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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ประกอบธุรกิ จหลักในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และ การ
บริ หารอาคารสานักงาน แบบครบวงจร ทั้งในด้านการบริ หารอาคาร งานขาย งานธุ รการ งานการบัญชี และการเงิ นและ การ
บริ หารอาคารที่พกั อาศัย ซึ่ งอยูใ่ นพื้นที่ยา่ นศูนย์กลางธุรกิจ อาทิพ้ืนที่บริ เวณสี ลม สาทร และ สุ ขุมวิท และพื้นที่ที่เป็ นทาเลที่ดี
ในย่านใจกลางธุรกิจของกรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อย 3 บริ ษทั คือ
บริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว จานวน 50 ล้านบาท ประกอบธุรกิจการ
ให้บริ การเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสารสนเทศ สัดส่วนการถือหุน้ สามัญของบริ ษทั คือร้อยละ 99.997
บริ ษทั พริ้ นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จากัด ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว จานวน 10 ล้านบาท ประกอบธุรกิจที่ปรึ กษา
ธุรกิจ สัดส่วนการถือหุน้ สามัญของบริ ษทั คือร้อยละ 99.997
บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จากัด ทุนจดทะเบียน จานวน 300 ล้านบาทและเรี ยกชาระแล้ว จานวน 75 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ สัดส่วนการถือหุน้ สามัญของบริ ษทั คือร้อยละ 99.997
1.1 เป้ าหมายและกลยุทธ์ ในการดาเนินงาน
บริ ษทั ดาเนิ นกลยุทธ์ดา้ นพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยูอ่ าศัย และธุรกิจการรับบริ หารจัดการอาคารสานักงาน
และอาคารที่อยูอ่ าศัย รวมถึงธุรกิจในเรื่ องการบริ หารทรัพย์สินต่างๆ อย่างครบวงจร ซึ่ งเป็ นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้บริ ษทั อย่าง
สม่าเสมอ บริ ษทั มีนโยบายและเป้ าหมายในการพัฒนาและบริ หารโครงการที่มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั ที่อยูใ่ นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD-Central Business District)
ตลอดระยะเวลาในการดาเนิ นธุรกิจ บริ ษทั ได้มุ่งมัน่ พัฒนา ปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันในตลาด
และภาวะผันผวนของเศรษฐกิจ การเมือง ลดปั จจัยเสี่ ยงที่ อาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั โดยพิจารณาแล้วว่าการพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์เพียงอย่างเดี ยวทาให้รายได้มีความผันผวน ทั้งยังเล็งเห็ นว่ามีอาคารสานักงาน คอนโดมิเนี ยมจานวนมากที่ยงั
ขาดการบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั จึ งได้ขยายธุรกิจรับบริ หารสิ นทรัพย์อาคารสานักงานและอาคารที่พกั อาศัย
แบบครบวงจร ซึ่งทาให้มีรายได้เข้าบริ ษทั ในลักษณะที่ต่อเนื่องขึ้น
ในขณะเดี ยวกันภาคธุ รกิ จต่างๆ มุ่งเน้นความสาคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรมากขึ้น บริ ษทั จึ งได้
ลงทุ นในบริ ษทั คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด ซึ่ งประกอบธุ รกิ จให้บริ การระบบสารสนเทศ ให้คาปรึ กษา ติ ดตั้งและวาง
ระบบงานโปรแกรมสาเร็ จรู ป ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการข้อมูลสาหรับธุรกิจโรงพยาบาล (Hospital Information System)
บริ หารจัดการทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning) เช่น ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน ด้านการบริ หารห่ วง
โซ่อุปทาน (Supply Chain Management) รวมถึงโปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจ (Business Intelligence)
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และให้บริ การบารุ งรักษาระบบสารสนเทศ (System Maintenance & Support) ให้แก่บริ ษทั ต่างๆ โดยมุ่งเน้นการให้บริ การ
องค์กรภาคธุรกิ จทั้งในพื้นที่กรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัด และเตรี ยมพร้อมในการขยายตัวเพื่อรองรับการแข่งขันในระดับ
ภูมิภาคภายหลังการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
การลงทุนในบริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด สามารถสร้างรายได้ที่ต่อเนื่ องให้กบั บริ ษทั มากขึ้น โดยไม่ตอ้ งใช้
เงิ นลงทุนสู ง กลุ่มลูกค้าปั จจุบนั คือกลุ่มโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย บริ ษทั เอกชนรวมถึงผูผ้ ลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยกลุ่ม
โรงพยาบาลเป็ นกลุ่มลูกค้าหลัก ซึ่ งมีบุคลากรปั จจุบนั ของผูถ้ ือหุ ้นหลักที่มีประสบการณ์ยาวนานและสามารถให้คาแนะนาได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ได้มีการเปิ ดกิ จการใหม่อีกแห่ งหนึ่ ง คื อ บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิ สตริ ค จากัด เพื่อทางาน
ร่ วมกับภาครัฐในการศึกษาความเป็ นไปได้ของการดาเนิ นโครงการ Public Private Partnership (PPP) หรื อโครงการความร่ วมมือ
ภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ในย่านใจกลางเมือง
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริ ษทั เมโทรสตาร์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2556 และมีชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย คือ “PRINC” ประกอบธุรกิจ
ด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีประวัติความเป็ นมาที่สาคัญ ดังนี้
2546 - กรกฎาคม 2556

