

1.124

5

นางปิ ยมา ชริ นธร

9,540,000

1.007

6

นายมิตรพัน สถาวรมณี

8,978,700

0.947

7

น.ส.สุรชั นี ลิม่ อติบลู ย์

8,020,000

0.846

8

นายทวีศกั ดิ์ วีระประเสริ ฐ

7,500,000

0.791

9

นายปวีณ นพคุณทอง

5,600,000

0.591

10

น.ส.โสพิศ ภูสนาคม

5,300,000

0.559

756,912,900

79.866

รวม

วันที่ 26 กรกฎำคม 2556 บริ ษทั ตั้งบริ ษทั ย่อยชื่อ บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด ทำธุรกิ จเป็ นที่ปรึ กษำด้ำนธุรกิ จ
และกำรลงทุน โดยบริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และ วันที่ 15 ตุลำคม 2556 บริ ษทั ได้ซ้ือกิจกำร บริ ษทั คอนเวอร์ เจนซ์
ซิสเทมส์ จำกัด ประกอบธุรกิจกำรให้บริ กำรระบบสำรสนเทศ รวมทั้งให้บริ กำรด้ำนบำรุ งรักษำและดูแลระบบสำรสนเทศ
โดยบริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
PRINC

Convergence Systems
ถือหุ้น 99.99

Principal Investment
ถือหุ้น 99.99
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จหลักในกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ประเภทที่ อยู่อำศัย และธุ รกิ จอสังหำริ มทรัพย์เพื่อเช่ ำ
ต่อมำได้ขยำยธุรกิจกำรบริ หำรทรัพย์สิน แบบครบวงจร ทั้งในด้ำนกำรบริ หำรอำคำร งำนขำย งำนธรุ กำร งำนกำรเงินและ
กำรบัญชี งำนจัดซื้อ และงำนดูแลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปั จจุบนั บริ ษทั มีโครงกำรดังนี้
 แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุ งเทพฯ เป็ นโรงแรมและเซอร์ วิส อพำร์ ทเม้นท์
เพื่อเช่ำ ระดับ 5 ดำว สู ง 31 ชั้น โครงกำรตั้งอยูเ่ ลขที่ 1 ซอยสำทร 3 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ
เขตสำทร กรุ งเทพมหำนคร
 บริ หำรจัดกำรอำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เอกมัย ซึ่งเป็ นอำคำรสำนักงำนให้เช่ำ ตั้งอยูท่ ี่ ถนนสุขมุ วิท 63
(เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร
ทั้งนี้บริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงศึกษำกำรลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมัน่ คงในระยะยำวต่อไป นอกจำกนี้บริ ษทั มีรำยได้
เพิ่มจำกกำรได้เข้ำลงทุนบริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ซึ่ งดำเนิ นธุรกิจให้บริ กำรและให้คำปรึ กษำในกำรติดตั้งและ
วำงระบบงำนโปรแกรมสำเร็ จรู ป และบำรุ งรักษำ ดูแลระบบสำรสนเทศ
โครงสร้ างรายได้
ประเภทรายได้
รำยได้จำกกำรกิจกำรอำคำรที่พกั อำศัย
รำยได้กำรให้บริ กำร*
รำยได้จำกกำรบริ หำรอำคำร
รำยได้อื่น
รายได้ รวม

2557
ล้ านบาท
%
191.40
51.20
130.70
34.96
42.00
11.24
9.70
2.60
373.80
100.00

2556
ล้ านบาท
%
202.20
68.40
68.20
23.07
14.00
4.74
11.20
3.79
295.60
100.00

2555
ล้ านบาท
%
190.19
97.04
5.80
2.96
195.99
100.00

หมายเหตุ * รำยได้กำรให้บริ กำรระบบสำรสนเทศจำกบริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด เป็ นรำยได้ต้ งั แต่เดือนตุลำคม
ถึง ธันวำคม 2556
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักในกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ประเภท อำคำรชุดพักอำศัย (Condominium) บ้ำนและ
ที่ดิน และ อสังหำริ มทรัพย์เพื่อเช่ำ ปั จจุบนั บริ ษทั ดำเนินกิจกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อเช่ำ คือ แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุ งเทพฯ ตั้งอยูท่ ี่ซอยสำทร 3 (ซอยสวนพลู) ซึ่งเป็ นโรงแรมและเซอร์วสิ อพำร์ทเม้นท์
ระดับ 5 ดำว อยูใ่ นย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจที่มีศกั ยภำพถนน สี ลม-สำทร เป็ นที่ตอ้ งกำรมำกของลูกค้ำไม่วำ่ จะเป็ นผูบ้ ริ หำร
ระดับสูงทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ
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บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
รายละเอียดโครงการทีพ่ กั อาศัยเพือ่ เช่ า
แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ซอยสำทร 3 (สวนพลู) ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร
ทีต่ ้งั โครงการ
กรุ
งเทพมหำนคร
834.30
ตำรำงวำ
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย

17,290 ตำรำงเมตร

รายละเอียดโครงการ

โรงแรมและเซอร์วสิ อพำร์ทเม้นท์ระดับ 5 ดำว เพื่อเช่ำ สูง 31 ชั้น

จุดเด่ นของโครงการ

ที่พกั อำศัยเพื่อเช่ำคุณภำพสูง ระดับห้ำดำว ใจกลำงศูนย์กลำงธุรกิจในกรุ งเทพมหำนคร
ประกอบด้วยสิ่ งอำนวยควำมสะดวกภำยในห้องพักและส่วนกลำงครบครัน

จานวนหน่ วย

 ห้องชุดพักอำศัย จำนวน 184 ยูนิต ขนำดห้องพักตั้งแต่ 61- 163 ตำรำงเมตร

กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย

กลุ่มนักธุรกิจชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ และคนที่ทำงำนในย่ำนสำทร ระดับ A จนถึง
A+ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งกำรห้องพักที่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวงครบครัน และ
ต้องกำรพักอำศัยระยะเวลำนำน

มูลค่ าโครงการ

ประมำณ 2,500 ล้ำนบำท

มูลค่ าเงินลงทุน

ประมำณ 1,800 ล้ำนบำท

เริ่มเปิ ดดาเนินการ

เดือนมีนำคม 2552

และดำเนินธุรกิจด้ำนกำรรับบริ หำรจัดกำรอำคำรสำนักงำน คืออำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ตั้งอยูท่ ี่ถนน
สุขมุ วิท 63 (ซอยเอกมัย) ซึ่งเป็ นอำคำรสำนักงำนสูง 30 ชั้น ประกอบด้วยสำนักงำนให้เช่ำจำนวน 61 ยูนิต และบริ กำร
สำนักงำนเช่ำ (Serviced Office) ให้เช่ำทั้งระยะสั้นและระยะยำวจำนวน 9 ยูนิต ห้องประชุมจำนวน 7 ห้อง ห้องอบรมและ
สัมมนำขนำด 50 ที่นงั่ จำนวน 1 ห้อง และพลำซ่ำร้ำนค้ำให้เช่ำอีกจำนวนหนึ่ง นอกจำกนี้บริ ษทั เป็ นที่ปรึ กษำและผูบ้ ริ หำร
งำนโครงกำรในกำรปรับปรุ งอำคำรและภำพลักษณ์ เริ่ มตั้งแต่เดือนกันยำยน 2556 และได้รับค่ำตอบแทนในรู ปค่ำจ้ำง
บริ หำรจัดกำร
ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ดังนี้
1) บริการวางระบบโปรแกรมสาเร็จรู ป (Software Implementation Services)
ทำกำรวิเครำะห์ และออกแบบระบบที่สอดคล้อง และตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยแบ่งสำยงำนตำม
รู ปแบบซอฟต์แวร์ที่ให้บริ กำรในปั จจุบนั ได้แก่
 PeopleSoft ระบบซอฟต์แวร์ PeopleSoft ของออรำเคิล (Oracle) ซึ่งให้บริ กำรด้ำน Enterprise Resource
Planning (ERP) ทำให้องค์กรสำมำรถบูรณำกำรงำนหลัก (core business process) ต่ำงๆ ในบริ ษทั ทั้งหมด ได้แก่ กำรจัดจ้ำง
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บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
กำรผลิต กำรขำย กำรบัญชี และกำรบริ หำรบุคคล เข้ำด้วยกัน ให้เป็ นระบบที่สมั พันธ์กนั และเชื่อมโยงกันอย่ำง real time ทำ
ให้สำมำรถบริ หำรองค์กรได้อย่ำงเป็ นระบบมีประสิทธิภำพ โดยข้อมูลของระบบทุกส่วนจะอยูใ่ นส่วนกลำงส่วนเดียวกัน
ไม่เกิดควำมขัดแย้งของข้อมูล รวมทั้งลดกระบวนกำรทำงำนและลดต้นทุน
 Hospital Information System ระบบซอฟต์แวร์ C-HIS ซึ่งให้บริ กำรรวบรวมและบริ หำรจัดกำรข้อมูล
เกี่ยวกับกำรให้บริ กำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุ ข ของโรงพยำบำลรวมไปถึงคลีนิคต่ำงๆ ทั้งด้ำนข้อมูลผูป้ ่ วย ข้อมูลยำ
และกำรให้บริ กำรทำงกำรแพทย์ ข้อมูลด้ำนกำรเงิน ฯลฯ
 Busienss Intelligence ระบบซอฟต์แวร์ QlikView
ซึ่งเป็ นโปรแกรมกำรบริ กำรจัดกำรและช่วย
ผูบ้ ริ หำรในกำรตัดสิ นใจ โดยกำรแสดงผลข้อมูลผ่ำนทำงรู ปแบบกำรนำเสนอที่มีควำมหลำกหลำย เช่น ตำรำง แผนภูมิ และ
อัตรำส่วนสำคัญต่ำงๆ นอกจำกนี้ยงั สำมำรถนำเสนอข้อมูลได้หลำยชุดในเวลำเดียวกัน ซึ่งทำให้ผบู ้ ริ หำรสำมำรถบริ หำร
จัดกำรข้อมูลต่ำงๆ ภำยในองค์กรได้อย่ำงรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภำพ
2) บริการด้ านการบารุงรักษาระบบงาน (System Maintenance & Support Service)
บริ กำรบำรุ งรักษำระบบงำนและสนับสนุนทำงเทคนิคสำหรับระบบซอฟต์แวร์ขององค์กร โดยบุคคลำกรที่มี
ควำมเชี่ยวชำญ ให้บริ กำรตรวจสอบและบำรุ งรักษำระบบตำมกำหนดเวลำ ซึ่งกำรบริ กำรดังกล่ำวเป็ นกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพ
กำรใช้งำนของระบบ สร้ำงควำมมัน่ ใจว่ำผลงำนที่จะส่งมอบสำมำรถตอบสนองวัตถุประสงค์ของลูกค้ำได้อย่ำงถูกต้องและ
ครบถ้วน และลดข้อผิดพลำดของซอฟต์แวร์ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรใช้งำน
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่ งขัน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
นโยบายและลักษณะการตลาด
สำหรับธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์เพื่อเช่ำ โรงแรมและเซอร์วสิ อพำร์ ทเม้นท์ นั้น บริ ษทั มีนโยบำยให้บริ กำรตลำด
ระดับพรี เมี่ยม โดยกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยเป็ นผูบ้ ริ หำรระดับสูงทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ และลูกค้ำสัญญำเช่ำระยะยำวที่
บริ ษทั ทำสัญญำเช่ำเพื่อเป็ นที่พกั ให้ผบู ้ ริ หำรและพนักงำนชำวต่ำงชำติที่เดินทำงมำทำงำนในประเทศไทย ซึ่งลูกค้ำส่วนใหญ่
มีควำมเชื่อมัน่ ในบริ กำรและชื่อเสี ยงของผูบ้ ริ หำรจำกกลุ่มแมริ ออท สำหรับช่องทำงกำรขำยประกอบด้วยพนักงำนขำยของ
แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ - กรุ งเทพฯ และระบบกำรจองห้องพักทำงระบบอินเตอร์เน็ตของ
กลุ่มแมริ ออทด้วย
ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้ ม
Jones Lang LaSalle Hotels & Hospitality Group ได้ให้ควำมเห็นว่ำสำหรับธุรกิจโรงแรมในภำพรวมนั้น ได้รับ
ผลกระทบจำกหลำยๆเหตุกำรณ์ในช่วงเกือบทศวรรษที่ผำ่ นมำ เริ่ มตั้งแต่กำรรัฐประหำรในปี พ.ศ. 2549 กำรยึดสนำมบินใน
ปี พ.ศ. 2551 กำรเดินขบวนประท้วงตลอดช่วงปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ส่ งผลให้ผลประกอบกำรของตลำดโรงแรม
ระดับบนอยู่ในระดับต่ ำที่ สุดในปี พ.ศ. 2553 ซึ่ งถือว่ำต่ ำที่ สุดนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 เป็ นต้นมำ แต่หลังจำกนั้นธุ รกิ จ
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โรงแรมได้รับปั จจัยสนับสนุ นหลำยประกำรที่ ทำให้ผลประกอบกำรกระเตื้ องขึ้ น ทั้งเศรษฐกิ จโลกที่ ฟ้ื นตัวหลังวิกฤต
กำรเงินโลก กำรเมืองในประเทศมีควำมมัน่ คงมำกขึ้น กำรมีสำยกำรบินต้นทุนต่ำให้บริ กำรมำกขึ้น และ มีกลุ่มนักท่องเที่ยว
อิสระจำกในภูมิภำค เป็ นต้นว่ำ จีน ญี่ปุ่น และเกำหลี เพิ่มขึ้น ถึงกระนั้น ผลประกอบกำรก็ยงั ไม่สำมำรถกลับขึ้นไปเทียบเท่ำ
ผลประกอบกำรของปี พ.ศ. 2551 ได้ ทั้งนี้ เนื่ องจำกมีปัจจัยเกี่ยวเนื่ องอีกหลำยอย่ำง เป็ นต้นว่ำ กำรที่อตั รำค่ำห้องเฉลี่ยไม่
สำมำรถปรับเพิ่มขึ้ นได้เนื่ องมำจำกกำรที่ มีปริ มำณอุปทำนของห้องพักเพิ่มมำกขึ้น ประจวบกับภำวะควำมไม่สงบทำง
กำรเมืองที่ เริ่ มรุ นแรงขึ้นอีกครั้งในช่วงปี พ.ศ. 2556 จนกระทัง่ ถึงกำรรัฐประหำรในปี พ.ศ. 2557 ซึ่ งกระทบกับปริ มำณ
นักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศอย่ำงชัดเจน ส่ งผลให้อตั รำกำรเข้ำพักลงลดอย่ำงมำกในทุกระดับโรงแรม ไม่เว้นแม้แต่กลุ่ม
โรงแรมระดับบน ที่รำยได้เฉลี่ยต่อห้องพักได้ของปี 2557 ปรับลดลงจำกปี 2556 ถึงร้อยละ 19.5 มำอยูท่ ี่ 1,818 บำท แม้จะมี
กำรฟื้ นตัวอย่ำงชัดเจนในช่วงเดือนธันวำคม 2557 แล้วก็ตำม
สำหรับกลุ่มเซอร์วสิ อพำร์ทเมนท์น้ นั ได้รับผลกระทบไม่ต่ำงกัน และยังมีควำมท้ำทำยจำกกำรที่มีผใู ้ ห้บริ กำรเข้ำสู่
ตลำดมำกขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2553-2554 อีกทั้งผูป้ ระกอบกำรธุรกิจโรงแรมในระดับ 3-4 ดำว ยังมีกำรปรับรำคำค่ำห้องพักให้
มำอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับเซอร์วสิ อพำร์ทเมนท์ ทำให้อตั รำค่ำห้องเฉลี่ยของเซอร์วสิ อพำร์ทเมนท์ในปี พ.ศ. 2554 ปรับลด
ถึงร้อยละ 27 จำกช่วงที่สูงสุดในปี พ.ศ. 2550 มำอยูท่ ี่ 2,499 บำท และเริ่ มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยมำที่ 2,676 บำท ในช่วง
ปลำยปี 2557 ในขณะที่อตั รำกำรเข้ำพักซึ่งต่ำมำกในช่วงปี พ.ศ. 2553 ได้เริ่ มกระเตื้องขึ้นเรื่ อยๆจนขึ้นถึงระดับสูงสุดที่ร้อย
ละ 82 ในปี พ.ศ. 2556 แต่ได้รับผลกระทบจนทำให้ลดลงมำอยูท่ ี่ร้อยละ 74 ในปี 2557
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บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ภาวะการแข่ งขัน
Jones Lang LaSalle Hotels & Hospitality Group วิเครำะห์วำ่ ผลกำรดำเนิ นงำนของ แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทิ ฟ
อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ - กรุ งเทพฯ เมื่อเทียบกับผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มคู่แข่งตำมข้อมูลของ Smith Travel Research
(STR) นั้น พบว่ำแม้ในปี พ.ศ. 2557 แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทิฟ อพำร์ ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุ งเทพฯ จะมีอตั รำกำรเข้ำพักที่
ลดลงมำอยูท่ ี่ร้อยละ 79.4 แต่ยงั ถือว่ำสูงกว่ำตลำดที่มีอตั รำกำรเข้ำพักที่ร้อยละ 74 และเป็ นกำรปรับตัวลดลงที่นอ้ ยกว่ำตลำด
ด้วย โดยที่รำยได้เฉลี่ยต่อห้องพักได้ (RevPAR) ปรับลดเหลือ 2,599 บำท ลดลงเพียงร้อยละ 4.4 เทียบกับตลำดที่ลดลงกว่ำ
ร้อยละ 6.6 สำเหตุที่ แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทิฟ อพำร์ ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ กรุ งเทพฯ มีผลกำรดำเนิ นงำนที่ดีได้น้ นั ส่ วนหนึ่ ง
เป็ นเพรำะแบรนด์ของแมริ ออทที่ มีควำมแข็งแกร่ ง อีกส่ วนหนึ่ งเป็ นด้วยคุณภำพและทำเลที่ ต้ งั ที่มีควำมได้เปรี ยบของ
แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทิฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ - กรุ งเทพฯ เอง ในส่วนของอัตรำค่ำห้องพักเฉลี่ยต่อคืนปรับเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3.4 ใกล้เคียงกับผลประกอบกำรของกลุ่มคู่แข่งในตลำด และเมื่อเทียบผลกำรดำเนิ นงำนกับกลุ่มคู่แข่งที่เป็ นโรงแรมใน
ระดับบนในกรุ งเทพ จะพบว่ำกลุ่มโรงแรมระดับบนนั้น ได้รับ ผลกระทบจำกวิกฤตกำรณ์ ทำงกำรเมื องมำกกว่ำกลุ่ ม
เซอร์วสิ อพำร์ทเมนท์ค่อนข้ำงมำก เห็นได้จำกรำยได้เฉลี่ยต่อห้องพักได้ที่ลดลงเกือบร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับกำรลดเพียงร้อย
ละ 4.4 ของ แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทิฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุ งเทพฯ

Competitor Set Performance
OCCUPANCY (% )

RevPAR (THB)

AVERAGE DAILY RATE (THB)

Market

Subject

MPI

Market

Subject

ARI

Market

Subject

2011
2012

78.9%
83.9%

77.2%
88.1%

1.13
1.05

2,258
2,376

2,695
2,895

1.07
1.22

1,782
1,992

2,080
2,550

RGI
1.17
1.28

2013
2014

82.2%
74.0%

85.8%
79.4%

1.04
1.07

2,580
2,676

3,167
3,274

1.23
1.22

2,121
1,980

2,719
2,599

1.28
1.31

STR Set of Serviced Apartments in Bangkok

Competitor Set Performance
OCCUPANCY (% )
Market

Subject

2011
2012

61.9%
70.6%

77.2%
88.1%

2013
2014

76.3%
61.1%

85.8%
79.4%

RevPAR (THB)

AVERAGE DAILY RATE (THB)