- บริ ษทั ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์โดยมี โครงการสาคัญหลายแห่ง เป็ นต้นว่า
สี ลม แกรนด์ เทอเรส, เซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส, และโครงการสาทร เทอเรส ซึ่ ง
ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็ น โครงการแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้นท์ สาทร วิสต้า –
กรุ งเทพฯ
- บริ ษทั เริ่ มต้นจากทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และ ทยอยเพิ่มทุนจดทะเบียนมาเป็ น
610,000,000 บาท ในปี 2549 โดยหุ ้นของบริ ษทั ได้เข้าซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ในปี
2548
- บริ ษทั ได้รับรางวัลพระราชทานผลงานสถาปั ตยกรรมดีเด่น ปี 2551
จากโครงการ
เซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส ประเภทอาคารพักอาศัยรวม จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คัดเลือกโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้เป็ น
ผูป้ ระกอบการ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่ดี ประจาปี พ.ศ. 2550 – 2551

ปี 2556

- ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงเป็ น นายสาธิต วิทยากร และ ได้ทาการเปลี่ยนชื่อบริ ษทั
เป็ น บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
- จัดตั้งบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั พริ้ นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จากัด โดยบริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ
99.997 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาด้านธุรกิจกับบริ ษทั
สนับสนุน และขยายการลงทุนของบริ ษทั
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- ขยายการให้บริ การบริ หารทรัพย์สินแบบครบวงจรให้อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
เอกมัย
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 1,400,700,000 บาท โดยเป็ นทุนที่ชาระแล้ว 933,800,000 บาท
และหุน้ สามัญอีก 466,900,000 หุน้ ที่ราคาหุน้ ละ 1 บาท ออกไว้เพื่อรองรับการแปลง
สภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั (PRINC-W1)
- เข้าซื้ อกิ จการของบริ ษทั คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด ประกอบธุ รกิ จ การให้บริ การ
เกี่ยวกับการติดตั้งระบบสารสนเทศสาหรับโรงพยาบาลและบริ ษทั ต่างๆ โดยเป็ นการเข้า
ถือหุ ้นร้ อยละ 99.997 โดยการซื้ อกิ จการในครั้ งนี้ เป็ นการเพิ่มศักยภาพและกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ รวมถึงลดการพึ่งพาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในการสร้างรายได้เพียงอย่างเดียว
ปี 2557

- บริ ษทั จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วจากการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
สามัญ จานวน 13,924,500 หุน้ เป็ นจานวนเงิน 13,924,500 บาท ทาให้ทุนที่ชาระแล้วเป็ น
จานวน 947,724,500 บาท
- บริ ษทั ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่ วมแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต
(Collective Action Coalition Against Corruption)
- แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุ งเทพฯ ได้รับรางวัล ที่พกั อาศัยที่ดี
ที่สุด ประจาปี พ.ศ. 2557 ในฐานะโรงแรมในกรุ งเทพที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด โดยที่
รางวัลดังกล่าวนี้ ได้จดั อันดับโรงแรมชั้นนาเกือบ 400 แห่ง จากสถานที่ยอดนิยมต่างๆ
โดยผลการจัดอันดับขึ้นอยูก่ บั ข้อความแสดงความคิดเห็นของลูกค้าออร์บิทซ์ และ ได้รับ
รางวัล TripAdvisors 2014 Certificate of Excellence Award Winner และ World
Travel Award 2014
- เริ่ มโครงการระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อขอการรับรองในปี 2558
- สาหรับงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)ในปี นี้ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมในเรื่ องการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ า การบริ จาคเงินการกุศลให้มูลนิธิต่างๆ ปลูกป่ า การเลี้ยงอาหาร
บ้านพักคนชรา การผ่าตัดเด็กปากแหว่ง