MPI
1.25
1.25

Market
2,501
2,764

Subject
2,695
2,895

ARI
1.08
1.05

1.12
1.30

2,958
2,974

3,167
3,274

1.07
1.10

Market

Subject

1,549
1,952

2,080
2,550

RGI
1.34
1.31

2,258
1,818

2,719
2,599

1.20
1.43

STR Set of Upscale Hotels in Bangkok

นโยบายภาครัฐ
สำหรับปี 2558 สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ หรื อ สภำพัฒน์ ประมำณกำร
จีดีพีที่ 3.8% (ณ วันที่ 23 มีนำคม 2558) ในขณะที่กรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกำรกีฬำแถลงว่ำในปี 2557
นักท่องเที่ยวทั้งหมดประมำณ 24.7 ล้ำนคน หดตัวกว่ำร้อยละ 6.6 และก่อให้เกิดรำยได้ 1.13 ล้ำนล้ำนบำท หดตัวร้อยละ
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บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
5.8 จำก ปี ที่ผำ่ นมำ และจำกกำรวิเครำะห์คำดว่ำ ในปี 2558 หลำยประเทศที่ประสบปั ญหำทำงเศรษฐกิจจะให้ ควำมสำคัญ
ต่อกำรส่งเสริ มภำคกำรท่องเที่ยวเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจของตน ซึ่งจะทำให้ ระดับแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวในเวทีโลกทวี
ควำมรุ นแรงเพิ่มขึ้น แต่จำกแนวโน้มรำคำน้ ำมันในตลำดโลกที่ลดลง กำรเปิ ดเที่ยวบินระหว่ำงประเทศ ใหม่ของสำยกำรบิน
ต่ำงๆ และจำกกำรวิเครำะห์ขององค์กำรท่องเที่ยวโลกที่คำดว่ำ กำรท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศจะขยำยตัวต่อเนื่องในปี 2558
จึงคำดว่ำ ในปี 2558 จะมี นักท่องเที่ยวประมำณ 28.5 – 29 ล้ำนคน อย่ำงไรก็ตำม กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ และ
หน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ยังคงมุ่งมัน่ ในกำรบรรลุเป้ ำหมำยรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 2.2 ล้ำนล้ำนบำท เพื่อให้ ภำคกำร
ท่องเที่ยวเป็ นกลไกหนึ่งที่สำมำรถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริ ญเติบโต สร้ำงกำรจ้ำงงำน และกระจำยรำยได้สู่
ภูมิภำค
จำนวน (ล้ำนคน)
2557
2558 (เป้ ำหมำย)
นักท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศ
24.7
29.0
นักท่องเที่ยวภำยในประเทศ
136.2*
139.0*
รวมรำยได้ (ล้ำนล้ำนบำท)
หมำยเหตุ : * ล้ำนคน-ครั้ง

รำยได้ลำ้ นล้ำนบำท
2557
2558 (เป้ ำหมำย)
1.13
1.40
0.68
0.80
1.81
2.20

ภาวะเศรษฐกิจ
กำรเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศในยุโรปส่งผลโดยตรงต่อกำรขยำยธุรกิจในเอเชีย นโยบำยกำรลดเงินค่ำที่
พักอำศัยของผูบ้ ริ หำรบริ ษทั ญี่ปนที
ุ่ ่ทำงำนในต่ำงประเทศรวมถึงประเทศไทย
อำจส่งผลกระทบกับควำมต้องกำรเช่ำ
เซอร์วสิ อพำร์ทเม้นท์ นอกจำกนี้กำรขยำยตัวของตลำดคอนโดมิเนียมทำให้ลูกค้ำบำงส่วนสนใจที่จะลงทุนในคอนโดมิเนียม
แทนกำรเช่ำเซอร์วสิ อพำร์ทเม้นท์
แนวโน้ มความเสี่ยงธุรกิจเซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์ ปี 2558
ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย คำดกำรณ์วำ่ ในปี 2558 ธุรกิจเซอร์วสิ อพำร์ทเม้นท์ในเขตกรุ งเทพฯ มีแนวโน้มควำมเสี่ ยงอยู่
ในระดับ “ปำนกลำง” ยกเว้นพื้นที่ซ่ ึงไกลจำกแหล่งธุรกิจ แหล่งชุมชน หรื อห่ำงจำกแนวรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนมำก
มีควำมเสี่ ยงอยูใ่ นระดับ “ค่อนข้ำงสูง” คำดว่ำภำพรวมตลำดยังทรงตัวอยูท่ ี่ 91% ซึ่งเป็ นอัตรำกำรตอบรับในระดับสูง
โดยสรุ ปธุรกิ จเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้นท์จะมีกำรแข่งขันที่ สูงขึ้นทั้งในด้ำนกำรให้บริ กำรที่ หลำกหลำย และกำรหำ
รำยได้ส่วนอื่นเพิ่มทดแทน เช่น ห้องอำหำร สถำนที่จดั สัมมนำเป็ นต้น และผูป้ ระกอบกำรในธุรกิจนี้ ตอ้ งมีแผนกำรเริ่ ม
ปรับปรุ งโครงสร้ำง และ สภำพห้องพักที่มีอำยุมำกๆ และกำรพัฒนำโครงกำร เพื่อที่จะดึงดูดผูเ้ ช่ำ และรักษำฐำนของลูกค้ำ
เดิม
ในขณะที่ Jones Lang LaSalle Hotels & Hospitality Group มีควำมเห็นว่ำ ปริ มำณอุปทำนของห้องพักเพิ่มมำกขึ้น
ประจวบกับภำวะควำมไม่สงบทำงกำรเมืองที่เริ่ มรุ นแรงขึ้นอีกครั้งในช่วงปี พ.ศ. 2556 จนกระทัง่ ถึงกำรรัฐประหำรในปี พ.ศ.
2557 ซึ่ งกระทบกับปริ มำณนักท่ องเที่ ยวจำกต่ำงประเทศอย่ำงชัดเจน ส่ งผลให้อตั รำกำรเข้ำพักลงลดอย่ำงมำก ทำให้
คำดกำรณ์สำหรับแนวโน้มธุรกิจโรงแรมและเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้นท์ในกรุ งเทพนั้น สำหรับระยะสั้นยังคงได้รับผลกระทบ
ส่วนที่ 1 หน้ำ 11
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จำกกำรรัฐประหำร ซึ่งถึงแม้ในทุกครั้งที่ผำ่ นมำ กำรฟื้ นตัวจำกสถำนกำรณ์กำรเมืองจะเป็ นไปค่อนข้ำงเร็ ว แต่กำรคำดกำรณ์
ถึงกำรฟื้ นตัวในครั้งนี้ยงั เป็ นเรื่ องที่ยำกจะประเมิน แม้วำ่ จะมีปัจจัยด้ำนบวกส่งเสริ มหลำยประกำรเช่น กำรที่กรุ งเทพฯได้รับ
รำงวัล “Best Leisure Destination in the Asia-Pacific” จำกนิ ตยสำร Business Traveller Asia-Pasific ติดต่อกันเป็ นปี ที่สอง
รวมถึ งกำรกระตุน้ กำรท่ องเที่ ย วจำกกำรท่ อ งเที่ ย วแห่ งประเทศไทย ซึ่ ง ได้เริ่ ม โครงกำรหลำยอย่ำง อัน ได้แก่ กำรลด
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำระยะเวลำ 3 เดือนของนักท่องเที่ยวชำวจีนและไต้หวัน กำรประชำสัมพันธ์แคมเปญ “Amazing Thailand:
Happiness Within” ซึ่งให้ควำมสำคัญกับเรื่ องควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั้งหมดนี้ พอจะเป็ นปั จจัยให้คำดกำรณ์ได้วำ่
กำรท่องเที่ยวจะฟื้ นตัวได้ในระดับหนึ่ ง และอัตรำกำรเข้ำพักก็น่ำจะอยูใ่ นเกณฑ์ดีข้ ึนเช่นกันจำกปริ มำณนักท่องเที่ยวที่จะ
กลับเข้ำมำ ผนวกกับกำรที่ปริ มำณห้องพักที่จะเพิ่มเข้ำสู่ตลำดจะมีจำนวนลดลงกว่ำช่วงก่อนหน้ำนี้
โดยมีสถิติดงั นี้