ปี 2558

- บริ ษทั ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
- จัดตั้งบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จากัด ทุนจดทะเบียน จานวน 300
ล้านบาท และ เรี ยกชาระแล้ว จานวน 75 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยบริ ษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.997
- แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุ งเทพฯ ได้รับรางวัลจากหลาย
หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
o รางวัลชนะเลิศในฐานะเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์หรู ระดับทวีปประจาปี 2558 (World
Luxury Hotel Awards 2015 as Continent’s Luxury Serviced Apartments)
o 2015 Award Winner จาก Booking.com (ได้คะแนน 9.1 จากคะแนนเต็ม 10)
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o
o
o

2015 World Travel Award
ประกาศนี ยบัตรยอดเยี่ยมประจาปี 2558 โดย TripAdvisor.com (Certificate of
Excellence)
รางวัลโครงการกรุ งเทพสะอาดและราบรื่ นจากกรุ งเทพมหานคร (Clean and Green
Award by Bangkok Metropolitan Administration)

- บริ ษทั จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วจากการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
สามัญ จานวน 10,251,700 หุน้ เป็ นจานวนเงิน 10,251,700 บาท ทาให้ทุนที่ชาระแล้วเป็ น
จานวน 957,976,200 บาท
- บริ ษทั ได้ร่วมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมหลายโครงการเป็ นต้นว่า การระดมทุน
สาหรับภารกิจมอบการศัลยกรรมรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ของมูลนิธิสร้างรอยยิม้
ร่ วมกิจกรรมปลูกป่ าชายเลนกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
(IUCN) และจัดกิจกรรม Wish upon a Star เพื่อช่วยเหลือเด็กผูย้ ากไร้ในสังคม
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งบริ ษทั ย่อยชื่อ บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล อินเวสท์เมนท์ จากัด ทาธุรกิ จ
เป็ นที่ปรึ กษาด้านธุรกิจและการลงทุน โดยบริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.997 และ ได้ซ้ื อกิจการ บริ ษทั คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด
ซึ่งประกอบธุรกิจการให้บริ การเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสารสนเทศ รวมทั้งให้บริ การด้านบารุ งรักษาและดูแลระบบสารสนเทศ
โดยบริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 99.997 ในปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิ สตริ ค จากัด เพื่อ
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหริ มทรัพย์ โดยบริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 99.997 ทาให้โครงสร้างการถือหุ ้นของบริ ษทั เป็ น
ดังนี้
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยูอ่ าศัย และธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เพื่อเช่า ต่อมาได้
ขยายธุรกิจการบริ หารทรัพย์สิน แบบครบวงจร ทั้งในด้านการบริ หารอาคาร งานขาย งานธุรการ งานการเงินและการบัญชี งาน
จัดซื้อ และงานดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปั จจุบนั บริ ษทั มีโครงการดังนี้
 แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวที ฟ อพาร์ ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุ งเทพฯ เป็ นโรงแรมและเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้นท์ เพื่อเช่า
ระดับ 5 ดาว สู ง 31 ชั้น โครงการตั้ง อยู่เ ลขที่ 1 ซอยสาทร 3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร
 บริ หารจัดการอาคารบางกอกบิ สซิ เนสเซ็นเตอร์ เอกมัย ซึ่ งเป็ นอาคารสานักงานให้เช่า ตั้งอยู่ที่ ถนนสุ ขุมวิท 63
(เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
นอกจากนี้บริ ษทั มีรายได้เพิม่ จากการได้เข้าลงทุนบริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด ซึ่ งดาเนิ นธุรกิจให้บริ การและ
ให้คาปรึ กษาในการติดตั้งและวางระบบงานโปรแกรมสาเร็ จรู ป และบารุ งรักษา ดูแลระบบสารสนเทศ สาหรับบริ ษทั ย่อยอื่นนั้น
ยังอยูร่ ะหว่างการศึกษาธุรกิจเพื่อหาโครงการที่มีผลตอบแทนที่เหมาะสมและยัง่ ยืน จึงยังไม่มีรายได้ให้กลุ่มบริ ษทั
โครงสร้ างรายได้
ประเภทรายได้