International Visitor Arrivals to Bangkok

5.7% CAGR FLOOD
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ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นโยบายและลักษณะการตลาด
กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยของบริ ษทั คือองค์กรที่ มีควำมต้องกำรใช้บริ กำรและพัฒนำระบบซอฟต์แวร์ เพื่อกำรพัฒนำ
ระบบกำรบริ หำรจัดกำรข้อมูล ระบบทรัพยำกรบุคคล ระบบกำรเงิน รวมไปถึงระบบกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทำงธุ รกิจ และ
ลูกค้ำที่มีควำมต้องกำรรับคำปรึ กษำ ตลอดจน รับบริ กำรวำงระบบ บริ หำร และดูแลระบบสำรสนเทศให้กบั องค์กรแบบ
ครบวงจร (Outsource) ปั จ จุ บัน ลู ก ค้ำ ส่ ว นใหญ่ ข องบริ ษ ัท อยู่ใ นธุ ร กิ จ กำรแพทย์ กำรเงิ น รวมทั้ง ภำคกำรผลิ ต ใน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ บริ ษทั คำดว่ำ ควำมต้องกำรใช้ระบบซอฟต์แวร์ จะเพิ่มมำกขึ้น โดยเฉพำะกำรจัดกำรระบบทรัพยำกร
บุคคลและระบบกำรเงินซึ่งเป็ นหัวใจสำคัญของทุกอุตสำหกรรม ช่องทำงกำรจำหน่ ำยหลักผ่ำนตัวแทนฝ่ ำยกำรตลำด
ของบริ ษทั ในกำรนำเสนอกำรให้บริ กำรต่ำงๆแก่องค์กรต่ำงๆที่สนใจโดยตรง ซึ่ งลู ก ค้ ำ ส่ วนใ หญ่ ปั จ จุ บั น เป็ น ธุ รกิ จ
โรงพยำบำล และกลุ่มบริ กำรทำงกำรแพทย์
กลยุทธ์ การแข่ งขันและจุดเด่ นของบริษัท
 จุดเด่นของบริ ษทั คือ กำรมีผบู ้ ริ หำรที่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจให้บริ กำรซอฟต์แวร์ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
ซอฟต์แวร์ดำ้ นกำรบริ กำรจัดกำรข้อมูลระบบโรงพยำบำล นอกจำกนี้ บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำทักษะบุคคลำกร
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำรตอบสนองกำรให้บริ กำร ด้ำนธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ วอยูต่ ลอดเวลำ
 บริ ษทั เป็ นตัวแทนจำหน่ำยซอฟต์แวร์จำกบริ ษทั ผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภำพและมีชื่อเสี ยงระดับโลก โดย
ซอฟต์แวร์บำงตัวบริ ษทั เป็ นผูว้ ำงระบบแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศ ทำให้บริ ษทั ได้เปรี ยบคู่แข่งขันในกำรให้บริ กำร
 กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จะทำให้รูปแบบกำรให้บริ กำรของบริ ษทั มีควำมหลำกหลำยมำกยิง่ ขึ้นใน
อนำคต ซึ่งจะทำให้รำยได้บริ ษทั มีกำรเติบโต โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ธุรกิจบำรุ งรักษำระบบ (System Maintenance & Support)
จะขยำยตัวควบคู่ไปกับกำรพัฒนำโปรแกรมซอฟต์แวร์ และธุรกิจกำรให้บริ กำรอื่นซึ่งบริ ษทั มีโครงกำรจะเปิ ดให้บริ กำรใน
ลำดับต่อไป เช่น IT Outsourcing เป็ นต้น
 บริ ษทั มีควำมตื่นตัวต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมให้ควำมรู ้แก่บุคลำกรรวม
ทั้งกำรวำงแผนงำนเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ เช่น ระบบ Cloud Computing ซึ่งคำดว่ำจะมีบทบำทมำกในอนำคตอันใกล้
ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้ ม
สำนักงำนส่งเสริ มอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (ซิป้า) ร่ วมกับสถำบันวิจยั เพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศไทย (ทีดีอำร์ไอ) แถลงผลกำรสำรวจมูลค่ำตลำดซอฟต์แวร์และบริ กำรซอฟต์แวร์ของประเทศไทยประจำปี 2556
และประมำณกำรปี 2557 กำรสำรวจในปี 2556 ว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งมีผลต่อกำรสำรวจมูลค่ำอุตสำหกรรมคือ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำมีกำรปรับปรุ งกำรจัดหมวดหมู่กิจกรรมของอุตสำหกรรมในประเทศไทย (TSIC) จำก TSIC2001
เป็ น TSIC2009 ซึ่งมีกำรแบ่งหมวดหมู่ของธุรกิจซอฟต์แวร์ละเอียดมำกขึ้น ทำให้พบจำนวนประชำกรที่เกี่ยวข้องในปี 2556
เพิม่ ขึ้นจำก 985 บริ ษทั เป็ น 1,705 บริ ษทั คณะผูส้ ำรวจได้ปรับผลกำรสำรวจในปี 2555 ย้อนหลังให้สอดคล้องกับจำนวน
ประชำกรที่เพิ่มขึ้นด้วย เพื่อให้ผลกำรสำรวจในปี 2556 สำมำรถเปรี ยบเทียบกับปี 2555 ได้
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กำรสำรวจพบว่ำ ตลำดซอฟต์แวร์และบริ กำรซอฟต์แวร์ของไทยในปี 2556 ที่ผำ่ นมำ มีมูลค่ำกำรผลิตเฉพำะที่
เกิดขึ้นในประเทศไทย 45,652 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตจำกปี 2555 ร้อยละ 9.9 โดยจำแนกเป็ นมูลค่ำกำรผลิต
ซอฟต์แวร์สำเร็ จรู ป 10,661 ล้ำนบำท มีอตั รำกำรเติบโตร้อยละ 5.9 และมูลค่ำกำรผลิตบริ กำรซอฟต์แวร์ 34,991 ล้ำนบำท มี
อัตรำกำรเติบโตร้อยละ 11.2 โดยภำคกำรเงินยังคงเป็ นอุตสำหกรรมที่มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนซอฟต์แวร์และบริ กำรซอฟต์แวร์สูง
ที่สุด ในส่วนของตลำดเครื่ องคอมพิวเตอร์ น้ นั พบว่ำ ปี 2556 ที่ผำ่ นมำมีมูลค่ำกำรผลิตสูงถึง 5,730 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำ
กำรเติบโตร้อยละ 34.4 ซึ่งเป็ นผลจำกกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมยำนยนต์เป็ นหลัก เนื่องจำกได้รับประโยชน์จำกนโยบำย
รถคันแรกของรัฐบำลชุดก่อน โดยเฉพำะในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2556 มีกำรส่งมอบรถยนต์จำนวนมำก ประกอบกับ
อุตสำหกรรมรถยนต์มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
ในด้ำนกำรส่งออกนั้น ประเทศไทยมีกำรส่งออกซอฟต์แวร์และบริ กำรซอฟต์แวร์ และเครื่ องคอมพิวเตอร์ รวมกัน
ทั้งสิ้นมูลค่ำ 5,700 ล้ำนบำท ในปี 2556 โดยเป็ นมูลค่ำกำรส่งออกบริ กำรซอฟต์แวร์ร้อยละ 53.9 กำรส่งออกเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ร้อยละ 41.2 และที่เหลือเป็ นกำรส่งออกซอฟต์แวร์สำเร็ จรู ปร้อยละ 4.9
กำรสำรวจยังพบว่ำ ตลำดรำชกำรมีสดั ส่วนประมำณ 1 ใน 3 ของมูลค่ำตลำดซอฟต์แวร์และบริ กำรซอฟต์แวร์ ไม่
รวมซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว และ 2 ใน 3 เป็ นตลำดของภำคเอกชน ทั้งนี้ ยังคำดว่ำ มูลค่ำตลำดของหน่วยงำนรำชกำรในปี
2557 จะชะลอตัวลงมำก สื บเนื่องจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองทำให้สถำนที่รำชกำรหลำยแห่งถูกปิ ดในต้นปี หลังจำกนั้น
ยังมีกำรปรับเปลี่ยนคณะกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรระดับสูงของรัฐวิสำหกิจและหน่วยรำชกำร ทำให้กำรตรวจรับงำนและกำร
จัดซื้อซอฟต์แวร์และบริ กำรซอฟต์แวร์ตำมโครงกำรใหม่ๆ ต้องล่ำช้ำออกไป ในส่วนของตลำดภำคเอกชนนั้น คำดกำรณ์วำ่
องค์กรต่ำงๆ ยังจะไม่ลงทุนด้ำนซอฟต์แวร์และบริ กำรซอฟต์แวร์มำกนัก เนื่องจำก คำดว่ำเศรษฐกิจจะเติบโตโดยรวมในปี
2557 ในอัตรำประมำณร้อยละ 1.5 ซึ่งจะทำให้กำรผลิตซอฟต์แวร์และบริ กำรซอฟต์แวร์ในประเทศมีมูลค่ำประมำณ 49,560
ล้ำนบำท หรื อเติบโตร้อยละ 8.6 โดยเป็ นมูลค่ำกำรผลิตซอฟต์แวร์สำเร็ จรู ปประมำณ 11,698 ล้ำนบำท (เติบโตร้อยละ 9.7)
และบริ กำรซอฟต์แวร์ประมำณ 37,862 ล้ำนบำท (เติบโตร้อยละ 8.2) ส่วนกำรผลิตซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวนั้น คำดว่ำจะ
สำมำรถขยำยตัวได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีอตั รำกำรเติบโตประมำณร้อยละ 12.3 กล่ำวโดยสรุ ป มูลค่ำกำรผลิตซอฟต์แวร์และ
บริ กำรซอฟต์แวร์ รวมทั้งซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวของไทยจะเติบโตต่อเนื่องแม้จะชะลอตัวลงบ้ำงในปี นี้ และจะสำมำรถ
เติบโตเพิ่มขึ้นได้อีกมำกในอนำคตหำกสำมำรถแก้ไขปั ญหำกำรขำดแคลนบุคลำกรที่มีคุณภำพในทุกด้ำน
ภาวะการแข่ งขัน
บริ ษทั ดำเนินกำรในลักษณะงำนโครงกำร โดยมุ่งเน้นไปที่กำรวำงระบบซอฟต์แวร์กลุ่มประยุกต์ใช้ในองค์กร และ
ให้กำรสนับสนุนผูใ้ ช้งำนแบบต่อเนื่อง บริ ษทั มีควำมเชี่ยวชำญในระบบบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรองค์กร ซึ่งมีตลำดเป็ นภำค
ธุรกิจที่มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ วและจำเป็ นต้องมีระบบสำรสนเทศที่ดีมำรองรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในดำเนินธุรกิจ
ปั จจุบนั ภำวะกำรแข่งขันในตลำดธุรกิจซอฟต์แวร์จะแข่งขันอยูใ่ นกลุ่มของผูใ้ ห้บริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่เคย
ให้บริ กำรกับกลุ่มลูกค้ำมำก่อน ซึ่งจำนวนคู่แข่งยังไม่มำกนัก แม้วำ่ กำรบริ กำรซอฟต์แวร์จะมีอุปสรรคต่อกำรเข้ำสู่
อุตสำหกรรมค่อนข้ำงต่ำ (Low Barrier to Entry) ก็ตำม แต่ประสบกำรณ์และทักษะของบุคลำกรเป็ นสิ่ งสำคัญที่จะสร้ำง
ควำมเชื่อมัน่ ให้แก่ผรู ้ ับบริ กำร นอกจำกนี้ กำรแข่งขันจำกบริ ษทั ต่ำงชำติยงั ถือว่ำไม่สูงมำกนักเนื่องจำกกำรวำงระบบ
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ซอฟต์แวร์ให้กบั ภำคธุรกิจในเมืองไทยยังต้องอำศัยควำมรู ้ควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์ และข้อกฎหมำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับ
กำรทำธุรกิจของผูร้ ับบริ กำร นอกจำกนี้ บริ ษทั ในประเทศยังมีควำมได้เปรี ยบเรื่ องค่ำจ้ำงแรงงำนที่ต่ำกว่ำมำก ซึ่งค่ำจ้ำง
แรงงำนนั้นเป็ นสัดส่วนหลักของต้นทุนในธุรกิจบริ กำรซอฟต์แวร์
อย่ำงไรก็ดี กำรเข้ำสู่ AEC ในปี 2558 ที่นอกจำกจะส่งผลให้เกิดกำรไหลเข้ำของเงินทุนปริ มำณมหำศำลจำก
ต่ำงชำติแล้ว ยังอำจเกิดภำวะกำรแข่งขันที่รุนแรงในระดับภูมิภำค เนื่องจำกประเทศไทยยังมีจุดอ่อน ทั้งกำรลงทุนด้ำน
ภำครัฐในกำรพัฒนำโครงข่ำยที่ยงั ล่ำช้ำและกำรพัฒนำบุคลำกรที่ยงั อยูใ่ นระดับต่ำ ดังนั้น ในระยะต่อไป แนวโน้มกำรควบ
รวมกิจกำรในธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศอำจเกิดเพิ่มขึ้น เพื่อเป็ นกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดและมีศกั ยภำพใน
กำรแข่งขันที่สูงขึ้น
ปัจจัยต่ างๆ ทีจ่ ะส่ งผลต่ อแนวโน้ มอุตสาหกรรม
ภาวะเศรษฐกิจ
กำรเติบโตของอุตสำกรรมซอฟต์แวร์ มีควำมสัมพันธ์กบั กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิ จและสัดส่ วนกำรใช้จ่ำยด้ำน
สำรสนเทศของแต่ละองค์กร โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในภำคธุรกิจบริ กำรที่มีกำรใช้ระบบไอทีในสัดส่ วนที่สูง เช่น ธุรกิจกำรเงิน
ประกันภัย กำรแพทย์และสำธำรณสุ ข ค้ำปลีก ฯลฯ สภำวะเศรษฐกิจในปี 2557 เติบโตในอัตรำ 1.5% เมื่อเทียบกับปี 2556
อย่ำงไรก็ตำม มูลค่ำตลำดซอฟต์แวร์และบริ กำรซอฟต์แวร์ในปี 2558 ยังคำดว่ำจะยังเติบโตในอัตรำ 8.2% ทั้งนี้เนื่องจำกภำค
ธุรกิจยังคงให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
แนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสำรสนเทศในปั จจุบนั คำดว่ำจะมีกำรพัฒนำไปสู่เทคโนโลยี Cloud Computing Service ซึ่งเป็ นระบบ
กำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรไอทีแบบใหม่ที่มีควำมยืดหยุน่ สูง ส่งผลให้ธุรกิจสำมำรถเพิ่ม ลด และปรับเปลี่ยนระบบไอที
เพื่อตอบสนองตำมนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจได้ทนั ทีโดยไม่จำเป็ นต้องรอกำรสัง่ ซื้ออุปกรณ์เพิม่ เติม เพรำะโครงสร้ำงของ
ระบบถูกออกแบบให้ทำงำนอยูบ่ นระบบเสมือน
(Virtualization) โดยใช้เทคโนโลยีที่สำมำรถรองรับกำรทำงำนของ
Software และ Application ในปริ มำณมำกๆ หรื อแม้แต่ใช้กบั ระบบปฏิบตั ิกำรหลำยๆตัวให้สำมำรถทำงำนพร้อมกันหลำยๆ
อย่ำงได้ ในมุมมองของกำรทำธุรกิจ กำรเพิ่มเติมหน่วยงำนหรื อขยำยธุรกิจออกไปจำเป็ นต้องคำนึงถึงต้นทุนและกำรลงทุน
ที่เพิ่มขึ้นแต่กำรเพิ่มกำรใช้งำนระบบไอทีจะมีตน้ ทุนที่ต่ำลงเพรำะโครงสร้ำงพื้นฐำน(Infrastructure) ทั้งหมดจะถูกสร้ำงเป็ น
ระบบเสมือนและสำมำรถใช้งำนได้ทนั ที ทำให้กำรตัดสิ นใจในกำรต่อยอดทำงธุรกิจเป็ นไปได้อย่ำงรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
ปั จจุบนั มีกำรใช้ Cloud Computing Service แพร่ หลำยมำกในต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ดีคำดว่ำระบบ Cloud
Computing Service นี้ จะยังไม่แพร่ หลำยในประเทศมำกนักในระยะสั้น เนื่องจำกผูใ้ ช้ยงั อยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำโดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ เกี่ยวกับด้ำนควำมปลอดภัยของระบบ ส่วนผูใ้ ห้บริ กำรนั้นยังอยูใ่ นระหว่ำงกำรทดลองตลำด
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บุคคลากร
ข้อจำกัดในกำรเติบโตของอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศในประเทศไทยที่สำคัญคือ
กำรขำดแคลน
บุคคลำกรที่มีคุณภำพ เนื่องจำกหลักสูตรของสถำบันกำรศึกษำไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรที่เปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ วของ
ตลำด ทำให้กำรพัฒนำขำดควำมต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่กำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนด้ำนแรงงำน นอกจำกนี้กำรเข้ำสู่ AEC ภำคธุรกิจ
จำเป็ นต้องแข่งขันกับกลุ่มทุนต่ำงชำติที่อำจดึงตัวบุคลำกรที่มีคุณภำพออกจำกองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อเป็ นกำรรักษำมำตรฐำนกำรให้บริ กำร สำหรับลูกค้ำระดับบน บริ ษทั ได้ทำสัญญำกำรจัดกำรกับ กลุม่ แมริ ออท
ซึ่ งเป็ นกลุ่มโรงแรมระดับนำนำชำติที่มีชื่อเสี ยง เพื่อว่ำจ้ำงให้บริ หำรงำนอำคำรที่พกั อำศัยของบริ ษทั โครงกำรแมริ ออท
เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจบริ กำรให้คำปรึ กษำ พัฒนำ และให้บริ กำรซอฟต์แวร์ ต้องมีกำรคัดเลือกและจัดหำผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้ำที่ มี
คุณภำพจำกผูผ้ ลิตที่บริ ษทั ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจำหน่ำย โดยบุคลำกรของบริ ษทั จะต้องมีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญและ
มีควำมมัน่ ใจในคุณภำพของซอฟต์แวร์ต่ำงๆ โดยรำยชื่อผูผ้ ลิตสิ นค้ำหรื อผูใ้ ห้บริ กำรที่เป็ นคูค้ ำ้ หลักในปี 2556 ได้แก่ บริ ษทั
ออรำเคิล ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยซอฟต์แวร์ Peoplesoft บริ ษทั CloudMed ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยซอฟต์แวร์ C-HIS และ บริ ษทั
QlikTech ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยซอฟต์แวร์ QlikView เป็ นต้น
2.4 งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง มีงำนที่ยงั ไม่ส่งมอบงำนมูลค่ำเกินร้อยละ 10 ของรำยได้รวมตำมงบกำรเงินรวม
ปี 2557 มูลค่ำประมำณ 111 ล้ำนบำท และมีกำหนดส่งมอบภำยใน 2 ปี
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
ปั จจัยควำมเสี่ ยงที่ มีผลกระทบต่อกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั โดยปั จจัยควำมเสี่ ยงของบริ ษทั สำมำรถจำแนกได้
ดังนี้
3.1 ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ความเสี่ยงจากความไม่ ต่อเนื่องของรายได้ ลักษณะกำรดำเนิ นธุรกิจก่อนปี 2556 นั้นบริ ษทั จะพึ่งพิงธุรกิจกำร
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เป็ นหลัก คือ รำยได้จำกโครงกำรบ้ำนจัดสรรและคอนโดมิเนี ยมจะมีกำรรับรู ้รำยได้กอ้ นใหญ่เมื่อ
โครงกำรแล้วเสร็ จ และกำรรับรู ้รำยได้จะขำดช่วงจนกว่ำบริ ษทั จะเริ่ มพัฒนำโครงกำรใหม่ และมีรำยได้ค่ำเช่ำและบริ กำร
จำก แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุ งเทพฯ ซึ่ งเป็ นรำยได้ที่มีควำมต่อเนื่ อง แต่ดว้ ยรำยได้จำก
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ทำให้รำยได้รวมบริ ษทั ค่อนข้ำงผันผวน ตั้ง แต่ ปี 2556 บริ ษ ัท ยัง มิ ไ ด้ด ำเนิ น โครงกำรพัฒ นำ
ที่ ดินเพิ่มขึ้ นใหม่ แต่เพิ่มธุ รกิ จกำรรับบริ หำรจัดกำรอำคำรสำนักงำนแบบครบวงจร ดังนั้นโครงสร้ ำงรำยได้ของบริ ษทั
ประกอบด้วยรำยได้ค่ำเช่ ำและบริ กำรจำกแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวที ฟ อพำร์ ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุ งเทพฯ และ กำรรั บ
บริ หำรจัดกำรอำคำรสำนักงำนแบบครบวงจร เป็ นรำยได้พ้นื ฐำน ที่สำมำรถรับรู ้รำยได้อย่ำงต่อเนื่ องทุกปี นอกจำกนี้ บริ ษทั
ได้ขยำยธุรกิจไปในอุตสำหกรรมให้บริ กำรให้คำปรึ กษำ ติดตั้ง และวำงระบบงำนโปรแกรมสำเร็ จรู ปและบำรุ งรักษำ และ
ดูแลระบบสำรสนเทศซึ่งมีกำรรับรู ้รำยได้ตำมควำมคืบหน้ำโครงกำรที่มีอยู่
ความเสี่ยงจากความไม่ สงบทางการเมือง ช่วงไตรมำส 3 ของปี 2557 ประเด็นปั ญหำทำงด้ำนกำรเมือง แม้จะปกติ
ขึ้น แต่ก็มีผลต่อรำยได้จำกโครงกำรที่พกั อำศัยให้เช่ำ ปรับลดลงเนื่องจำกลูกค้ำส่วนใหญ่เป็ นชำวต่ำงประเทศที่มีควำมกังวล
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรเมืองในประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม ในเดือนมกรำคมถึงกุมภำพันธ์ 2558 รำยได้จำกโครงกำรที่พกั
อำศัยให้เช่ำ เพิม่ ขึ้นจนกลับมำปกติ
ความเสี่ยงจากการส่ งมอบงาน ธุรกิจกำรให้บริ กำรสำรสนเทศนั้นกำรส่งมอบงำนตำมกำหนดระยะเวลำ และ
คุณภำพของงำนเป็ นสิ่ งสำคัญ กำรให้บริ กำรด้ำนซอฟต์แวร์มกั จะมีอำยุกำรส่งมอบโครงกำรประมำณ 6 - 24 เดือน ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ขนำดของแต่ละโครงกำร หำกบริ ษทั ไม่สำมำรถส่งมอบโครงกำรในเวลำที่กำหนดไว้ในสัญญำ บริ ษทั อำจถูกปรับ
จำกกำรส่งงำนล่ำช้ำได้
อย่ำงไรก็ดี บริ ษทั มีกระบวนกำรติดตำมและตรวจสอบระยะเวลำกำรส่งมอบโครงกำรอย่ำง
สม่ำเสมอ
ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี ธุรกิจกำรให้บริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็ นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันสูง
และมีกำรกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ วตลอดเวลำ
บริ ษทั มีควำมเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบจำกควำมล้ำสมัยของกำร
ให้บริ กำร ซึ่งมีผลให้สูญเสี ยควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน บริ ษทั จึงให้ควำมสำคัญต่อกำรวำงแผนกำรลงทุนเพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี พร้อมทั้งกำรส่งเสริ มให้พนักงำนมีควำมพร้อมที่จะเรี ยนรู ้และตอบรับนวัตกรรมใหม่อยูเ่ สมอ
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล เนื่องจำกธุรกิจบริ กำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ นธุรกิจที่มีกำร
พึ่งพำควำมสำมำรถและควำมชำนำญเฉพำะด้ำนของบุคลำกร บริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคลโดย
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กำรจัดกำรฝึ กอบรมเพื่อพัฒนำทักษะของบุคคลำกรอย่ำสม่ำเสมอ รวมถึงมีกำรวำงแผนกำลังคนอย่ำงเป็ นระบบเพื่อป้ องกัน
กำรขำดแคลนทรัพยำกรบุคคลซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรส่งมอบงำนให้แก่ลูกค้ำได้
3.2 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
ความเสี่ ยงทางด้ านโครงสร้ างทางการเงินและสภาพคล่ อง ก่อนปี 2552 บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักเพียงประเภท
เดี ยวคือธุรกิจขำยอสังหำริ มทรัพย์ ซึ่ งกำรรับรู ้รำยได้ของบริ ษทั นั้นเป็ นกำรรับรู ้รำยได้ตำมวิธีอตั รำร้อยละของ งำนที่ ทำ
เสร็ จ ซึ่งอำจจะทำให้ขำดควำมต่อเนื่องจำกวิธีกำรรับรู ้รำยได้และจำกโครงกำรที่บริ ษทั กำลังพัฒนำที่มีไม่มำกนักโดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ จำกภำวะทำงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่ำงมำก ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปั จจุบนั บริ ษทั ได้ขยำยธุรกิจให้เช่ำเพิ่มขึ้น ได้แก่ อำคำร
ที่พกั อำศัยให้เช่ำซึ่งเป็ นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง แต่กำรเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จำกโครงกำรนั้นต้องใช้ระยะเวลำยำวจึงจะคุม้
ทุน แต่ก็จะมีรำยได้อย่ำงต่อเนื่ องสม่ำเสมอถึงแม้จะอยูใ่ นช่วงภำวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่ งกำรลงทุนในธุรกิจให้เช่ำนั้นทำให้
บริ ษทั มีอตั รำหนี้ สิน ต่อทุนสู งและมีภำระดอกเบี้ยจ่ำยยำวนำนกว่ำธุรกิจขำย เนื่ องจำกต้องใช้เวลำในกำรทยอยชำระคืน
เงินกู้
สำหรับธุรกิจใหม่ของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2556 คือ กำรรับบริ หำรจัดกำรอำคำรสำนักงำนและกำรให้คำปรึ กษำและวำง
ระบบสำรสนเทศนั้น เป็ นธุรกิจที่ไม่ตอ้ งใช้เงินลงทุนสูง แต่อำศัยควำมชำนำญเฉพำะทำงของบุคลำกรเป็ นหลัก จึงไม่ส่งผล
กระทบกับสภำพคล่องของบริ ษทั
ปั จจุบนั ควำมเสี่ ยงทำงด้ำนโครงสร้ำงทำงกำรเงินและสภำพคล่องอยูใ่ นเกณฑ์ต่ำ เนื่ องจำกรำยได้รวมของบริ ษทั
จะเริ่ มลดควำมผันผวนลง และในเดือนตุลำคม 2556 บริ ษทั ได้ใช้เงินจำกกำรเพิ่มทุนชำระคืนเงินกูธ้ นำคำรก่อนกำหนดเป็ น
ที่เรี ยบร้อยแล้ว ทำให้บริ ษทั ไม่มีภำระจ่ำยเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะยำวตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2556 เป็ นต้นมำ
ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ บริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำร
ควบคุมควำมเสี่ ยงนี้โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่อที่เหมำะสม ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่คำดว่ำจะ
ได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่อของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่มีกำรกระจุก
ตัวเนื่องจำกบริ ษทั มีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีจำนวนมำกรำย จำนวนเงินสูงสุ ดที่บริ ษทั อำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้
สิ นเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เมื่อพิจำรณำกำรทำธุรกิจเดิมของบริ ษทั
ที่เน้นด้ำน
อสังหำริ มทรัพย์เพียงอย่ำงเดียว ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยนับเป็ นควำมเสี่ ยงสำคัญของบริ ษทั เนื่องจำกกระทบกับภำระ
ดอกเบี้ยกูย้ มื ของบริ ษทั ที่นำมำลงทุนในโครงกำร
และกระทบกับกำลังซื้อของลูกค้ำที่ตอ้ งกูย้ มื จำกธนำคำรพำณิ ชย์
เช่นเดียวกัน
ซึ่งดอกเบี้ยเหล่ำนี้จะเป็ นอัตรำลอยตัวปรับขึ้นลงได้ตำมภำวะเศรษฐกิจและปั จจัยเสี่ ยงต่ำงๆที่กระทบ
สถำนกำรณ์เศรษฐกิจซึ่งรวมถึงสถำนกำรณ์กำรเมืองด้วย
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลังจำกกำรชำระคืนเงินกูก้ ่อนกำหนดทั้งจำนวนในเดือนตุลำคม 2556
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และ บริ ษทั ยังไม่มี

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
นโยบำยที่ จะทำโครงกำรที่ พกั อำศัย และคอนโดมีเนี ยมอีก ทำให้ควำมเสี่ ยงที่เกิ ดจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยของ
บริ ษทั อยูใ่ นระดับต่ำ
หมำยเหตุ กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยเงิ นกูล้ ูกค้ำรำยใหญ่ช้ นั ดี แบบมีระยะเวลำ (MLR) และแบบเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี
(MOR) ของธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ปี 2557
สิ้นเดือน

มกราคม

มีนาคม

ธันวาคม

MLR

6.875

6.75

6.75

MOR

7.375

7.25

7.50

3.3 ความเสี่ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงทีม่ ผี ลกระทบต่ อสิทธิและการลงทุนของผู้ถอื หลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากบริษัทมีผ้ถู ือหุ้นรายใดรายหนึ่งถือหุ้นเกินกว่ า 50% ณ วันที่ 19 มีนำคม 2558 นำยสำธิต วิทยำกร
ถือหุน้ ในบริ ษทั จำนวน 650,842,200 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 68.67 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั จึงทำให้
นำยสำธิต วิทยำกร สำมำรถควบคุมมติผถู ้ ือหุน้ ได้เกือบทั้งหมดไม่วำ่ จะเป็ นเรื่ องกำรแต่งตั้งกรรมกำร หรื อกำรขอมติในเรื่ อง
อื่นที่ตอ้ งใช้เสี ยงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ยกเว้นเรื่ องกฎหมำยหรื อข้อบังคับบริ ษทั กำหนดต้องให้ได้รับเสี ยง 3 ใน 4
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนั้นผูถ้ ือหุน้ รำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้
ใหญ่เสนอได้
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บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
4. สินทรัพย์ ทใี่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพย์ หลักของบริษัท
1) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั มีสินทรัพย์หลักเพื่อกำรประกอบธุรกิจ ซึ่งได้แก่ อำคำรและที่ดินสำหรับ
โครงกำรที่พกั อำศัย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

ชื่อ/สถานทีต่ ้งั
แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ กรุ งเทพฯ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขต
สำทร กรุ งเทพฯ

ลักษณะ
โครงการ

พืน้ ที่
(ตารางวา)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ

เซอร์วสิ
อพำร์ท
เม้นท์

834.30

เจ้ำของ

มูลค่ าตามบัญชี
ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2557

รวมทั้งสิ้น

1.457.6

-

1,457.6

-

2) มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์หลักประเภทอุปกรณ์ และ เครื่ องใช้สำนักงำนของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2557 รำยละเอียด ดังนี้
รายการ
ที่ดิน อำคำรและส่วนปรับปรุ ง
ยำนพำหนะ
เครื่ องใช้สำนักงำน
เครื่ องตกแต่ง
รวมทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ
รวมทั้งสิ้น
หมำยเหตุ :

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
งบเฉพาะกิจการ
1,431.62
8.62
1.50
25.82
1,467.55
2.39
1,469.94

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
งบรวม
1,431.62
8.88
3.85
25.82
1,470.17
11.63
1,481.8

- อำคำรสำนักงำนของบริ ษทั ในปัจจุบนั เป็ นกำรเช่ำจำกบริ ษทั วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ดังนั้น จึงไม่มีรำยกำร
สิ นทรัพย์อำคำรสำนักงำน
- ที่ดิน อำคำรและส่วนปรับปรุ งจะมีเฉพำะแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุ งเทพฯ
- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วยโปรแกรมสำเร็ จรู ปบัญชี สำหรับใช้ในสำนักงำน และ โปรแกรม
สำเร็ จรู ปเพื่อบริ หำรแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ - กรุ งเทพฯ
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บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั ย่อย 2 บริ ษทั คือ บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด
สัดส่ วนกำรลงทุนร้อยละ 99.99 ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 10 ล้ำนบำท ซึ่ งดำเนิ นธุรกิจให้คำปรึ กษำด้ำนธุรกิจ
และบริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด สัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 99.99 ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 50 ล้ำนบำท
ซึ่งดำเนินธุรกิจกำรให้บริ กำรระบบสำรสนเทศ โดยให้คำปรึ กษำ ติดตั้ง และวำงระบบงำนโปรแกรมสำเร็ จรู ป (ซอฟต์แวร์ )
รวมทั้งให้บริ กำรด้ำนกำรบำรุ งรักษำ และดูแลระบบสำรสนเทศ กำรจัดตั้งและเข้ำถือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่ำวข้ำงต้น เพื่อเป็ น
กำรเพิ่มศักยภำพและกลยุทธ์ทำงธุ รกิ จของบริ ษทั โดยบริ ษทั มีนโยบำยส่ งกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั เข้ำไปเป็ น
กรรมกำรของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว เพื่อร่ วมกำหนดนโยบำยกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน และเอื้อต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั
รายละเอียดบริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท

ลักษณะของธุรกิจ

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล อินเวส์เมนท์ จำกัด
บริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด

ที่ปรึ กษำด้ำนธุรกิจ
ให้บริ กำรเกี่ยวกับกำรติดตั้งระบบสำรสนเทศ
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อัตราร้ อยละทีถ่ ือหุ้น
จัดตั้งขึน้
2556
ในประเทศ 2557
ไทย
99.99
99.99
ไทย
99.99
99.99

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ในปี พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้ถูกนิติบุคคลอำคำรชุด โครงกำรเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส ฟ้ องร้องให้โอนกรรมสิ ทธิ์
ที่ดินที่เป็ นภำระจำยอม หรื อชดใช้ค่ำเสี ยหำยเป็ นจำนวนเงิน 49 ล้ำนบำท และให้จดั หำที่จอดรถเพิ่มเติมหรื อ
ชดใช้ค่ำเสี ยหำยเป็ นจำนวนเงิน 106 ล้ำนบำท รวมถึงให้ชดใช้คำ่ เสี ยหำยในกำรซ่อมแซมกำรชำรุ ดของอำคำร
ชุดเป็ นจำนวนเงิน 4 ล้ำนบำท ศำลชั้นต้นได้พพิ ำกษำยกฟ้ องคดีดงั กล่ำวแล้วในเดือนธันวำคม พ.ศ.2553 ต่อมำ
ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2554 โจทก์ได้ยนื่ อุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ และในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2556 ศำลอุทธรณ์
ได้พิพำกษำยกฟ้ องในกรณี ให้โอนกรรมสิ ทธ์ที่ดินที่เป็ นภำระจำยอมและให้จดั หำที่จอดรถเพิ่มเติม
ส่วน
ค่ำเสี ยหำยในกำรซ่อมแซมส่วนที่ชำรุ ดของอำคำรชุดให้ชดเชยไม่เกิน 3 ล้ำนบำทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
ต่อมำในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ยนื่ อุทธรณ์ต่อศำลฎีกำ และขณะนี้คดีอยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของ
ศำลฎีกำ อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ได้ต้ งั สำรองเผื่อผลควำมเสี ยหำยจำกคดีฟ้องร้อง ในส่วนที่บริ ษทั คิดว่ำเหมำะสม
เป็ นเงินจำนวนรวม 1 ล้ำนบำท ไว้ในบัญชีแล้ว
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บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอืน่
6.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
เดิมชื่อ บริ ษทั เมโทรสตำร์ พร็ อพเพอร์ต้ ี จำกัด (มหำชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ

Principal Capital Public Company Limited
Formerly name Metrostar Property Public Company Limited

ประเภทธุรกิจ

พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่

ชั้น 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110

ทีต่ ้งั สาขา

1 ซอยสวนพลู ถนนสำทร แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพมหำนคร 10120

เลขทะเบียนบริษัท

0107547000869 (เลขทะเบียนเดิมเป็ น 0107574700864)

โทรศัพท์

02-714-2184

โทรสาร
Website
หลักทรัพย์ ทอี่ อก

02-714-2185
www.principalcapital.co.th
- บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 1,400,700,000 บำท เรี ยกชำระแล้ว 947,724,500 บำท ประกอบด้วย
หุน้ สำมัญจำนวน 947,724,500 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท ณ วันที่ 19 มีนำคม 2558
- ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญของบริ ษทั (PRINC-W1) จำนวน 466,900,000 หน่วย ให้
แก่ผถู ้ ือหุน้ รำยเดิม ซึ่งจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 1
พฤศจิกำยน 2556 จำนวนทั้งสิ้น 466,850,000 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิซ้ือ
หุน้ คงเหลือ เป็ นจำนวน 452,925,500 หน่วย ณ วันที่ 19 มีนำคม 2558

6.2 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประเภทธุรกิจ
ทีต่ ้งั สานักงาน

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด
Principal Investment Company Limited
ปรึ กษำทำงธุรกิจ
ชั้น 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท

0105556119227

โทรศัพท์

02-714-2184

โทรสาร
หลักทรัพย์ ทอี่ อก

02-714-2185
- บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท เรี ยกชำระแล้ว 10,000,000 บำท ประกอบด้วย
หุน้ สำมัญจำนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 10 บำท ณ วันที่ 19 มีนำคม 2558
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บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
6.3 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประเภทธุรกิจ
ทีต่ ้งั สานักงาน

บริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด
Convergence System Company Limited
ให้บริ กำรระบบสำรสนเทศ
ชั้น 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท

0105551095249

โทรศัพท์

02-714-1378

โทรสาร
หลักทรัพย์ ทอี่ อก

02-714-3478
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บำท เรี ยกชำระแล้ว 50,000,000 บำท ประกอบด้วย
หุน้ สำมัญจำนวน 5,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 10 บำท ณ วันที่ 19 มีนำคม 2558

6.4 ข้ อมูลสาคัญอืน่
บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ
นำยทะเบียนหุน้ สำมัญ

:

บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 7 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพฯ 10110
โทร. 02-229-2800

ผูส้ อบบัญชี

:

นำยชำญชัย ชัยประสิ ทธิ์
นำยพิสิฐ ทำงธนกุล
นำงสำวสกุณำ แย้มสกุล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3760
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4095
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4906

บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ชั้น 15 บำงกอกซิต้ ีทำวเวอร์
เลขที่ 179/74-80 ถนนสำทรใต้ กรุ งเพทฯ 10120
โทร. 02-344-1000 โทรสำร 02-286-5050
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 1,400,700,000 บำท เรี ยกชำระแล้ว 933,800,000 บำท
ประกอบด้วยหุน้ สำมัญจำนวน 933,800,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท
ในระหว่ำงปี 2557 บริ ษทั ได้เปิ ดให้ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้แสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญ
จำนวน 4 ครั้ง ทั้งนี้มีผใู ้ ช้สิทธิเพียง 3 ครั้ง มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 13,904,500 หน่วย โดยบริ ษทั ได้จดั สรรหุน้ จำนวนดังกล่ำวให้
ผูถ้ ือหุน้ และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 1,400,700,000 บำท เรี ยกชำระแล้ว 947,724,500 บำท
ประกอบด้วยหุน้ สำมัญจำนวน 947,724,500 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท
7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ อื หุ ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558
ชื่อ - สกุล
1

นายสาธิต วิทยากร

2

จานวนหุ ้น

% ของจานวนหุ ้นทั้งหมด

650,842,200

68.674

นายชัยรัตน์ โกวิทจิ นดาชัย

28,900,000

3.049

3

นายจิ ตติพร จันทรัช

21,575,000

2.277

4

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี

10,657,000

1.124

5

นางปิ ยมา ชริ นธร

9,540,000

1.007

6

นายมิตรพัน สถาวรมณี

8,978,700

0.947

7

น.ส.สุรชั นี ลิม่ อติบลู ย์

8,020,000

0.846

8

นายทวีศกั ดิ์ วีระประเสริ ฐ

7,500,000

0.791

9

นายปวีณ นพคุณทอง

5,600,000

0.591

10

น.ส.โสพิศ ภูสนาคม

5,300,000

0.559

756,912,900

79.866

รวม
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7.3 การออกหลักทรัพย์ อนื่
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญ
เมื่อวันที่ 20 สิ งหำคม 2556 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั อนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั (PRINC-W1) จำนวน 466,900,000 หน่วย ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิมในอัตรำส่ วน 1 หุ ้นสำมัญ
เดิมต่อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ชนิด
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
อัตรำกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญ
รำคำใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญ
วันใช้สิทธิ

:
:
:
:
:

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

:
:

ระบุชื่อผูถ้ ือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้
0 บำท (ศูนย์บำท)
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สำมัญ 1 หุน้
1.20 บำทต่อหุน้
กำหนดกำรใช้สิทธิทุก ๆ 3 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 27 ธันวำคม 2556 และ
สำมำรถใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยในวันที่ 30 กันยำยน 2559
1 ตุลำคม 2556
3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 1
พฤศจิกำยน 2556 จำนวนทั้งสิ้น 466,850,000 หน่วย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นคงเหลือเป็ นจำนวน 466,830,000
หน่วย
ในระหว่ำงปี 2557 ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้แสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ 3 ครั้ง มีจำนวน
รวมทั้งสิ้น 13,904,500 หน่วย รำยละเอียดดังนี้
วันทีใ่ ช้สิทธิ

จานวนหน่ วยทีใ่ ช้สิทธิ

วันทีจ่ ดทะเบีย นเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์

31 มีนาคม 2557

1,000

8 เมษายน 2557

30 มิถน
ุ ายน 2557

25,000

8 กรกฎาคม 2557

30 กันยายน 2557

13,878,500

7 ตุลาคม 2557

30 ธันวาคม 2557

ไม่มีผใู ้ ช้สิทธิ

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิซ้ือหุน้ คงเหลือเป็ นจำนวน 452,925,500 หน่วย
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรำไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำรองตำมกฎหมำย และสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ กำรจ่ำยปั นผลอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบกำร แผนกำรขยำย
ธุรกิจ สภำพคล่อง ควำมจำเป็ น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต โดยให้อำนำจคณะกรรมกำรของบริ ษทั พิจำรณำ โดย
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ประกอบดัวยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั จำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ

เข้าประชุม/จานวนครั้งการประชุม

ตาแหน่ ง

สาเหตุการขาดประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษทั การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1 นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร

ประธานคณะกรรมการบริษทั

8/8

-

2 นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

8/8

-

8/8

4/4

4 นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม กรรมการอิสระ และ

8/8

-

5/5

-

5 ดร.จฑุ ามาส อิงโพธิ์ชัย

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

5/5

-

5/5

-

6 นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ

กรรมการ และกรรมการบริหาร

8/8

4/4

-

-

7 นางศันสนีย์ สุธีวงศ์

กรรมการ และกรรมการบริหาร

5/5

4/4

-

-

8 นายศาสตรา จันทรศัพท์

กรรมการ

8/8

-

-

-

9 นางสาวภัทรพร จารุพฒั น์

กรรมการ

8/8

-

-

-

3 ดร.สาธิต วิทยากร

5/5

-

หมายเหตุ :
- ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั รับตาแหน่ง 22 เมษายน 2557 แทน นางสาวอรวรรณ เตชะไพบูลย์ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่วนั ที่ 27 มกราคม 2557 โดยยังไม่มีการเริ่มจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับปี 2557
- นางศันสนีย์ สุธีวงศ์ รับตาแหน่ง 22 เมษายน 2557 แทน นายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกลุ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการ ตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2556

ในปี 2557 บริ ษทั ได้จ่ำยค่ำตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กบั ผูบ้ ริ หำรจำนวน 6 รำย รวมทั้งสิ้น
16,888,198 ล้ำนบำท
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ขอบเขตและอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรมี อ ำนำจและหน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบในกำรจั ด กำรบริ ษั ท ให้ เ ป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ชอบด้วยกฎหมำยด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต และ
ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยสรุ ปอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่สำคัญได้ ดังนี้
1. จัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชี
ของบริ ษทั
2. จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง
3. จัดให้มีกำรทำงบดุลและงบกำไรขำดทุนของบริ ษทั ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชีของบริ ษทั ซึ่งผูส้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
4. คณะกรรมกำรอำจมอบอำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่ง หรื อ หลำยคน หรื อ บุคคลอื่นใดปฏิบตั ิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำง
ใดแทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรหรื ออำจมอบอำนำจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่ำวมีอำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร และ ภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรื อ แก้ไขบุคคลที่ ได้รับมอบอำนำจหรื ออำนำจนั้นๆ ได้
เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้คณะกรรมกำรอำจมอบอำนำจให้ คณะกรรมกำรบริ หำร กรรมกำรท่ำนใดท่ำนหนึ่ง หรื อ หลำยท่ำน
มีอำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบตั ิงำนต่ำงๆ โดยมีรำยละเอียดกำรมอบอำนำจตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะ
ผูบ้ ริ หำร ซึ่งกำรมอบอำนำจนั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจที่ทำให้คณะกรรมกำรบริ หำร กรรมกำร
ท่ำนใดท่ำนหนึ่งหรื อหลำยท่ำน สำมำรถพิจำรณำและอนุมตั ิรำยกำรที่ผรู ้ ับมอบอำนำจ หรื อ บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื อมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ น
กำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นรำยกำรค้ำปกติที่เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำและ
อนุมตั ิไว้แล้ว
5. กำหนดเป้ ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และ งบประมำณของบริ ษทั ควบคุมกำกับดูแลกำรบริ หำรและ
กำรจั ด กำรของคณะผู ้บ ริ หำรให้ เ ป็ นไปตำมนโยบำยที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย เว้น แต่ ใ นเรื่ องดั ง ต่ อ ไปนี้
คณะกรรมกำรต้องได้รับมติ อนุ มตั ิจำกที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นก่อนกำรดำเนิ นกำร อันได้แก่ เรื่ องที่ กฎหมำย
กำหนดให้ตอ้ งได้รับมติอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ ้นกู้ กำรขำยหรื อ
โอนกิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบำงส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรื อกำรซื้อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษทั
อื่นมำเป็ นของบริ ษทั กำรแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ เป็ นต้น
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยังมีขอบเขตหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ อำทิ กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรซื้ อหรื อขำย
ทรัพย์สินที่สำคัญตำมกฏเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริ ษทั
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6. พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริ หำรงำน แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำร ประธำนกรรมกำรบริ หำร และกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร และคณะกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรประเมินผลกำรปฏิ บตั ิงำนและกำหนด
ค่ำตอบแทนของฝ่ ำยบริ หำร
7. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง
8. กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษทั หรื อเข้ำ
เป็ นหุ ้นส่ วนในห้ำงหุ ้นส่ วนสำมัญ หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ ้นส่ วนจำกัด หรื อเป็ น
กรรมกำรของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับ
กิจกำรของบริ ษทั ไม่วำ่ จะทำเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพื่อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริ ษทั ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ หำกมีส่วนได้เสี ยไม่วำ่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญญำที่บริ ษทั
ทำขึ้นหรื อถือหุน้ หรื อหุน้ กูเ้ พิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ ทั้งนี้ กำหนดให้รำยกำรที่กรรมกำร
หรื อบุ คคลที่ อำจมี ควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั ให้
กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิอนุมตั ิกำรทำรำยกำรในเรื่ องนั้น
8.2 ผู้บริหาร
โครงสร้ำงองค์กร ณ วันที่ 1 มีนำคม 2558
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รายชื่อผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 มีดงั ต่ อไปนี้

รายชือ่ ผู้บริหาร

ตาแหน่ ง

1 ดร.สาธิต วิทยากร

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หาร

2 นายศิริชยั โตวิริยะเวช

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง และ การลงทุน

3 นายนฤพล พันธุศ์ ภุ มงคล

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารอาคาร บริ การลูกค้า และ งานธุรการ

4 นางเสมอแข สัทธาพงศ์

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ การงานจัดซื้อ

5 นางสุกนิ ษฐ์ มหานุกลู

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ การงานบุคคล

6 นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วทิ ยะ

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ การบัญชี

8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้ นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษทั ให้มีผล
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภำคม 2557 โดยคุณสมบัติของผูด้ ำรงตำแหน่งเป็ นเลขำนุกำรบริ ษทั ปรำกฎในเอกสำรแนบ 1
หมำยเหตุ : นำงสำวปำริ ฉตั ร์ ทรงสุรเวทย์ ได้ครบระยะเวลำปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมสัญญำของกำรทำหน้ำที่รักษำกำรเลขำนุกำร
บริ ษทั และ รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรด้ำนกำรเงิน โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภำคม 2557
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ในปี 2557 บริ ษทั มีกำรประชุมคณะกรรมกำรทั้งหมด 8 ครั้ง ได้จ่ำยค่ำเบี้ยประชุมให้กบั กรรมกำรบริ ษทั จำนวน
865,000 บำท และมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรพร้อมจ่ำยเบี้ยประชุมสำหรับกรรมกำรบริ หำรทั้งหมด 10,000 บำท ใน
ปี 2557 บริ ษทั ได้มีกำรจ่ำยเงินค่ำบำเหน็จให้กรรมกำร เป็ นจำนวนเงิน 2,500,000 บำท รวมค่ำคอบแทนทั้งสิ้ น 3,395,000
บำท
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รายชื่อกรรมการ

ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการตรวจสอบ

นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร

135,000.00

468,750.00

603,750.00

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

160,000.00

468,750.00

628,750.00

ดร.สาธิ ต วิทยากร

100,000.00

312,500.00

412,500.00

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม

115,000.00

312,500.00

427,500.00

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ ชัย
นางสาวศิรดา เทียมประเสริ ฐ

55,000.00

ค่ าบาเหน็จ
กรรมการ

-

100,000.00

รวมทั้งสิ้น

55,000.00
312,500.00

412,500.00

นางศันสนี ย ์ สุธีวงศ์

50,000.00

นายศาสตรา จันทรศัพท์

90,000.00

312,500.00

402,500.00

นางสาวภัทรพร จารุ พฒั น์

90,000.00

312,500.00

402,500.00

895,000.00

2,500,000.00

3,395,000.00

ค่าตอบแทนกรรมการ

-

50,000.00

(2) ค่ าตอบแทนอืน่
ค่ าตอบแทนอืน่ ของกรรมการ
ไม่มี
ค่ าตอบแทนอืน่ ของผู้บริหาร
 เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2557 บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงำนและผูบ้ ริ หำร โดยบริ ษทั จะสมทบ
ในอัตรำส่วนร้อยละ 3 ต่อเงินเดือน
8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั มีพนักงำนทั้งสิ้น 35 คน (รวมผูบ้ ริ หำร) โดยในปี 2557 บริ ษทั ได้จ่ำย
ค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจำนวนทั้งสิ้น 26.44 ล้ำนบำท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ โบนัส เงิน
ประกันสังคม และสวัสดิกำรอื่นๆ เป็ นต้น นอกจำกนี้ บริ ษทั มีพนักงำน อีกจำนวน 142 คน ที่ทำงำนอยูภ่ ำยใน แมริ ออท
เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเมนท์ สำทร วิสต้ำ - กรุ งเทพฯ (“MEA”) ซึ่งอยูภ่ ำยใต้สญ
ั ญำกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั พริ้ นซิเพิล
แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) กับ Marriott Hotels (Thailand) Ltd. มีค่ำตอบแทนพนักงำนในปี 2557 รวม 57.84 ล้ำนบำท
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ค่ำตอบแทนพนักงำนของ บริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ในปี 2557 รวม 61.97 ล้ำนบำท และของ บริ ษทั
พริ้ นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด ในปี 2557 รวม 6.89 ล้ำนบำท
บริษทั พริน้ ซิ เพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ปี 2557

คอนเวอร์ เจนซ์ ซิสเทมส์

พริน้ ซิ เพิล อินเวสเม้ นท์

142

114

1

6

-

3

2

35

142

117

3

26.44

57.84

61.97

6.89

สานักงานใหญ่

MEA

พนักงานปฏิบตั ิการ (คน)

29

พนักงานบริหาร (คน)
รวมจานวนพนักงาน (คน)
ค่ าตอบแทนพนักงาน
(ล้ านบาท)
หมายเหตุ

- ค่าตอบแทนพนักงานของบริ ษทั ไม่รวมเงิ นชดเชยพนักงานออกจากงานก่อนกาหนด 0.5 ล้านบาท

เกณฑ์ การพิจารณาจ่ ายโบนัส
กำรจ่ำยเงินโบนัสจะพิจำรณำเป็ นครำวๆ ไป โดยมีเกณฑ์ตำ่ งๆ ที่จะต้องนำมำพิจำรณำประกอบ ได้แก่
ประกอบกำรของบริ ษทั กำรประเมินผลงำนของพนักงำนที่ได้รับโบนัส

ผล

ข้ อพิพาททางด้ านแรงงาน
- ไม่มี –
นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั มีนโยบำยที่จะพัฒนำพนักงำนของบริ ษทั ให้มีศกั ยภำพเพื่อเตรี ยมควำมพร้อมในกำรแข่งขันเชิงธุรกิจ และ
กำรคำนึงถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย บริ ษทั สนับสนุนให้พนักงำนได้มีโอกำสเข้ำรั บกำรฝึ กอบรมในหลักสู ตรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรทำงำนทุกๆ ด้ำน นอกจำกนี้ บริ ษทั มีนโยบำยสนับสนุน สำหรับพนักงำนที่มีควำมตั้งใจศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น

ส่วนที่ 2 หน้ำ 32

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริ ษทั ได้จดั โครงสร้ำงบริ ษทั ให้สอดคล้องกับลักษณะกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั ซึ่งอยูภ่ ำยใต้กำรดูแลของผูบ้ ริ หำรแต่ละสำยงำน โดยมีคณะกรรมกำรชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมกำร
บริ หำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ คอยกำกับดูแลในเบื้องต้น และคณะกรรมกำรมีอำนำจหน้ำที่ตดั สิ นใจและดูแลกำร
กำรดำเนินงำนของบริ ษทั ตำมข้อกำหนดบริ ษทั และตำมที่ได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้ขอบเขตหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆจะถูกกำหนดเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภำพสูงสุดในกำรทำงำน
ในขณะเดียวกันมีกำรตรวจสอบและ
ถ่วงดุลกันอย่ำงเพียงพอ ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษทั มีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย

รายชือ่ คณะกรรมการบริหาร

ตาแหน่ ง

1 ดร.สาธิต วิทยากร

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

2 นางสาวศิรดา เทียมประเสริ ฐ

กรรมการบริ หาร

3 นางศันสนี ย ์ สุธีวงศ์

กรรมการบริ หาร

ขอบเขตและอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริ หำรมีอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดและมอบหมำย และ
ตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ และควำมรั บผิดชอบที่ กำหนดโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยสรุ ปอำนำจหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบที่สำคัญได้ ดังนี้
1.

2.
3.