2558

2557
2556
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
รายได้จากการให้บริ การที่พกั อาศัย
214.23
49.47
191.44
51.22
202.21
68.42
รายได้การให้บริ การระบบสารสนเทศ*
167.51
38.69
130.67
34.96
68.17
23.06
รายได้จากการบริ หารอาคารสานักงาน
42.93
9.91
42.00
11.24
14.00
4.74
รายได้อื่น
8.35
1.93
9.65
2.58
11.18
3.78
รายได้ รวม
433.02
100.00
373.76
100.00
295.56
100.00
หมายเหตุ * รายได้การให้บริ การระบบสารสนเทศจากบริ ษทั คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด เป็ นรายได้ต้ งั แต่เดือนตุลาคม ถึง
ธันวาคม 2556
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอสังหาริ มทรัพย์เพื่อเช่า คือ แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุ งเทพฯ ตั้งอยูท่ ี่ซอยสาทร 3 (ซอยสวนพลู) ซึ่งเป็ นโรงแรมและเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ ระดับ 5 ดาว
อยู่ในย่านศูนย์กลางธุ รกิ จที่ มีศกั ยภาพถนนสี ลม-สาทร เป็ นที่ ตอ้ งการสู งของลูกค้า ในกลุ่มผูบ้ ริ หารระดับสู งทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
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รายละเอียดโครงการทีพ่ กั อาศัยเพือ่ เช่ า
แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ซอยสาทร 3 (สวนพลู) ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
ทีต่ ้งั โครงการ
กรุ งเทพมหานคร
834.30
ตารางวา
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย

17,290 ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการ

โรงแรมและเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ระดับ 5 ดาว เพื่อเช่า สูง 31 ชั้น

จุดเด่ นของโครงการ

ที่พกั อาศัยเพื่อเช่าคุณภาพสูง ระดับห้าดาว ใจกลางศูนย์กลางธุรกิจในกรุ งเทพมหานคร
ประกอบด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกภายในห้องพักและส่วนกลางครบครัน

จานวนหน่ วย

ห้องชุดพักอาศัย จานวน 184 ยูนิต ขนาดห้องพักตั้งแต่ 61- 163 ตารางเมตร

กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย

กลุ่มนักธุรกิจชาวไทยและชาวต่างประเทศ และคนที่ทางานในย่านสาทร ระดับ A จนถึง
A+ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการห้องพักที่มีสิ่งอานวยความสะดวงครบครันและต้องการ
พักอาศัยระยะเวลานาน

มูลค่ าโครงการ

ประมาณ 2,500 ล้านบาท

มูลค่ าเงินลงทุน

ประมาณ 1,800 ล้านบาท

เริ่มเปิ ดดาเนินการ

เดือนมีนาคม 2552

และดาเนินธุรกิจด้านการรับบริ หารจัดการอาคารสานักงาน คืออาคารบางกอกบิสซิ เนสเซ็นเตอร์ ตั้งอยูท่ ี่ถนนสุ ขุมวิท
63 (ซอยเอกมัย) ซึ่ งเป็ นอาคารสานักงานสู ง 30 ชั้น ประกอบด้วยสานักงานให้เช่าจานวน 61 ยูนิต และบริ การสานักงานเช่า
(Serviced Office) ให้เช่าทั้งระยะสั้นและระยะยาวจานวน 9 ยูนิต ห้องประชุมจานวน 7 ห้อง ห้องอบรมและสัมมนาขนาด 50 ที่
นัง่ จานวน 1 ห้อง และพลาซ่าร้านค้าให้เช่าอีกจานวนหนึ่ง
สาหรับบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่อนั ได้แก่ คือ บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จากัด นั้น กาลังอยูร่ ะหว่างการศึกษาความ
เป็ นไปได้ของโครงการความร่ วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ในย่านสยามสแควร์
ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด ดาเนินธุรกิจ ดังนี้
1) บริการวางระบบโปรแกรมสาเร็จรู ป (Software Implementation Services)
ทาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบที่สอดคล้อง และตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยแบ่งสายงานตามรู ปแบบ
ซอฟต์แวร์ที่ให้บริ การในปัจจุบนั ได้แก่
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 PeopleSoft ระบบซอฟต์แวร์ PeopleSoft ของออราเคิล (Oracle) ซึ่งให้บริ การด้าน Enterprise Resource
Planning (ERP) ทาให้องค์กรสามารถบูรณาการงานหลัก (core business process) ต่างๆ ในบริ ษทั ทั้งหมด ได้แก่ การจัดจ้าง
การผลิต การขาย การบัญชี และการบริ หารบุคคล เข้าด้วยกัน ให้เป็ นระบบที่สัมพันธ์กนั และเชื่อมโยงกันอย่าง real time ทาให้
สามารถบริ หารองค์กรได้อย่างเป็ นระบบมีประสิ ทธิ ภาพ โดยข้อมูลของระบบทุกส่ วนจะอยูใ่ นส่ วนกลางส่ วนเดียวกัน ไม่เกิ ด
ความขัดแย้งของข้อมูล รวมทั้งลดกระบวนการทางานและลดต้นทุน
 Hospital Information System ระบบซอฟต์แวร์ HIS ซึ่งให้บริ การรวบรวมและบริ หารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับ
การให้บริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ข ของโรงพยาบาลรวมไปถึ งคลี นิคต่างๆ ทั้งด้านข้อมูลผูป้ ่ วย ข้อมูลยาและการ
ให้บริ การทางการแพทย์ ข้อมูลด้านการเงิน ฯลฯ
 Busienss Intelligence ระบบซอฟต์แวร์ QlikView ซึ่ งเป็ นโปรแกรมการบริ หารจัดการและช่วยผูบ้ ริ หารใน
การตัดสิ นใจ โดยการแสดงผลข้อมูลผ่านทางรู ปแบบการนาเสนอที่มีความหลากหลาย เช่น ตาราง แผนภูมิ และอัตราส่ วนสาคัญ
ต่างๆ นอกจากนี้ ยงั สามารถนาเสนอข้อมูลได้หลายชุ ดในเวลาเดี ยวกัน ซึ่ งทาให้ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการข้อมูลต่างๆ
ภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ
2) บริการด้ านการบารุงรักษาระบบงาน (System Maintenance & Support Service)
บริ การบารุ งรั กษาระบบงานและสนับสนุ นทางเทคนิ คสาหรับระบบซอฟต์แวร์ ขององค์กร โดยบุคลากรที่ มีความ
เชี่ยวชาญ ให้บริ การตรวจสอบและบารุ งรักษาระบบตามกาหนดเวลา ซึ่งการบริ การดังกล่าวเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้งาน
ของระบบ สร้างความมัน่ ใจว่าผลงานที่จะส่ งมอบสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และ
ลดข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่ งขัน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
นโยบายและลักษณะการตลาด
สาหรับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เพื่อเช่า โรงแรมและเซอร์วสิ อพาร์ ทเม้นท์ นั้น บริ ษทั มีนโยบายให้บริ การตลาดระดับพรี
เมี่ยม โดยกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสูงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และลูกค้าสัญญาเช่าระยะยาวที่บริ ษทั ทาสัญญา
เช่าเพื่อเป็ นที่พกั ให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานชาวต่างชาติที่เดินทางมาทางานในประเทศไทย ซึ่ งลูกค้าส่ วนใหญ่มีความเชื่อมัน่ ใน
บริ การและชื่อเสี ยงของผูบ้ ริ หารจากกลุ่มแมริ ออท สาหรับช่องทางการขายประกอบด้วยพนักงานขายของ แมริ ออท เอ็คเซ็คคิว
ทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุ งเทพฯ และระบบการจองห้องพักทางระบบอินเตอร์เน็ตของกลุ่มแมริ ออทด้วย
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ภาวะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นถูกเอื้อด้วยปั จจัยสนับสนุนหลายด้าน ไม่วา่ จะเป็ นการเติบโตของสาย
การบินต้นทุนต่าในหลายๆประเทศ หรื อด้วยศักยภาพด้านคุณภาพในการให้บริ การของผูป้ ระกอบกิจการในภาพรวมเอง ทาให้
แม้จะมีสถานการณ์การความไม่แน่ นอนทางการเมืองที่ ส่งผลกระทบต่อจานวนนักท่องเที่ ยวในบางปี แต่ก็จะสามารถฟื้ นตัว
กลับมาได้ในเวลาไม่นาน
ปี 2558 เป็ นอี ก หนึ่ ง ปี ที่ อุ ต สาหกรรมการท่ องเที่ ย วได้แ สดงให้เ ห็ น ถึ ง ความแข็ง แกร่ ง โดยหลัง จากที่ จ านวน
นักท่องเที่ยวในกรุ งเทพฯในปี 2557 ลดลง 11.3% จากปี ก่อนหน้า อันเป็ นผลมาจากการทารัฐประหาร แต่เมื่อสถานการณ์มีความ
ชัดเจนมากขึ้น และนักท่องเที่ยวมีความมัน่ ใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนกรุ งเทพฯในปี
2558 จึงเติบโตอย่างก้าวกระโดดอีกครั้งโดยในช่วง 10 เดือนแรก มีอตั ราการเพิ่มขึ้นอยูท่ ี่ 30.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักยังคงเป็ นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนซึ่งมีอตั ราการเพิ่มขึ้นกว่า 100%
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สาหรับจานวนชาวต่างชาติที่ทางานในกรุ งเทพฯซึ่งเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้บริ การหลักของธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์น้ นั แม้จะ
ไม่มีลกั ษณะการเติบโตที่กา้ วกระโดด แต่ถือว่าอยูใ่ นแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 จานวนชาวต่างชาติที่มาทางาน
ในกรุ งเทพฯ มีอตั ราการเติบโตที่ 5.7% จากปี 2557 โดยกลุ่มหลักยังคงมาจากประเทศญี่ปุ่น