รับผิดชอบกำรบริ หำรงำนในเรื่ องเกี่ ยวกับกำรดำเนิ นงำนตำมปกติธุระและงำนบริ หำรของบริ ษทั พิจำรณำ
กำหนดนโยบำย ทิศทำง และกลยุทธ์ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั กำหนดแผนกำรเงิน งบประมำณ กำรบริ หำร
ทรัพยำกรบุคคล กำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรประชำสัมพันธ์ ของบริ ษทั เพื่อเสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำและอนุมตั ิและ/หรื อให้ควำมเห็นชอบ รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและ
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ตำมนโยบำยที่กำหนด
ดำเนินกิจกำรและบริ หำรกิจกำรของบริ ษทั ตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสัง่
และมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุกประกำร
มีอำนำจแต่งตั้งและควบคุ มกำกับดู แลให้กำรดำเนิ นงำนของคณะทำงำนที่ แต่งตั้งบรรลุตำมนโยบำยและ
เป้ ำหมำยที่กำหนด
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4.

5.
6.

7.
8.

มีอำนำจพิจำรณำ อนุมตั ิ กำรใช้จ่ำยทำงกำรเงินในด้ำนสิ นทรัพย์ฝ่ำยทุน (Capital Expenditure) ในวงเงิน (แต่
ละรำยกำร) ไม่เกิน 25 ล้ำนบำท ทั้งนี้ เรื่ องดังกล่ำวจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อ
พิจำรณำอนุมตั ิ/ให้สตั ยำบันต่อไป
อนุมตั ิกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ตำมที่จะได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักกำรไว้แล้ว
มีอำนำจพิจำรณำ อนุมตั ิ กำรกูย้ ืมเงิน กำรจัดหำวงเงินสิ นเชื่อ หรื อกำรขอสิ นเชื่อใดๆ ของบริ ษทั ในวงเงิน
สำหรับ (แต่ละรำยกำร)ไม่เกิน 100 ล้ำนบำท ทั้งนี้ เรื่ องดังกล่ำวจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ/ให้สตั ยำบันต่อไป
พิจำรณำกำรเสนอจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลหรื อเงิ นปั นผลประจำปี ต่อคณะกรรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำ
และอนุมตั ิ
กำหนดโครงสร้ำงองค์กร อำนำจกำรบริ หำรองค์กร รวมถึงกำรแต่งตั้ง กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำรกำหนดเงิน
ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน โบนัสพนักงำนระดับผูบ้ ริ หำรซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ หำร และกำรเลิกจ้ำง
ทั้งนี้ อำนำจของคณะกรรมกำรบริ หำรจะไม่รวมถึงกำรอนุมตั ิรำยกำรใดที่อำจมีควำมขัดแย้ง หรื อรำยกำรใดที่
คณะกรรมกำรบริ หำร หรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ง
กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ตำมกฎเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย ซึ่ งกำรอนุ มตั ิรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ ประชุ ม
คณะกรรมกำรและ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำวตำมที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั
หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จำนวน 3 คน หรื อ จำนวน 1 ใน 4 ของ
กรรมกำรบริ ษทั เป็ นอย่ำงน้อย โดยกรรมกำรตรวจสอบมีคุณสมบัติตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ และประสบกำรณ์ดำ้ นบัญชี หรื อ
กำรเงิน เพียงพอที่จะทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมเชื่อถือของงบกำรเงิน ทั้ง 3 ท่ำน ซึ่งเป็ นคณะกรรมกำรตรวจสอบของ
บริ ษทั ที่ไม่มีส่วนในกำรบริ หำรงำน ตำมหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย อยูใ่ นวำระครำว
ละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดวำระ กรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเข้ำมำดำรงตำแหน่ง ได้อีก โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ
จำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย

รายชือ่ คณะกรรมการตรวจสอบ
1 นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2 นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3 ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตและอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร รวมทั้ง
กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ดังต่อไปนี้
1. สอบทำนให้บริ ษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน
(Internal Control) และ ระบบกำรตรวจสอบ ภำยใน
(Internal Audit) ที่เหมำะสม และ มีประสิ ทธิภำพ และ พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน หรื อ กำรว่ำจ้ำงหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) ทำหน้ำที่ผตู ้ รวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง ผูอ้ ำนวยกำรตรวจสอบภำยใน หรื อ กำรว่ำจ้ำงหน่วยงำน
นอกทำหน้ำที่ผตู ้ รวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้ บริ ษทั ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระ เพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วย
อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย และ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริ ษทั
6. จัดทำรำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับ กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและ กำรเข้ำร่ วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
ท่ำน
(ช) ควำมเห็น หรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทัว่ ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
7. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อ คณะกรรมกำรบริ ษทั ตำมหน้ำที่และ ควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั นขณะที่ควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ต่อบุคคลภำยนอก
ยังเป็ นของคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งหมด
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9.2 คณะกรรมการชุดย่ อยอืน่
ไม่มี
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ปั จจุบนั คณะกรรมกำรบริ ษทั จะทำหน้ำที่ในกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน สำหรับบุคคลที่จะแต่งตั้ง เข้ำ
มำดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำรเมื่อตำแหน่ งกรรมกำรว่ำงลง โดยพิจำรณำจำกปั จจัยหลักต่ำงๆ อันได้แก่ ควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมที่กำหนดโดย
กฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัด และประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรบริ ษทั ยังมีหน้ำที่ในกำรกำหนดค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรที่มิได้เป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ด้วย
หลักเกณฑ์ในกำรแต่งตั้งและถอดถอนกรรมกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดไว้ มีดงั นี้
1. คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยกรรมกำรไม่นอ้ ย
กว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นรำชอำณำจักร
2. ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมกำรลำออกจำกตำแหน่งหนึ่งในสำม ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสำม กรรมกำรที่ จะต้อง
ลำออกจำกตำแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลำกกันว่ำผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง โดยกรรมกำรที่ออกตำม
วำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ได้
3. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมกำรโดยใช้เสี ยงข้ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปนี้
3.1 ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง มีคะแนนเสี ยงเท่ำกับจำนวนหุน้ ที่ตนถือ
3.2 ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลำยคนเป็ นกรรมกำร
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสี ยง
เท่ำกันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธำนเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขำด
4. ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรบริ ษทั อำจเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัดเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน บุคคลซึ่ งเข้ำเป็ น
กรรมกำรแทนดังกล่ำว จะอยูใ่ นตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรซึ่ งตนแทน มติ
ของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนกรรมกำรที่ยงั
เหลืออยู่
5. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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หลักเกณฑ์ ในการสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการอิสระพร้ อมคุณสมบัติ ดังนี้
สรรหำผูท้ ี่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขอ้ กำหนดขั้นต่ำของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดในบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
หรื อ ผูท้ ี่มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรื อ ผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อ ผูท้ ี่มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิ ต หรื อ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ นบิดำมำรดำ พี่นอ้ ง
คู่สมรส และบุตรกับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง หรื อบุคคลที่จะเสนอให้ได้เป็ นผูบ้ ริ หำร หรื อ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่มี หรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อ ผูท้ ี่มีอำนำจควบคุม
ของบริ ษทั ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำง กำรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็ น หรื อเป็ นผูถ้ ือหุน้
ที่มีนยั รวมถึงผูม้ ีอำนำจควบคุมผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูบ้ ริ หำร
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั
5. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี บริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อ ผูท้ ี่มีอำนำจควบคุม
ของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อ หุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของ
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่
6. ไม่เป็ น หรื อ เคยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำทำงกฎหมำย หรื อ ที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงิน ที่ได้รับบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่หรื อ
ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อ หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพ
นั้นด้วย
7 ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อ ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกับกิจกำรของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อ ไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ของห้ำงหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้รับเงินเดือน
ประจำ หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกัน และมีกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตำมข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้
บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั โดยมีกำรตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
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9.4 การกากับดูแลกิจการ
เพื่อให้สอดคล้องตำมแนวทำงที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
บริ ษทั (Good Corporate Governance) เป็ นควำมจำเป็ นต่อกำรดำรงอยูข่ องกิจกำร และกำรมีระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
มีระบบกำรวัดผลกำรดำเนินงำนที่มีประสิ ทธิภำพ จะช่วยส่งเสริ มให้กิจกำรมีกำรพัฒนำและเติบโตในระดับที่เหมำะสม โดย
รำยละเอียดของนโยบำยมี ดังนี้
รายงานการปฏิบัตติ ามหลักการการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
1. นโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเป็ นบรรษัทภิบำลที่ดี เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น นัก
ลงทุนและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำย ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกิจกำรและควำมเจริ ญเติบโต
ที่ยงั่ ยืน โดยจะเป็ นกำรเสริ มสร้ำงควำมโปร่ งใสและประสิ ทธิภำพของฝ่ ำยจัดกำร
คณะกรรมกำรจึงได้กำหนดนโยบำยสนับสนุนกำรกำกับดูแลกิจกำรขึ้นโดยมุ่งเน้นในเรื่ องกรรมกำรบริ ษทั ควำม
โปร่ งใสในกำรดำเนิ นงำนและกำรเปิ ดเผยข้อมูล กำรกำกับดูแลฝ่ ำยบริ หำรให้ดำเนิ นกำรตำมนโยบำยอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
เพื่อประโยชน์ในระยะยำวของผูถ้ ือหุน้ ภำยใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมำย และจริ ยธรรมทำงธุรกิจ
2. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ให้ควำมเคำรพต่อสิ ทธิข้ นั พื้นฐำนของผูถ้ ือหุน้ ทั้งในฐำนะของนักลงทุนและในฐำนะเจ้ำของบริ ษทั ด้วยกำร
ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นสำมำรถรับทรำบผลกำรดำเนิ นงำน นโยบำยกำรบริ หำรงำน หรื อกำรเข้ำทำ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนตำมควำมเป็ นจริ งผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
คือ www.set.or.th ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถมัน่ ใจได้วำ่ สิ ทธิดงั กล่ำวได้รับกำรคุม้ ครองและปฏิบตั ิดว้ ยดีเสมอ ยกตัวอย่ำงเช่น
- สิ ทธิในกำรเข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในวัน เวลำ และสถำนที่ที่เหมำะสม โดยบริ ษทั
ได้ส่งหนังสื อนัดประชุมพร้อมเอกสำรข้อมูลประกอบกำรประชุมที่มีรำยละเอียดเพียงพอครบถ้วน ที่แสดง
รำยละเอียดควำมเป็ นมำและควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในทุกวำระ และมีรำยละเอียดในเรื่ อง ดังนี้
 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำก
ตำแหน่งตำมวำระ
 ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
 ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพำะที่เกี่ยวกับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
 เอกสำรและหลักฐำนที่ผเู ้ ข้ำร่ วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ำร่ วมประชุม วิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน
และกำรออกเสี ยงลงคะแนนในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
 แผนที่สถำนที่จดั กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
 หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว) ทั้งนี้
บริ ษทั ได้จดั ทำหนังสื อมอบฉันทะ ตำมแบบประกำศของกระทรวงพำณิ ชย์ซ่ ึงมี 3 แบบ คือ แบบ ก.
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แบบ ข. และ แบบ ค. โดยให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุน้ ในกำรเลือกหนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดย
สำมำรถ Download หนังสื อมอบฉันทะจำกทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้ประกอบกำร
พิจำรณำตัดสิ นใจ ลงคะแนนในวำระต่ำงๆ เป็ นกำรล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ลง
ประกำศโฆษณำในหนังสื อพิมพ์เป็ นเวลำติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันและด้ำนกำร
ลงทะเบียนเข้ำประชุมเป็ นไปโดยสะดวก สำมำรถลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 1
ชัว่ โมง
- บริ ษทั ได้เพิ่มช่องทำงกำรเผยแพร่ หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และ เอกสำรประกอบกำรประชุมผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของบริ ษทั คือ www.principalcapital.co.th เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มีเวลำพิจำรณำวำระที่สำคัญต่ำงๆ มำกยิง่ ขึ้น
- บริ ษทั ให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่เข้ำมำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในภำยหลังที่ได้เริ่ มกำรประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสี ยงลง
คะแนนในวำระที่อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำ และ ยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็ นองค์ประชุมตั้งแต่วำระที่เข้ำร่ วม
ประชุมและออกเสี ยง เป็ นต้นไป
- ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนเริ่ มกำรประชุมตำมวำระ ได้มีกำรแนะนำคณะกรรมกำรทุกท่ำน และผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ที่เข้ำร่ วมประชุมด้วยต่อผูถ้ ือหุน้ พร้อมทั้งชี้แจงให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบถึงวิธีกำรในกำรลงคะแนนเสี ยง และสิ ทธิ
ของผูถ้ ือหุน้
โดยประธำนที่ประชุมทำหน้ำที่ควบคุมกำรประชุมให้เป็ นไปตำมลำดับวำระที่แจ้งในหนังสื อนัด
ประชุมผูถ้ ือหุน้ จัดสรรเวลำให้เหมำะสมเพียงพอสำหรับกำรนำเสนอประเด็นต่ำงๆ ของแต่ละวำระ รวมทั้งเปิ ด
โอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงควำมคิดเห็น ซักถำมเรื่ องต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั พร้อมทั้งมีกำร
บันทึกกำรประชุมอย่ำงถูกต้องครบถ้วน และสรุ ปกำรลงมติและนับคะแนนเสี ยงด้วยควำมโปร่ งใสและเป็ นธรรม
- ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2557 วำระเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกำส
ให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิเลือกกรรมกำร
ที่ตอ้ งกำรได้อย่ำงแท้จริ ง
- ในระหว่ำงกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรื อ ตั้ง
คำถำมในวำระต่ำงๆ อย่ำงอิสระก่อนลงมติ
- บริ ษทั ได้ดำเนินกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ภำยหลังที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สิ้นสุดลงอย่ำงละเอียด ครบถ้วน
ตำมข้อเท็จจริ งที่ปรำกฏในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยจัดส่งให้แก่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพำณิ ชย์ภำยใน 14 วันหลังกำรประชุม
พร้อมทั้งเผยแพร่ ผำ่ นทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั
คือ
www.principalcapital.co.th
- ปั จจุบนั บริ ษทั อยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำศึกษำหลักเกณฑ์ ควำมเหมำะสม และ ควำมเป็ นไปได้ในกำรเปิ ดโอกำส
ให้ผถู ้ ือหุน้ รำยย่อยสำมำรถเสนอรำยชื่อกรรมกำร และ วำระประชุมผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั
3. การปฏิบตั ติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม จริ ยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ ำย คณะกรรมกำร
บริ ษทั ปฏิบตั ิหน้ำที่โดยคำนึ งถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับผูถ้ ือหุ ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยให้ควำมสำคัญและเคำรพต่อ
สิ ทธิ แห่ งควำมเป็ นเจ้ำของของผูถ้ ือหุ ้น โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นจึงสำมำรถ
มัน่ ใจได้วำ่ สิ ทธิของตนจะได้รับกำรคุม้ ครองและปฏิบตั ิดว้ ยดีเสมอ
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-

-

-
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-

บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบอย่ำงเพียงพอ ทันเวลำ และทัว่ ถึงเกี่ยวกับผลกำรดำเนิ นงำน นโยบำยกำร
บริ หำรงำน ข้อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลที่จำเป็ นต่อกำร
ตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุน้ ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์
บริ ษทั คือ www.principalcapital.co.th
บริ ษทั จัดกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตำมลำดับวำระที่แจ้งไว้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยบริ ษทั จะไม่
เพิ่มวำระกำรประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้น ทรำบล่วงหน้ำ หำกจะมี กำรเพิ่มวำระเพื่อพิจำรณำเรื่ องอื่ น
นอกเหนือจำกที่กำหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะต้องได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยทั้งหมดและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรจัดส่ งหนังสื อนัดประชุม พร้อมเอกสำรข้อมูลประกอบกำร
ประชุมโดยมีรำยละเอียดครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งควำมเห็ นของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในแต่ละวำระอย่ำง
เพียงพอภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด และเผยแพร่ หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น และเอกสำรประกอบกำร
ประชุมเป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้มีเวลำในกำรพิจำรณำมำกยิ่งขึ้นในเว็บไซต์บริ ษทั
คือ www.principalcapital.co.th
หำกผูถ้ ือหุ ้นไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมได้ บริ ษทั ได้จดั ส่ งให้มีหนังสื อมอบฉันทะ ตำมแบบของกระทรวง
พำณิ ชย์ไปพร้อมหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมำประชุมแทน
โดยเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทน หรื อกรรมกำรอิสระคนใดคนหนึ่ง ของบริ ษทั เข้ำร่ วม
ประชุมแทนเพื่อเป็ นกำรรักษำสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ได้
กำรกำหนดให้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปตำมจำนวนหุ ้นที่ ผถู ้ ือหุ ้นถืออยู่ โดยหนึ่ งหุ ้นมีสิทธิ
เท่ำกับหนึ่งเสี ยง

4. การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรของบริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญต่อกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นอย่ำงยิ่ง โดยในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั จะมีกรรมกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วยตำมรำยชื่อที่เปิ ดเผยไว้ในรำยงำนกำรประชุม โดยระหว่ำงกำรประชุม ประธำนใน
ที่ ประชุมได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ ้นตรวจสอบกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั สอบถำมแสดงควำมคิดเห็ น และเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นหรื อแนวทำงต่ำงๆ อย่ำงเท่ำเทียมกัน และได้ทำกำรบันทึกประเด็น ซักถำม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรำยงำน
กำรประชุมเป็ นที่เรี ยบร้อย
5. สิทธิของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่วำ่ จะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภำยใน ได้แก่ พนักงำน
และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภำยนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้ำหนี้ ภำครัฐและหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่ องจำก
บริ ษทั ตระหนักถึ งแรงสนับสนุ นจำกผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่ำงๆ ซึ่ งจะสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงกำไรให้กับ
บริ ษทั ซึ่งถือว่ำเป็ นกำรสร้ำงควำมสำเร็ จในระยะยำวของบริ ษทั ได้ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
ั พนักงำนอย่ำงเท่ำเทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมเพื่อเป็ น
 พนักงำน : บริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิกบ
กำรรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพให้อยูก่ บั บริ ษทั ได้
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 คู่คำ้
 เจ้ำหนี้
 ลูกค้ำ

 คู่แข่ง
 ชุมชน

: บริ ษทั มีกำรซื้ อสิ นค้ำและบริ กำรจำกคู่คำ้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำม
สัญญำต่อคู่คำ้
: บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรกูย้ มื เงินตำมข้อตกลง
: บริ ษทั เอำใจใส่ และรั บผิดชอบต่อลูกค้ำ กำรพัฒนำอสังหำริ มทรั พย์ และ กำรบริ หำรจัดกำร
อำคำรต่ำงๆ ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน และมีหน่วยงำนหรื อบุคคลที่ทำหน้ำที่รับข้อร้องเรี ยนของ
ลูกค้ำเพื่อรี บดำเนินกำรให้แก่ลูกค้ำโดยเร็ วที่สุด
: บริ ษทั ประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดี รักษำบรรทัดฐำนของข้อพึงปฏิบตั ิในกำรแข่งขัน
หลีกเลี่ยงวิธีกำรไม่สุจริ ตเพื่อทำลำยคู่แข่ง
: มีควำมรับผิดชอบต่อ สิ่ งแวดล้อม ชุมชน และสังคม โดยที่ผ่ำนมำบริ ษทั ได้ให้ควำม สำคัญอย่ำง
ยิ่งต่อสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของหน่ วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เช่น
ส ำนั ก งำนนโยบำยและแผนทรั พ ยำกรธรร มชำติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ส ำนั ก งำนโยธำ
กรุ ง เทพมหำนคร หรื อหน่ ว ยงำนทำงปกครองท้องถิ่ นอย่ำงเคร่ งครั ด โดยส่ วนใหญ่บ ริ ษ ัท
สำมำรถปฏิบตั ิได้ดีกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่หน่วยงำนนั้นๆ ตั้งไว้

6. ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมกำรได้มีส่วนร่ วมในกำรให้ควำมเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ ำหมำย แผนธุรกิจ และ
งบประมำณของบริ ษทั ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมแผนธุรกิจและงบประมำณที่กำหนดไว้
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำร และควำมมัน่ คงสูงสุดให้แก่ผถู ้ ือหุน้
7. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ได้จดั ตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อทำหน้ำที่พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดรำยกำร
ที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั
ยังมีหน้ำที่ดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั พร้อมทั้งกำหนดนโยบำยและ
ขั้นตอนกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและกำหนดนโยบำยและวิธีกำรดูแลไม่ให้ผูบ้ ริ หำรและ
ผูเ้ กี่ยวข้องนำข้อมูลภำยในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
รำยกำรที่ อ ำจมี ค วำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ : คณะกรรมกำรได้ท รำบถึ ง รำยกำรที่ มี ค วำมขัด แย้ง ทำง
ผลประโยชน์และรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน และได้พิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีกำรปฏิ บตั ิตำม
หลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ โดยรำคำและเงื่อนไขเสมือนทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis) และได้
เปิ ดเผยรำยละเอียดมูลค่ำรำยกำรคู่สญ
ั ญำ เหตุผล/ควำมจำเป็ นไว้ในรำยงำนประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว และบริ ษทั ยังได้
กำหนดนโยบำยและวิธีกำรดูแลไม่ให้ผบู ้ ริ หำรและผูเ้ กี่ยวข้องนำข้อมูลภำยในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
8. จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั ได้ออกข้อพึงปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ฝ่ ำยจัดกำร และ พนักงำน เรี ยกว่ำ “คูม่ ือ
จริ ยธรรมทำงธุรกิจ” ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ “นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร” เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทำงในกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมภำรกิจของบริ ษทั ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต และเที่ยงธรรม ทั้งกำรปฏิบตั ิต่อบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
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กลุ่ม สำธำรณชน และสังคม โดยบริ ษทั ได้ประกำศแจ้งแก่ผเู ้ กี่ยวข้องได้รับทรำบ และ ถือปฏิบตั ิ โดย บริ ษทั ได้ติดต่อสื่ อสำร
กับพนักงำนอย่ำงสม่ำเสมอ และติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงดังกล่ำวเป็ นประจำ
9. การต่ อต้ านการทุจริต
บริ ษทั ได้เข้ำร่ วมประกำศเจตนำรมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต (Collective
Action Coalition) เมื่อวันที่ 19 สิ งหำคม 2557 เป็ นลำดับที่ 332 ของรำยชื่อบริ ษทั ที่ประกำศเจตนำรมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต
10. การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริหาร
บริ ษทั มีคณะกรรมกำรทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่ำน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร
 กรรมกำรที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หำร
 กรรมกำรอิสระ


จำนวน 1 ท่ำน
จำนวน 4 ท่ำน
จำนวน 4 ท่ำน

11. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ำตอบแทนกรรมกำร บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจน และ โปร่ งใส โดย
ค่ำตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสำหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษำกรรมกำรที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งกำร และ
ได้ขออนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มมำกขึ้น ได้รับ
ค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยเพิ่มมำกขึ้น
12. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็ นประจำทุก 3 เดือนหรื ออย่ำงน้อย 4 ครั้งต่อปี และมีกำรประชุมพิเศษ
เพิ่มตำมควำมจำเป็ น โดยมีกำรกำหนดวำระชัดเจน ล่วงหน้ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำ ฝ่ ำย
ธุรกำรและกฎหมำยบริ ษทั จะได้จดั หนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่ วมประชุม ทั้งนี้ โดยกำหนดให้มีกำร
จดบัน ทึ ก กำรประชุ ม เป็ นลำยลัก ษณ์ อกั ษร จัดเก็ บ รำยงำนกำรประชุ ม ที่ ผ่ำ นกำรรั บ รองจำกคณะกรรมกำรพร้ อ มให้
คณะกรรมกำรและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
13. คณะอนุกรรมการ
บริ ษทั ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อช่วยในกำรกำกับดูแลกิ จกำรของบริ ษทั ซึ่ งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็ นอิสระจำนวน 3 ท่ำน โดยอย่ำงน้อย 1 ท่ำนเป็ นผูท้ ี่มีควำมรู ้ดำ้ นบัญชีหรื อกำรเงิน
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14. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับระบบกำรควบคุมภำยใน โดยได้ดำเนิ นกำรสรรหำและคัดเลือกบริ ษทั อิซี แอคเคำท์ติ้ง
จำกัด เพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในและช่วยเสนอแนะเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั และให้
มีกำรจัดทำคู่มือตรวจสอบภำยใน โดยบริ ษทั อีซิ แอคเคำท์ติ้ง จำกัดไม่ได้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และมีควำมเป็ นอิสระ
ในกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ โดยจะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษทั ได้จดั ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อยทุก 3 เดือนก่อนมีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
15. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริ ษทั และ สำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำน
ประจำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย มีกำรเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่
เหมำะสมและถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ และ ใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง และ ประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำรจัดทำ รวมทั้งมี
กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้จดั ให้มีกำรดำรง
รักษำไว้ซ่ ึงระบบควบคุมภำยในที่มีประสิ ทธิภำพ เพื่อให้มนั่ ใจ ได้อย่ำงมีเหตุผลว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง
ครบถ้วน และ เพียงพอที่จะดำรงรักษำไว้ซ่ ึงทรัพย์สิน เพื่อให้ทรำบจุดอ่อน และ ป้ องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริ ต หรื อ กำร
ดำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระสำคัญ
16. ความสัมพันธ์ กบั นักลงทุน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักดีวำ่ ข้อมูลของบริ ษทั
ทั้งที่เกี่ยวกับกำรเงิน และ ที่ไม่ใช่กำรเงิน ล้วนมีผลต่อ
กระบวนกำรตัดสิ นใจของนักลงทุนและผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั
จึงได้กำชับให้ฝ่ำยบริ หำรดำเนินกำรในเรื่ องที่
เกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อควำมเป็ นจริ งเชื่อถือได้สม่ำเสมอและทันเวลำ ซึ่งฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ได้ให้
ควำมสำคัญและยึดถือปฏิบตั ิมำโดยตลอด ในส่วนของงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์น้ นั บริ ษทั ยังไม่จดั ตั้งหน่วยงำนขึ้นเฉพำะ
แต่ได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่ติดต่อสื่ อสำรกับนักลงทุน สถำบันต่ำงๆ
ผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งนักวิเครำะห์
หลักทรัพย์ และภำครัฐที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจำกกิจกรรมในเรื่ องดังกล่ำวยังไม่มำกนัก ซึ่งนักลงทุนสำมำรถติดต่อขอทรำบ
ข้อมูลบริ ษทั ได้ที่โทร 02-714-2173 หรื อที่เว็บไซต์ www.principalcapital.co.th
นอกจำกนี้ บริ ษทั มีนโยบำยปฏิ บตั ิตำมข้อพึงปฏิ บตั ิที่ดีสำหรับกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบี ยน (Code of Best
Practices of Listed Companies) ซึ่งเกี่ยวกับหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั เช่น กรรมกำรต้องปฏิบตั ิตำม
กฎหมำย ข้อบังคับของบริ ษทั มีควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต มีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น มีควำมรู ้ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ มี
ควำมตั้งใจดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำงต่อเนื่ อง มีหน้ำที่ กำหนดนโยบำยและทิ ศทำงกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั และมีกำรกำกับ
ควบคุมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรดำเนิ นกำรให้เป็ นตำมนโยบำยที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล คณะกรรมกำร
บริ ษทั มีควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงิน เป็ นต้น นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังมีกำรจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำง
สม่ำเสมอ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อเข้ำมำควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ได้กำหนดให้ใช้หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ตำมแนวทำงหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
สำหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2549 ของตลำดหลักทรัพย์มำปรับใช้เท่ำที่พิจำรณำเห็นว่ำเหมำะสมกับโครงสร้ำงและสภำพ
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กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ดังนี้
หลักกำรเรื่ อง สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน (อ้ำงถึง นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
ข้อ 2. และ ข้อ 3. ข้ำงต้น)
ข้อ 1. บริ ษทั กำหนดให้มีกำรปกป้ องสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และ ส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้สิทธิ ครอบคลุม พื้นฐำน
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
ข้อ 2. ในปี 2550 ที่ผำ่ นมำบริ ษทั กำหนดให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุน้ ในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริ ษทั ได้อย่ำงเสรี และ
ไม่มีกำรปฏิบตั ิที่จะเป็ นกำรลิดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยไม่มีกำรเพิ่มวำระ หรื อ แจกเอกสำรสำคัญ
เพิม่ เติม ภำยหลังกำรส่งหนังสื อเชิญประชุม และ มีแนวทำงกำหนดให้ใช้สำหรับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
ทุกครั้ง
ข้อ 3. บริ ษทั มีแนวทำงปฏิบตั ิเพือ่ อำนวยควำมสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเต็มที่ เช่น
3.1 บริ ษทั
จัดให้มีกำรเผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ซึ่งเป็ นข้อมูลเดียวกับที่จดั ส่งในรู ปแบบเอกสำร
3.2 บริ ษทั ส่งหนังสื อเชิญประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมตำมที่กฎหมำยกำหนด
3.3 บริ ษทั ระบุประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรื อ กรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็ นกรรมกำรอิสระของ
บริ ษทั เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้
3.4 กำรเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถำมแสดงควำมเห็นอย่ำงเต็มที่ เป็ นต้น
ข้อ 4. ตำมหลักกำรเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมเป็ นกำรล่วงหน้ำ และ
กำรเสนอชื่อบุคคลเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรนั้น ขณะนี้อยูใ่ นระหว่ำงกำรเตรี ยมควำมพร้อมเพื่อรองรับ
กำรปฏิบตั ิกำรตำมหลักกำรบรรษัทภิบำล โดยจะเริ่ มดำเนินกำรได้สำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำ
ปี 2559
หลักกำรอื่นๆ ได้แก่ บทบำทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่ งใส และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร ยังคงเป็ นไปตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั ซึ่ งมีแนวทำงปฏิบตั ิสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีนโยบำยในกำรควบคุมมิให้บุคลำกรนำข้อมูลภำยในองค์กรไปเปิ ดเผยให้แก่ผอู ้ ื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตน โดยบริ ษทั มีนโยบำยและวิธีกำรดูแลผูบ้ ริ หำร ดังนี้
1. ให้ควำมรู ้แก่กรรมกำรรวมถึงผูบ้ ริ หำรฝ่ ำยต่ำงๆ รับทรำบเกี่ยวกับหน้ำที่ที่ตอ้ งรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดให้ผูบ้ ริ ห ำรรำยงำนกำรเปลี่ ย นแปลงกำรถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ต่ อส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนำรำยงำนดังกล่ำวให้แก่บริ ษทั ในวันเดียวกับวันที่ส่งรำยงำน
ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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3. ดำเนินกำรส่ งหนังสื อเวียนแจ้งให้ผบู ้ ริ หำรทรำบว่ำ ผูบ้ ริ หำรหรื อหน่วยงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็ น
สำระสำคัญ ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ จะต้องระงับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1
เดื อน ก่อนที่ งบกำรเงิ นหรื อข้อมูลภำยในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน และห้ำมมิให้เปิ ดเผยข้อมูลที่ เป็ น
สำระสำคัญนั้นต่อบุคคลภำยนอก หรื อบุคคลที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ หำกผูท้ ี่เกี่ยวข้องฝ่ ำฝื นข้อกำหนดในเรื่ องเกี่ยวกับกำรใช้ขอ้ มูลภำยในดังกล่ำว ถือว่ำได้กระทำผิดข้อบังคับ
ของบริ ษทั จะมีโทษทำงวินยั ตำมที่ได้กำหนดไว้ใน “ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของบริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด
จำกัด (มหำชน)” โดยบทลงโทษทำงวินยั มี 4 ประกำรโดยขึ้นกับลักษณะแห่งควำมผิด หรื อควำมหนักเบำของกำรกระทำผิด
หรื อตำมควำมร้ำยแรงที่เกิดขึ้น คือ





ตักเตือนด้วยวำจำ
ตักเตือนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ตักเตือนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และพักงำนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำงไม่เกิน 7 วัน
เลิกจ้ำงโดยไม่จ่ำยค่ำชดเชย

9.6 ค่ าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี
ในปี 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผูต้ รวจสอบบัญชีดงั ต่อไปนี้
ชื่ อบริษัทผู้จ่าย

ชื่ อผู้สอบบัญชี

ค่ าสอบบัญชี (บาท) ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ (บาท)

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

1,330,000

174,797

บริษัท พริน้ ซิเพิล อินเวสเมนท์ จากัด

บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

100,000

345

บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ ซิสเทมส์ จากัด

บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

250,000

550

1,680,000

175,692

รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2556 บริ ษทั สำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยสอบบัญชีเฉพำะ
บริ ษทั รวม 1.05 ล้ำนบำท แบ่งเป็ น ค่ำสอบบัญชี 1.04 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 0.01 ล้ำนบำท
9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่องอืน่ ๆ
บริ ษทั ได้กำหนดขอบเขตหน้ำที่ของ ผูบ้ ริ หำรระดับสูงและเลขำนุกำรบริ ษทั ไว้ดงั ต่อไปนี้
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
1. ควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำรและ/หรื อบริ หำรงำนประจำวันของบริ ษทั
2. ดำเนินกำรหรื อปฏิบตั ิงำนให้เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรและ/
หรื อคณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษทั
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3. เป็ นผูร้ ับมอบอำนำจของบริ ษทั ในกำรบริ หำรกิจกำรของบริ ษทั ให้เป็ นตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย
ระเบียบ ข้อกำหนด คำสัง่ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมกำร (และคณะกรรมกำรบริ หำร
ของบริ ษทั ทุกประกำร)
4. มีอำนำจแต่งตั้งและบริ หำรงำนคณะทำงำนต่ำงๆ เพื่อประโยชน์และประสิ ทธิภำพของกำรจัดกำรที่ดี และโปร่ งใส
และให้มีอำนำจในกำรมอบอำนำจช่วง และ/หรื อมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำร
มอบอำนำจช่วง และ/หรื อกำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยูภ่ ำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจตำมหนังสื อมอบอำนำจ
ซึ่งได้ผำ่ นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั แล้ว และ/หรื อให้เป็ นไปตำมระเบียบ ข้อกำหนด หรื อคำสัง่ ที่
คณะกรรมกำรของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ได้กำหนดไว้
5. กำหนดภำรกิจ วัตถุประสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริ ษทั รวมถึงกำรสัง่ กำรและกำกับดูแลกำรดำเนินงำนโดยรวม
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรบริ หำรงำน
6. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกปัจจัยต่ำงๆ ทั้งจำก
ภำยในและภำยนอกบริ ษทั
7. มีอำนำจพิจำรณำว่ำจ้ำงพนักงำน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนกำรโอน โยกย้ำยข้ำมสำยงำน/ฝ่ ำย/แผนกหรื อกำรพ้น
จำกกำรเป็ นพนักงำน
8. มีอำนำจ ออกคำสัง่ ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์ของ
บริ ษทั และเพื่อรักษำระเบียบ วินยั กำรทำงำนภำยในองค์กร
9. ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย จำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นครำวๆ ไป
10. วงเงินอนุมตั ิของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรให้เป็ นไปตำมคู่มืออำนำจดำเนินกำรที่บริ ษทั ประกำศใช้
ทั้งนี้ อำนำจของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร ตลอดจนกำรมอบอำนำจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนำจ
และ/หรื อ กำรมอบอำนำจในกำรอนุมตั ิรำยกำรใดที่ผรู ้ ับมอบอำนำจ หรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อ
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริ ษทั
ตำมกฎเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำรอนุมตั ิรำยกำรในลักษณะดังกล่ำว จะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำร และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำวตำมที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกำหนด
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1.
2.
3.
4.

จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรสำคัญของบริ ษทั
เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ย และดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด
เรี ยกประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำร เฉพำะเรื่ อง
จัดทำรำยงำนกำรประชุม และเ อกสำรสำคัญต่ำงๆ ได้แก่ กำรจัดหำสถำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
ประชุมผูถ้ ือหุน้ กำรกำหนดวำระกำรประชุม พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม กำรจดบันทึกรำยงำนกำร
ประชุมทั้งหมด
5. จัดทำรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
6. จัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ดูแลผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน
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7. ร่ ำงนโยบำยด้ำนกำรบริ หำรต่ำงๆ
8. ดูแลให้บริ ษทั และคณะกรรมกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และกฎเกณฑ์ของ คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
9. ส่งเสริ มให้บริ ษทั มีมำตรฐำนด้ำนบรรษัทภิบำลที่เหมำะสม
10. เป็ นหรื อประสำนงำนนำยทะเบียนของบริ ษทั และกำรประสำนงำนเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปั นผล
11. ดำเนินกำรตำมมติที่ประชุมกรรมกำร หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ได้กำหนดเป้ ำหมำยในกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม ด้วยกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้เห็นผลอย่ำงเป็ นรู ปธรรม เพื่อ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพในทุกๆ ด้ำนต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย สังคม และ สิ่ งแวดล้อม บนควำมมุง่ มัน่ ที่วำ่ สังคมไทยจะดี
ขึ้น ต้องเริ่ มตั้งแต่วนั นี้ และจะดียงิ่ ขึ้นไปในวันพรุ่ งนี้ หำกมีแผนกำรทำงำนที่ดีรองรับ เมื่อองค์กรของเรำเป็ นส่วนหนึ่งของ
สังคม องค์กรของเรำก็ควรร่ วมสร้ำงสิ่ งดีงำมกลับคืนให้กบั สังคม จึงจะเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมอย่ำงแท้จริ ง
แนวทางความรับผิดชอบและปฏิบัตติ ่ อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ได้เดินหน้ำกำรปลูกจิตสำนึกให้พนักงำนทุกคน ทำเพื่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมมำกขึ้น วำงแผนกำรทำโครงกำรเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมโดยยึดถือแนวทำงทั้งแบบ
- In process

เป็ นกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและสิ่ งแวดล้อมขององค์กร ดังนี้
1. กำรดูแลสวัสดิกำรพนักงำน ปฏิบตั ิต่อพนักงำนอย่ำงเป็ นธรรม
2. กำรใช้หลอดไฟประหยัดพลังงำน หลอด LED อันมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้ำนกำรช่วยประหยัด
พลังงำนได้มำกกว่ำ 50% เมื่อเปรี ยบเทียบกับหลอดไฟทัว่ ไป และให้ควำมสว่ำงได้โดยไม่ปล่อย
ควำมร้อนออกมำเหมือนหลอดไฟประเภทอื่นๆ รวมทั้งไม่มีโลหะหนักเป็ นส่วนประกอบที่เป็ น
ปั ญหำกับสิ่ งแวดล้อม
3. กำรประหยัดพลังงำนในที่ทำงำน ด้วยกำรปิ ดไฟ และ คอมพิวเตอร์เวลำพักเที่ยง
4. กำรทำควำมสะอำดที่ทำงำนชั้นใต้ดิน และ ลำนจอดรถของแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเมนท์
สำทร วิสต้ำ – กรุ งเทพฯ (“MEA”)
5. ร่ วมปิ ดไฟวันประหยัดไฟโลกของ MEA
6. ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ

สำหรับปี 2557 นี้ บริ ษทั มุง่ มัน่ ในกำรใช้พลังงงำนให้ลดลง เป็ นกำรปลูกจิตสำนึกให้พนักงำนมีส่วนรวมใน
โครงกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัด โดยรณรงค์ผำ่ นสื่ อ Intranet ภำยในองค์กร Website บริ ษทั ในกำรให้ประหยัดพลังงำน
ปิ ดไฟ และ คอมพิวเตอร์ ในช่วงพักเที่ยง และ กำรใช้หลอดไฟ ประหยัดพลังงำน หลอด LED ภำยในสำนักงำน ซึ่งทำให้
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยบริ ษทั ได้มำกกว่ำร้อยละ 50 และมุ่งมัน่ ในปี 2558 เพื่อพัฒนำศักยภำพของพนักงำนดีข้ นึ
นอกจำกนี้เพื่อให้เป็ นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่ งใส และให้ควำมสำคัญกับกำรประกอบกิจกำรด้วย
ควำมเป็ นธรรม มีควำมชัดเจนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยเข้ำร่ วมประกำศเจตนำรมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต (Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 19 สิ งหำคม 2557 มีควำมรับผิดชอบต่อ
ผูบ้ ริ โภค พร้อมกำรร่ วมดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อมอย่ำงเป็ นรู ปธรรม ตลอดจนมีโครงกำรเพื่อพัฒนำชุมชน, สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม ให้น่ำอยูอ่ ย่ำงยัง่ ยืน เป็ นงำนสำคัญ
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- After process เป็ นกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับกำรรดำเนินงำนของ
องค์กรโดยตรง ดังนี้
1. กำรบริ จำคต่ำงๆ เช่นบริ จำค เงินให้มูลนิธิมหำวิทยำลัยมหิ ดล, มูลนิธิจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
2. โครงกำรร่ วมบริ จำควัสดุอลูมิเนียมเพื่อขำเทียม โดยให้พนักงำนทุกคนเก็บรวบรวมห่วงกระป๋ อง
เครื่ องดื่ม, ห่วงฝำขวดน้ ำดื่ม, ฝำเกลียวเครื่ องดื่ม, ลวดเย็บกระดำษที่ดึงจำกระดำษที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3. กำรปลูกป่ ำ
4. จัดงำน Garage Sales (all year) ให้ลูกค้ำที่มำพัก และ พนักงำน ของ MEA ร่ วมบริ จำคสิ่ งของ
เสื้ อผ้ำ และ นำออกขำย เพื่อนำเงินไปดำเนินกิจกรรมกำรกุศลต่อไป
5. กำรเลี้ยงอำหำรกลำงวัน บ้ำนพักคนชรำ, กำร เลี้ยงน้องพร้อมมอบของขวัญ บ้ำนรำชำวดี
6. โครงกำรสร้ำงรอยยิม้ เพื่อเด็กปำกแหว่ง ด้วยกำรบริ จำคเงินค่ำผ่ำตัด
ในขณะเดียวกันบริ ษทั ยังคงสำนต่อโครงการ “จากองค์ กรทาดีสู่ วดั จากวัดทาดีสู่ ชุมชน” การดูแลเอาใจใส่ สุขภาพ
(Heath Care) ต่อไป โดยไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เพื่อนมนุษย์มีสุขภำพร่ ำงกำยที่ดี ก็จะสำมำรถร่ วมกันขับเคลื่อนสังคมให้ไป
ข้ำงหน้ำได้
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษทั พริ้ น ซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ได้ให้ควำมสำคัญต่ อกำรควบคุ มภำยในอย่ำงต่ อเนื่ อ ง โดย
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อมุ่งเน้น
ให้ระบบกำรควบคุมภำยในมีควำมเพียงพอและเหมำะสมกับกำรดำเนิ นธุ รกิ จ และมี ประสิ ทธิ ภำพประสิ ทธิ ผลในกำร
ดำเนิ นงำน รวมทั้งกำรใช้ทรัพยำกร กำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้ องกัน หรื อลดควำมผิดพลำด ควำมเสี ยหำย กำรรั่วไหล
กำรสิ้ นเปลืองหรื อกำรทุจริ ต ระบบบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั
สำหรับกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั นั้น
บริ ษทั ได้วำ่ จ้ำงสำนักงำนสอบบัญชีจำกภำยนอก บริ ษทั อีซิ
แอคเคำท์ติ้ง จำกัด ซึ่งมีควำมเป็ นอิสระ เพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูต้ รวจสอบภำยใน เข้ำมำตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่องทุกๆ ไตรมำส
โดยโปรแกรมกำรตรวจสอบรวม บริ ษทั ลูก 2 บริ ษทั คือ บริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด และ บริ ษทั พริ้ นซิเพิล
อินเวสท์เมนท์ จำกัด ด้วย
แผนกำรตรวจสอบ ได้ครอบคลุมในเรื่ องต่ำงๆ คือ ระบบทรัพย์สินและหนี้สิน ระบบรำยได้และรำยจ่ำยทุก
ประเภท ระบบบัญชีตน้ ทุน ภำษีที่เกี่ยวข้องทุกประเภท และ รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกไตร
มำส ทั้งนี้ ผูต้ รวจสอบภำยใน ได้มีกำรติดตำมผลกำรแก้ไขข้อปรับปรุ งและปั ญหำต่ำงๆ ที่ได้ ให้ควำมเห็นไว้ในรำยงำนว่ำ
ได้รับกำรปรับปรุ งให้เหมำะสม โปร่ งใส และ มีประสิ ทธิภำพ และ ถูกต้องตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
กฎหมำย และ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 เปิ ดเผยรายการระหว่ างบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง

บุคคล/นิติ
บุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ ง

ความสัมพันธ์
กับกับบริษัท
พริ้นซิเพิล
แคปิ ตอล จากัด
(มหาชน)

นำงสำวภัทรพร กรรมกำร
จำรุ พฒั น์

บริ ษทั เดอะ
จูริส จำกัด
โดย
นางสาว
ภัทรพร
จำรุ พฒั น์ เป็ น
กรรมกำร
และผูถ้ ือหุน้

ลักษณะรายการที่
เป็ นปกติธุรกิจ

มูลค่ าของ
รายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2556 2557

ค่ำบริ กำร –
ที่ปรึ กษำกฎหมำย

1.04

เจ้ำหนี้

0.21

นำงสำวภัทรพร ค่ำบริ กำร –
จำรุ พฒั น์
ที่ปรึ กษำกฎหมำย
เป็ นกรรมกำร
บริ ษทั

เจ้ำหนี้

ความจาเป็ น/ความสมเหตุสมผล/
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

0.21  เป็ นสัญญำว่ำจ้ำงที่ปรึ กษำกฎหมำย เริ่ มตั้งแต่
เดือนสิ งหำคม 2556
 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมเนื่องจำกบริ ษทั มี
ควำมจำเป็ นต้องใช้ที่ปรึ กษำกฎหมำยที่เข้ำใจ
ธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอยำงดี อีกทั้งค่ำบริ กำร
ดังกล่ำวเป็ นรำคำที่ต่ำกว่ำตลำด
-

เป็ นเจ้ำหนี้บริ ษทั เนื่องจำกค่ำที่ปรึ กษำกฎหมำย
ค้ำงจ่ำยสิ้นงวดตำมรำยละเอียดข้ำงต้น

-

2.12  เป็ นสัญญำว่ำจ้ำงที่ปรึ กษำกฎหมำย เริ่ มตั้งแต่
เดือนกุมภำพันธ์ 2557
 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมเนื่องจำกบริ ษทั มี
ควำมจำเป็ นต้องใช้ที่ปรึ กษำกฎหมำยที่เข้ำใจ
ธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอยำงดี อีกทั้งค่ำบริ กำร
ดังกล่ำวเป็ นรำคำที่ต่ำกว่ำตลำด

-

0.15 เป็ นเจ้ำหนี้บริ ษทั เนื่องจำกค่ำที่ปรึ กษำกฎหมำย
ค้ำงจ่ำยสิ้นงวดตำมรำยละเอียดข้ำงต้น

หมำยเหตุ: สำหรับปี 2558 ไม่มีกำรต่อสัญญำว่ำจ้ำงที่ปรึ กษำกับบริ ษทั เดอะ จูริส จำกัด
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12.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทารายการระหว่ างกัน
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันนั้นมีควำมสมเหตุสมผลและจำเป็ น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั โดยคณะ
กรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นว่ำ
รำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นรำยกำรที่มี
เงื่อนไขกำรค้ำทัว่ ไป ซึ่งมีรำคำและมีเงื่อนไขที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
12.3 นโยบายการทารายการระหว่ างกัน
กรณี ที่รำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษทั เกิดขึ้นกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริ ษทั จะนำเสนอให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็ นเกี่ ยวกับควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนั้น ในกรณี ที่คณะ
กรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิ ดขึ้นบริ ษทั จะจัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชำญอิสระ
หรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ทั้งนี้ กำรอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันที่
อำจเกิดขึ้นในอนำคตนั้น คณะกรรมกำรบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในอนำคตหำกเกิดรำยกำรระหว่ำงกัน บริ ษทั จะดำเนินกำรให้มีกำรอนุมตั ิให้ทำรำยกำรดังกล่ำว โดยบุคคลที่มี
ส่วนได้เสี ยหรื ออำจขัดแย้งจะต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ ทั้งนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ จิ ำรณำอนุมตั ิ
และให้ควำมเห็นต่อกำรทำรำยกำรดังกล่ำวทุกครั้ง
ซึ่งกำรอนุมตั ิให้ทำรำยกำรดังกล่ำวจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
ข้อกำหนดหรื อ ประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดเรื่ องรำยกำรที่เกี่ยว
โยงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนระเบียบและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่ งครัด โดยกำรกำหนดรำคำ
ค่ำตอบแทน หรื อ ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันบริ ษทั จะกำหนดโดยอ้ำงอิงจำกรำคำตลำด ตลอดจนมำตรฐำน
กำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีอนุญำตแห่งประเทศไทย รวมทั้งพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำร และคำนึงถึงประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสำคัญ และจะเปิ ดเผยรำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริ ษทั
และรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ําคัญ
สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี
รายงานผู้สอบบัญชีปี 2555
รายงานของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับงบการเงินปี 2555 ซึ่ งตรวจสอบโดย นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 3182
จากบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ให้ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จดั ทําขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน


รายงานผู้สอบบัญชีปี 2556
รายงานของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับงบการเงินปี 2556 ซึ่ งตรวจสอบโดย นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุ ญาตและได้รับความเห็ นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่
3516 จากบริ ษทั สํานักงาน อี วาย จํากัด ให้ความเห็ นว่างบการเงิ นดังกล่าวได้จดั ทําขึ้นโดยถูกต้องตามที่ ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน


รายงานผู้สอบบัญชีปี 2557
รายงานของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับงบการเงินปี 2557 ซึ่ งตรวจสอบโดย นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 3760
จากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ให้ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จดั ทําขึ้นโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
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ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท เฉพาะรายการทีม่ นี ัยสําคัญ
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พันบาท
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)

หน่วย : พันบาท
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : พันบาท

งบกระแสเงินสด

หน่วย : พันบาท
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ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินทีส่ ําคัญ
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
14.1 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทีม่ ผี ลต่ อการดําเนินงาน และนโยบาย กลยุทธ์ หรือการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ
ถึงแม้ในปี 2557 สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทยที่ไม่ปกติ ได้ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยว จํานวน
นักท่องเที่ ยวต่างชาติ ที่เดิ นทางเข้ามาในประเทศไทย และสภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมลดลงจากปี 2556 แต่ด้วยกลยุทธ์ และ
นโยบายในการดําเนิ นธุรกิ จ ทําให้ธุรกิ จให้บริ การที่ พกั อาศัยให้เช่า (โรงแรม และ เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์) และธุ รกิ จให้บริ การ
บริ หารอาคารสํานักงานที่ ครบวงจรในด้านบริ หารอาคาร บัญชี การเงิ น ธุ รการ และ จัดซื้ อ ตลอดจนธุ รกิ จการให้บริ การระบบ
สารสนเทศ สามารถทํากําไรให้บริ ษทั ได้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ที่มีผลขาดทุน
ฝ่ ายจัดการมีความมัน่ ใจว่า บริ ษทั จะเติบโตต่อไปในธุรกิจตามที่ได้วางแผนไว้เช่นเดียวกับปี 2557
14.2 วิเคราะห์ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
งบการเงินรวมของบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แสดงรายได้จากการให้บริ การจํานวน 364.1ล้าน
บาท ต้นทุนการให้บริ การจํานวน 212.1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การและบริ หารรวมจํานวน 149.5 ล้านบาท โดยแสดง
กําไรสุทธิรวมสําหรับปี จํานวน 13.0 ล้านบาท ซึ่ งเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จํานวน 14.1 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1,190.86
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหลัก ได้ดงั นี้
14.2.1 รายได้ จากการให้ บริการ

สําหรับปี 2557 บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การเท่ากับ 364.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.7 ล้านบาท หรื อ ร้อยละ 28.0 เมื่อ
เทียบกับรายได้จากการให้บริ การของปี 2556 เป็ นผลมาจาก
1. ธุรกิจให้บริ การที่พกั อาศัยให้เช่า (แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุ งเทพฯ) มีรายได้ลดลงจาก
ปี 2556 จํานวน 10.8 ล้านบาท หรื อ ร้อยละ 5.3 จากเหตุการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติต้งั แต่ช่วงปลายปี 2556 ส่งผล
ให้นกั ท่องเที่ยว และ ลูกค้าบางส่วนยกเลิกการจองห้องพัก และ เลื่อนการเดินทาง ทําให้อตั ราการเข้าพักลดลงจาก
ร้อยละ 85.8 ในปี 2556 มาอยูท่ ี่ร้อยละ 79.4 ในปี 2557 ในขณะที่อตั ราค่าห้องเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2556 อยู่
ร้อยละ 3.4 ในปี 2557
2. ธุรกิจให้บริ การบริ หารอาคารสํานักงาน เพิ่มขึ้น 28.0 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 200.0 อันเนื่องมาจากสัญญาบริ หาร
เริ่ มตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2556 เป็ นต้นมา
3. ธุรกิจการให้บริ การระบบสารสนเทศของบริ ษทั ย่อย เพิ่มขึ้น 62.5 ล้านบาท เนื่องมาจากในปี 2557 รายได้ของธุรกิจ
นี้เกิดขึ้นเต็มปี ในขณะที่ปี 2556 เป็ นรายได้ต้ งั แต่วนั ที่บริ ษทั เข้าซื้อหุน้ บริ ษทั ย่อยคือ ตั้งแต่วนั ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.
2556 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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14.2.2 ต้ นทุนการให้ บริการ
ต้นทุนการให้บริ การจํานวน 212.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จํานวน 68.6 ล้านบาท หรื อ ร้อยละ 47.8 เนื่องจาก
1. ธุรกิจให้บริ การที่พกั อาศัยให้เช่า ต้นทุนในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 จํานวน 21.2 ล้านบาท หรื อ ร้อยละ 18.6 จาก
ค่าเสื่ อมราคาของเครื่ องตกแต่งและติดตั้งอาคารที่มีการคํานวณตัดค่าเสื่ อมราคาครบมูลค่าแล้ว (Fully Depreciated)
นอกจากนี้บริ ษทั มีการลดค่าใช้จ่ายในช่วงที่เหตุการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติ เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงใช่
วงเวลาดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นความสามารถของผูบ้ ริ หารในการบริ หารค่าใช้จ่ายได้เป็ นอย่างดี
2. ธุรกิจให้บริ การบริ หารอาคารสํานักงานซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนพนักงานและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ใช้ในการดูแลอาคาร
โดยต้นทุนในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จํานวน 17.0 ล้านบาท หรื อ ร้อยละ 328.7 จากรายได้ที่มีการรับรู ้เต็มปี ใน
ปี 2557
3. ธุรกิจให้บริ การเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสารสนเทศ ต้นทุนในปี 2557 เพิ่มขึ้น 65.5 ล้านบาท หรื อ ร้อยละ 266.6
สาเหตุหลักจากต้นทุนพนักงานที่สูงขึ้น จากการขยายตัวของธุรกิจในปี 2557
14.2.3 ค่ าใช้ จ่ายในการให้ บริการ ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร และต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การจํานวน 11.8 ล้านบาท เป็ นค่าใช้จ่ายทางการตลาดของธุรกิจให้บริ การที่พกั อาศัยให้เช่าที่
ลดลงจากปี 2556 จํานวน 2.4 ล้านบาท หรื อ ร้อยละ 16.7 ซึ่งแปรผันตามรายได้ที่ลดลงของธุรกิจนี้
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร จํานวน 137.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จํานวน 38.2 ล้านบาท หรื อ ร้อยละ 38.4 ซึ่งเกิด
จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปี 2557 ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ 2.5 ล้านบาท ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ 1.2
ล้านบาท และ รายการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดจากการซื้อธุรกิจจํานวน 21.8 ล้านบาท (ปี 2556 มีรายการนี้จาํ นวน
4.4 ล้านบาท)
ต้นทุนทางการเงิน ในปี 2557 มีจาํ นวน 1.5 ล้านบาท เป็ นดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน และดอกเบี้ย
จ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริ ษทั ย่อย ซึ่งต้นทุนทางการเงินลดลงจากปี 2556 จํานวน 30.4 ล้านบาท หรื อร้อยละ
95.4 เนื่องจากบริ ษทั ได้มีการชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินก่อนครบกําหนดทั้งจํานวน ในเดือน ตุลาคม 2556
เรี ยบร้อยแล้ว
14.2.4 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้จาํ นวน 2.3 ล้านบาท ที่แสดงในงบการเงินรวม เป็ นผลมาจากการรับรู ้คา่ ใช้จา่ ยภาษีของบริ ษทั ย่อย
ตามมาตรฐานบัญชีโดยแบ่งเป็ นภาษีที่จ่ายจริ ง 2.8 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลต่างชัว่ คราวและการกลับ
รายการผลต่างชัว่ คราว 5.1 ล้านบาท
14.2.5 อัตรากําไรขั้นต้น อัตรากําไรสุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
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ในปี 2557 บริ ษทั มีอตั รากําไรขั้นต้นลดลงจากปี 2556 สาเหตุหลักมาจากการต้นทุนพนักงานที่เพิ่มขึ้นของบริ ษทั ย่อย
จากการขยายงาน ในขณะที่บริ ษทั ,uอัตรากําไรสุทธิเพิม่ ขึ้นจากปี 2556 จากการเพิม่ ขึ้นของรายได้ของธุรกิจให้บริ การบริ หาร
อาคารสํานักงาน ค่าเสื่ อมราคาของธุรกิจให้บริ การที่พกั อาศัยให้เช่าที่ลดลง และต้นทุนทางการเงินที่ลดลง
อัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เนื่องจากกําไรสุทธิในปี 2557 ที่มีจาํ นวน 13.0 ล้านบาท ในขณะที่ปี
2556 มีผลขาดทุนสุทธิอยูท่ ี่ 1.2 ล้านบาท
14.3 สินทรัพย์
14.3.1 ส่ วนประกอบของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม 2,040.0 ล้านบาท แบ่งเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 26.4 และ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 73.6
สิ นทรัพย์รวม จํานวน 2,040.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จํานวน 5.1 ล้านบาท หรื อ ร้อยละ 0.3 เป็ นผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของรายการในสิ นทรัพย์หมุนเวียน 58.4 ล้านบาท ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 53.3 ล้านบาท
14.3.1.1 เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั นําเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน มาลงทุนในหน่วยลงทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้า จํานวนเงิน 317.8 ล้านบาท หรื อ ร้อยละ 59.1 ของสิ นทรัพย์หมุนเวียน
14.3.1.2 ลุกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ในภาพรวมบริ ษทั มีลูกหนี้การค้าจากบุคคลภายนอก หรื อ นิติบุคคล ภายนอกรวม
สุทธิ 35.6 ล้านบาท และ 45.0 ล้านบาท ตามลําดับ หากพิจารณาจากอายุลูกหนี้การค้าในตารางข้างต้น จะเห็นว่าระยะเวลาการค้าง
ชําระของลูกหนี้โดยส่วนใหญ่ จะเป็ นลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ ซึ่งเป็ นไปตามระยะเวลาการให้สินเชื่อของบริ ษทั นอกจากนี้
เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า และ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยแล้ว ใกล้เคียงกับนโยบายในการให้เครดิตเทอม
เฉลี่ยของบริ ษทั ประมาณ 30 - 60 วัน
ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง เนื่องจากมีฐานลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งลูกค้าบางกลุม่ จะเป็ นกลุ่ม
ราชการที่มีฐานะการเงินมัน่ คง และ ลูกค้าภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือได้ นอกจากการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวังแล้ว บริ ษทั มี
นโยบายการตั้งสํารองหนี้สูญจากลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะไม่ได้รับชําระหนี้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และ
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ ประกอบกับพิจารณาความเพียงพอของสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยถือตามการ
ประเมินจากหนี้ที่คา้ งเกินกําหนดชําระของลูกหนี้แต่ละราย
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้มีการติดตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้อย่างเคร่ งครัด พร้อมกับมีการทบทวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในทุกงวดบัญชีอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มูลหนี้ที่คงเหลือในงบการเงินมีมูลค่าที่สะท้อนตามมูลค่าหนี้ที่จะได้รับจริ ง โดยในปี 2557
มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงส้ยจะสูญเพิม่ ขึ้น 2.8 ล้านบาท
รายได้คา้ งรับ เป็ นรายได้ของธุรกิจให้บริ การเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสารสนเทศ ซึ่งจะรับรู ้เป็ นรายได้ตามส่วนของงาน
ที่แล้วเสร็ จซึ่งประเมินโดยพิจารณาความคืบหน้าของเนื้องานโดยผูจ้ ดั การโครงการรับรู ้
14.3.1.3 สินค้ าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สิ นค้าคงเหลือมีจาํ นวน 0.32 ล้านบาท และ 0.26 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งสิ นค้า
คงเหลือเป็ นสิ นค้าประเภทเครื่ องดื่มของธุรกิจให้บริ การที่พกั อาศัยให้เช่า
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุน หรื อ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่าราคาทุนของสิ นค้า คํานวณโดยวิธี
ถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสิ นค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้า
และค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกลุ่มบริ ษทั ฯบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อ
เสื่ อมคุณภาพเท่าที่จาํ เป็ น
14.3.1.4 เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มีเงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน จํานวน 12.9 ล้านบาท และ 0.5
ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จํานวน 12.4 ล้านบาท จากบริ ษทั ใหญ่จาํ นวน 5.0 ล้านบาท จากการนําเงินฝากประจํา
ซึ่งได้ใช้เป็ นหลักประกันสําหรับภาระผูกพันในการดําเนินกิจการการตามปกติของบริ ษทั และเพิ่มขึ้นจากบริ ษทั ย่อย จํานวน 7.4
ล้านบาท จากการนําเงินฝากประจําซึ่งได้ใช้เป็ นหลักประกันสําหรับการให้บริ การติดตั้งซอฟต์แวร์กบั บริ ษทั แห่งหนึ่ง
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14.3.1.5 สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน – สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ 11.6 ล้านบาท และ 33.5 ล้านบาท
ตามลําดับ ซึ่งมูลค่าที่ลดลงของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในปี 2557 เกิดจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ
จํานวน 21.8 ล้านบาท เป็ นหลัก
14.3.1.6 ค่ าความนิยม
ค่าความนิยมจํานวน 4.6 ล้านบาท เป็ นค่าความนิยมที่เกิดจากต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากการเข้าซื้อบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด) ซึ่งบริ ษทั แสดงค่าความนิยมตามราคาทุน
หักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และ จะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรื อ เมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
14.4 สภาพคล่ อง
14.4.1 กระแสเงินสด

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 78.1 ล้านบาท สาเหตุหลักมา
จากกระแสเงิ นสดจัดหาเงิ น ที่ มีเงิ นสดรับสุ ทธิ จากการเพิ่มทุน 933.8 ล้านบาท และนําไปชําระคืนเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 894.0 ล้านบาท และจากกิจกรรมการดําเนินงาน 32.2 ล้านบาท
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดรวม 62.1ล้านบาท ลดลงจากปี
2556 จํานวน 16.0 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมดําเนิ นงาน โดยในกิจกรรมลงทุนมี
รายการเงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันเพิม่ ขึ้น 12.4 ล้านบาท (บริ ษทั ย่อย 7.4 ล้านบาท และบริ ษทั ใหญ่ 5.0 ล้านบาท) ในขณะ
ที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานใช้ไปจํานวน 6.3 ล้านบาท เป็ นรายการลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นเพิ่มขึ้น 68.1 ล้านบาท
และ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 14.3 ล้านบาท โดยทั้งสองรายการเป็ นรายการของบริ ษทั ย่อยเป็ นส่วนใหญ่
14.4.2 อัตราส่ วนสภาพคล่ องทีส่ ําคัญ และ อัตราส่ วนอืน่ ๆ
ภาพรวมสภาพคล่องของบริ ษทั มีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน และระยะเวลาการเก็บหนี้ลดลงจากปี
2556 และสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั การขายสิ นค้า หรื อ การส่งมอบงานแก่ลูกค้า รวมถึงการจ่ายชําระหนี้เป็ นไปตามวงจร
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การดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั ทําให้บริ ษทั มีกระแสเงินสดไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง และ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
ต่อการดําเนินธุรกิจ
อย่างไรก็ดีในกรณี ที่ธุรกิจมีการขยายตัว อาจมีความจําเป็ นต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยบริ ษทั สามารถนําเงินทุน
หมุนเวียนคงเหลือมาใช้ในการดําเนินการได้ รวมทั้งมีความพร้อมในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาวที่เหมาะสมกับประเภทของสิ นทรัพย์ไว้เรี ยบร้อยแล้ว
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
สําหรับงบการเงินรวมมีเพียงอัตรากําไรขั้นต้นที่ลดลงกว่าปี 2556 เนื่องจากบริ ษทั ย่อยมีการขยายงานเพิ่มขึ้น ทําให้ตอ้ งมี
การลงทุนในค่าใช้จ่ายพนักงานที่สูงขึ้นตามไปด้วย
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ในปี 2557 แสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิภาพการบริ หารสิ นทรัพย์ภายในองค์กรที่ปรับตัวดีข้ ึนมาก เมื่อเทียบกับอัตราส่วน
ในปี 2556
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
ในส่วนของงบการเงินรวม อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ยปรับตัวดีข้ ึนมาก จากปี 2556 โดยปรับเพิ่มขึ้นจาก 3.33
เท่า เป็ น 56.22 เท่า เนื่องจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงในปี 2557 จากการชําระคืนเงินกูย้ มื ก่อนครบกําหนด ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2556 และกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานมีการปรับตัวจากติดลบเป็ นบวกในปี 2557 โดย -0.003 ในปี 2556 มาอยูท่ ี่ 0.014 บาทในปี 2557
14.5 แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
14.5.1 หนีส้ ิน ส่ วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น
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หนี้ สินรวมในปี 2557 จํานวน 83.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จํานวน 24.1 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้ การค้า
และเจ้าหนี้อื่นลดลง 14.1 ล้านบาท และในปี 2557 ได้มีการจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากผูบ้ ริ หาร 11.5 ล้านบาท เรี ยบร้อยแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มี ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นจํานวน 1,956.6 ล้านบาท และ 1,927.3 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จากการจดทะเบี ยนเพิ่มทุนจํานวน 13.9 ล้านบาท จากการที่ ผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญในระหว่างปี 2557 และอีกส่ วนหนึ่ งมาจากผลกําไรจากการดําเนิ นงาน
ของปี 2557
ในปี 2557 มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ 0.04 เท่า ลดลงจากปี 2556 ที่มีอตั ราส่ วน 0.06 เท่า จากการลดลงของ
หนี้สินรวม
14.6 ภาระผูกพันด้ านหนีส้ ินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
บริ ษทั มีภาระผูกพันด้านหนี้สินที่จะเกิดขึ้น 2 ประเภท คือ
14.6.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอุปกรณ์และสัญญาบริ การ โดยมีอายุของ
สัญญาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ดังนี้

14.6.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาให้ บริการระยะยาว
เป็ นภาระผูกพันที่บริ ษทั ใหญ่ได้ทาํ สัญญาการจัดการกับบริ ษทั ในกลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสี ยง เพื่อว่าจ้างให้
กลุ่มโรงแรมดังกล่าวเป็ นผูบ้ ริ หารงานอาคารที่พกั อาศัยของบริ ษทั โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา บริ ษทั ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง
ๆ ให้แก่บริ ษทั คู่สัญญาตามอัตราที่ระบุในสัญญา โดยสัญญาบริ หารอาคารที่ พกั อาศัยมีระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่เริ่ มเปิ ดดําเนิ น
กิจการ และมีสิทธิ ต่ออายุสัญญานี้ ได้อีกอย่างน้อย 10 ปี โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2557 บริ ษทั มีค่าที่ ปรึ กษาและค่าใช้จ่ายภายใต้
สัญญาดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินประมาณ 12.8 ล้านบาท
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14.7 ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
ผลกระทบที่มีผลต่อการดําเนินงานในอนาคตที่สาํ คัญของธุรกิจให้บริ การที่พกั อาศัยให้เช่า คือ ธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งใน
ปี 2557 ธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง ทําให้จาํ นวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า
ประเทศไทยลดลง เนื่องจากไม่มนั่ ใจในความปลอดภัยเพราะบริ ษทั ประกันภัยไม่คุม้ ครอง ประกอบกับความเสี่ ยงจากอัตราการ
เพิ่มขึ้นของโรงแรมใหม่ที่มีจาํ นวนมาก นอกจากนี้เศรษฐกิจทัว่ โลกยังคงฟื้ นตัวช้า เกิดจากปั ญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศต่าง ๆ จากปั จจัยภายนอกที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ลว้ นส่งผลกระทบต่อธุรกิจให้บริ การที่พกั อาศัยให้เช่าของบริ ษทั
อย่างมีนยั สําคัญ
หากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ PRINC-W1 มาใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญมากขึ้น จะทําให้บริ ษทั มีเงินทุนสําหรับการขยาย
ธุรกิจ และใช้ในการดําเนินงานของกิจการ
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุม

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
น.พ.พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

81 - แพทย์ศาสตร์ บณั ฑิต คณะแพทย์
ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- DTM&H คณะเวชศาสตร์ เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- Post graduated study, University
of Pennsylvania, Philadelphia,
USA.
- The National Defense College
- อบรมหลักสูตร
- Director Accreditation Program
(DAP)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
ช่วงเวลา
ผูบ้ ริ หาร
(%)*
ไม่มี91 บิดา ดร.สาธิ ต
เมษายน 2556 –
วิทยากร
ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ

ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2520 - 2550

กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการที่ปรึ กษา

บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

2534 -2544

รองประธานคณะกรรมการ

บริ ษทั สมิติเวช จํากัด (มหาชน)

บริษทั ไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย
เมษายน 2557 –
ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

ประธานกรรมการ
ผูถ้ ือหุ ้น 99.998%

บริ ษทั สถาบันพัฒนาและฝึ กอบรมการบริ หาร
โรงพยาบาล จํากัด

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

51 - ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิ จด้านการเงิน
และการจัดการ
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, บูมมิงตัน,
สหรัฐอเมริ กา
- หลักสู ตรการกํากับดูแลกิ จการ
สําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับ
สู งของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน
รุ่ น 3
- สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งภาครัฐ (PDI)
- ผูบ้ ริ หารระดับสู ง รุ่ น 5 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
- Director Certification Program
2005 (DCP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
2004 (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)

สัดส่ วน
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ผูบ้ ริ หาร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
เมษายน 2556 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และ
บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
กุมภาพันธ์ 2555 –
ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

เมษายน – กันยายน
2554

กรรมการอิสระ
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

บริ ษทั สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

เมษายน 2552 – ธันวาคม กรรมการอิสระ และ
2554
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2552 –
มีนาคม 2554

ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง และ กรรมการบริ หาร

บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)

กันยายน 2548 –
มกราคม 2552

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ และ
กรรมการบริ หาร

บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)

ธันวาคม 2544 –
กันยายน 2548

กรรมการผูจ้ ดั การ และ
กรรมการบริ หาร

บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร
(%)*

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริษทั ไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย

ธันวาคม 2557 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริ ษทั กรุ งเทพธนาคม จํากัด

สิ งหาคม 2557 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ

บรรษัทประกันสิ นเชื่ ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

พฤษภาคม 2555 –
เลขาธิ การ
ปั จจุบนั
มีนาคม 2554 – เมษายน ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร
2555
พฤษภาคม 2550 –
กรรมการบริ หารและอุปนายก
มีนาคม 2554

สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย

เมษายน 2554 – ปั จจุบนั ที่ปรึ กษา
สิ งหาคม 2553- มีนาคม กรรมการ
2554

สภาธุ รกิ จตลาดทุนไทย
สภาธุ รกิ จตลาดทุนไทย

เมษายน – พฤศจิกายน
2554

บริ ษทั กรุ งไทยธุ รกิจลีสซิ่ ง จํากัด

ประธานกรรมการ

เมษายน 2552 – มีนาคม กรรมการ
2554

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย
สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
นายสาธิต วิทยากร
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

51 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครื่ องจักรกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจ (MBA)
Golden Gate University,
San Francisco, USA.
- ปริ ญญาเอก บริ หารธุรกิจ
Joint Program of Bangkok
University and University of
Nebraska-Lincoln, USA.
- Senior Executive Program
(Sasin, Graduate Institute of
Business Administration of
Chulalongkorn University)
- Executive Education,
Harvard Business School
-อบรมหลักสูตร
- Director Certification Program
2015 (DCP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)

สัดส่ วน
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ผูบ้ ริ หาร
(%)*
68.67 บุตร นพ.พงษ์ศกั ดิ์ เมษายน 2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
วิทยากร
ประธานกรรมการบริ หาร
และ ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2547

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวย
การใหญ่

บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

บริษทั ไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย
เมษายน 2557 –
ปั จจุบนั

กรรมการ
ผูถ้ ือหุ ้น 0.001%

บริ ษทั สถาบันพัฒนาและฝึ กอบรมการบริ หาร
โรงพยาบาล จํากัด

ตุลาคม 2556 –
ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด

กรกฎาคม 2556 –
ปั จจุบนั

กรรมการ
ผูถ้ ือหุ ้น 0.001%

บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด

2551

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพราชสี มา จํากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

66 - ปริ ญญาตรี การบัญชี (เกี ยรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
ช่วงเวลา
ผูบ้ ริ หาร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
เมษายน 2556-ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

- อบรมหลักสูตร
- Chief Financial Officer
สภานักบัญชี ในพระบรมชูปถัมภ์

ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ไม่มี

หมายเหตุ
ยังไม่ได้มีการอบรมหลักสู ตรกับ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)

บริษทั ไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย

2551 – ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

ที่ปรึ กษากรรมการบริ หารด้าน
บัญชี และการเงิน

บริ ษทั กลุ่มรี เจ้นท์

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
38

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
Pine Manor College, USA
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
Boston University, USA
- ปริ ญญาเอก บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- อบรมหลักสูตร
- Company Secretary Program
2009 (CSP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
- Directors Accreditation Program
2012 (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)

สัดส่ วน
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ผูบ้ ริ หาร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
เมษายน 2557 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และ
บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

มกราคม 2554 - ปั จจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ตุลาคม 2551 - ปั จจุบนั เลขานุการบริ ษทั

บริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

บริษทั ไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
นางสาวศิรดา เทียมประเสริ ฐ
กรรมการ และ
กรรมการบริ หาร

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

38 - Bachelor of Science-Business
Administration, Babson College,
Wellesley, Massachusetts, USA
- Master of Science-International
Business, Boston University,
Massachusetts, USA
- อบรมหลักสูตร
- Director Certification Program
2014 (DCP)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)

สัดส่ วน
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ผูบ้ ริ หาร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
เมษายน 2556 - ปั จจุบนั กรรมการ และกรรมการบริ หาร บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ไม่มี

บริษทั ไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย
เมษายน 2556 - ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร

บริ ษทั เดนาลี สมิธ แคปปิ ตอล จํากัด

2554 - 2556

ผูอ้ าํ นวยการ

Credit Suisse AG, Representative Office, Thailand

2550 - 2553

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ

Credit Suisse AG, Singapore

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
นางศันสนีย ์ สุธีวงศ์
กรรมการ และ
กรรมการบริ หาร

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

43 - ปริ ญญาตรี บัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
Duke University, USA
- อบรมหลักสูตร
- Director Certification Program
2014 (DCP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)

สัดส่ วน
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ผูบ้ ริ หาร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
เมษายน 2557 - ปั จจุบนั กรรมการ และกรรมการบริ หาร บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ไม่มี

บริษทั ไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย
กรกฎาคม 2556 –
ธันวาคม 2557

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด

2553 - 2556

ผูอ้ าํ นวยการ

ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบตั ิการลงทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มกราคม – ธันวาคม
2552
2549 - 2551

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการลงทุน

World Fund Pte. Limited

Vice President

Corporate finance
Macquarie Securities (Thailand) Limited

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
นายศาสตรา จันทรศัพท์
กรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

43 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัดส่ วน
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ผูบ้ ริ หาร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
เมษายน 2556 - ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

หมายเหตุ
ยังไม่ได้มีการอบรมหลักสู ตรกับ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)

ไม่มี

บริษทั ไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย

กรกฎาคม 2553 ปั จจุบนั

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

บริ ษทั พัฒนาสุ ข เฮอริ เทจ จํากัด

สิ งหาคม 2551 –
กรกฎาคม .2553

รองผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรม

บริ ษทั อาร์ อาร์ บี ไพรเวท กรุ๊ ป จํากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 9

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
น.ส.ภัทรพร จารุ พฒั น์
กรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

48 - ปริ ญญาตรี นิ ติศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท
สาขาบริ หารธุ รกิ จ (MBA)
East Texas State University,
Texas USA.
- ปริ ญญาโท นิ ติศาสตร์ มหาบัณฑิต
(ภาคภาษาอังกฤษ) (Master of Laws in
Business Laws (English Program)
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร
- Director Certification Program
2014 (DCP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)

สัดส่ วน
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ผูบ้ ริ หาร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
เมษายน 2556 - ปั จจุบนั กรรมการ และ
บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึ กษากฎหมาย
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ไม่มี

บริษทั ไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย
2557 – ปั จจุบนั

กรรมการ
ผูถ้ ือหุ ้น

บริ ษทั เดอะ จูริส จํากัด

2555 – ปัจจุบนั

ที่ปรึ กษากฎหมาย

อิสระ

2547 – 2554

รองประธานกรรมการฝ่ ายกฎหมาย บริ ษทั มิลีนเนี่ ยม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จํากัด
และฝ่ ายบริ หาร

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ
เลขานุการบริ ษทั

อายุ
(ปี )
54

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตร Mini MBA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร
- ผูป้ ฏิบตั ิการเลขานุการบริ ษทั
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
- Anti-Corruption: The Practical
Guide (ACPG 11/2014)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
- CSR
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
ช่วงเวลา
ผูบ้ ริ หาร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
พฤษภาคม 2557 –
ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
เลขานุการบริ ษทั

ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2549 – 2552

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

บริษทั ไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย

2552 - 2557

ที่ปรึ กษาทางบัญชี การเงิน

อิสระ

2540 - 2548

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

กลุ่มบริ ษทั นํ้าตาลมิตรผล

หมายเหตุ : ไม่มีประวัติกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้กระทําโดยสุ จริ ต และไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
1. ดร.สาธิ ต วิทยากร นางสาวศิรดา เทียมประเสริ ฐ และนางสาวภัทรพร จารุ พฒั น์ เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนบริ ษทั ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. สัดส่วนการถือหุ ้นในบริ ษทั (%) ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558
3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั ระบุไว้ใน ส่ วนที่ 2 หัวข้อ 9.7 การปฏิบตั ิตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ

เอกสารแนบ 1 หน้า 11

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2
ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558

2

รายชื่อกรรมการ

นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
นายสาธิต วิทยากร

บริษัทย่ อย
บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด
บริ ษทั พริ้ นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ บริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์
(มหาชน)
จํากัด
จํากัด
C
Id, Ca
D, Ce, E, IR
D
D

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม

Id, Ad

นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
นส.ศิรดา เทียมประเสริ ฐ
นางศันสนีย ์ สุธีวงศ์

Id, Ad
D, Ed
D, Ed

นายศาสตรา จันทรศัพท์
น.ส.ภัทรพร จารุ พฒั น์
นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ

D
D
Cs

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั เดอะจูริส จํากัด ***

D

เอกสารแนบ 2 หน้า 1

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

3

รายชื่อกรรมการ

นายศิริชยั โตวิริยะเวช
นายนฤพล พันธุ์ศุภมงคล
นางเสมอแข สัทธาพงศ์
นางสุกนิษฐ์ มหานุกลู
นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วทิ ยะ
0

1

บริษัทย่ อย
บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด
บริ ษทั พริ้ นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ บริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์
(มหาชน)
จํากัด
จํากัด
E
E
D
E
E
E

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั เดอะจูริส จํากัด ***

หมายเหตุ
ตําแหน่ง : C = ประธานคณะกรรมการ
Ad = กรรมการตรวจสอบ
E = ผูบ้ ริ หาร

*** บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง :

Ca = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Id = กรรมการอิสระ
Cs = เลขานุการบริ ษทั ฯ

Ce = ประธานคณะกรรมการบริ หาร
Ed = กรรมการบริ หาร
IR = นักลงทุนสัมพันธ์

เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง (มีรายการระหว่างกันเรื่ องที่ปรึ กษากฎหมาย) ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2557 .
สําหรับปี 2558 บริ ษทั ฯ มิได้ต่อสัญญาแต่จดั จ้างเป็ นครั้ง โดยมีงบประมาณค่าใช้จ่ายไม่เกิน
500,000 บาทต่อปี

เอกสารแนบ 2 หน้า 2

D = กรรมการ

บริษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริ ษทั
บริษทั ได้แต่ งตั้งบริษทั อีซิ แอคเคาท์ ติง้ จํากัด เพือ่ ทําหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดผู้ตรวจสอบดังต่ อไปนี้

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
น.ส.กานติมา คงสมยุติ
ผูต้ รวจสอบภายใน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

34 - ปริ ญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาโท การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
ช่วงเวลา
ผูบ้ ริ หาร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
2554 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ผูต้ รวจสอบภายใน
(บริ ษทั อีซิ แอคเคาท์ติ้ง
จํากัด)

บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

- ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต

ไม่มี

- อบรมหลักสูตร
- หลักสูตรโครงการอบรมเพื่อรับ
วุฒิบตั รด้านการตรวจสอบภายใน
รุ่ นที่ 7 ของสภาวิชาชี พบัญชี

ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

บริษทั ไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย
2552 – ปั จจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ การตรวจสอบ

บริ ษทั อีซิ แอคเคาท์ติ้ง จํากัด

2556 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั เอคลิก ออดิท จํากัด

2556 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั 24 อินเตอร์ เซอร์ วิสเซส จํากัด

เอกสารแนบ 3 หน้า 1

บริษัท พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 4
ไม่มีขอ้ มูล

เอกสารแนบ 4 หน้า 1

บริษัท พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 5
ไม่มีขอ้ มูล

เอกสารแนบ 5 หน้า 1