ผลจากการที่จานวนกลุ่มลูกค้าหลักฟื้ นตัวกลับมาอย่างรวดเร็ ว ทาให้ผลประกอบการในภาพรวมของธุรกิ จโรงแรม
ระดับบนและธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ปรับตัวดีข้ ึนเป็ นอย่างมากตามไปด้วย โดยรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักได้ (RevPAR) ของ
โรงแรมในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นจาก 1,818 บาท มาอยูท่ ี่ 2,392 บาทในปี 2558 ด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นถึง 31.5%
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สาหรั บ ธุ รกิ จ เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ซ่ ึ ง ได้รับผลกระทบจากความไม่ แน่ นอนทางการเมื องน้อยกว่าธุ รกิ จ โรงแรม
เนื่องจากพึ่งพาจานวนนักท่องเที่ยวน้อยกว่า ทาให้การปรับตัวในปี 2558 จึงเป็ นไปในอัตราเพิ่มที่ไม่ได้สูงเทียบเท่า โดยอัตราค่า
ห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (ADR) ปรับเพิ่มขึ้น 6.1% จาก 2,676 บาท มาอยูท่ ี่ 2,839 บาท

ภาวะการแข่ งขัน
การที่เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ส่วนใหญ่ในกรุ งเทพฯให้บริ การห้องพักในระยะสั้นด้วย ทาให้ตอ้ งเข้าไปแข่งขันในตลาด
เดียวกับผูป้ ระกอบกิจการโรงแรมโดยปริ ยาย ซึ่งผูป้ ระกอบกิจการหลายแห่งมีอตั ราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนในระดับที่ใกล้เคียงกัน
จานวนโรงแรมที่เปิ ดให้บริ การใหม่ต้ งั แต่ 3-4 ดาวขึ้นไปก็มีจานวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ทางสมาคมโรงแรมไทย ยังพยายามกดดัน
ให้ ภ าครั ฐ มี ข ้อ ก าหนดให้ เ ซอร์ วิ ส อพาร์ ท เม้น ท์ ต ้อ งมี ใ บอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงแรมด้ว ย อี ก ปั จ จัย หนึ่ งคื อ การที่
คอนโดมิเนี ยมระดับหรู หลายแห่ งมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการให้บริ การบางส่ วนมาเป็ นลักษณะของเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์
เช่นกัน โดยมีอตั ราค่าเช่าที่อยูใ่ นระดับต่ากว่า ทั้งสองปั จจัยที่กล่าวมาทาให้การปรับอัตราค่าห้องพักของเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์
เป็ นไปได้ยากยิง่ ขึ้น
นโยบายภาครัฐ
กรมการท่องเที่ยวได้สรุ ปสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยปี 2558 โดยประเมินจากข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
พบว่าในปี ที่ผ่านมา มีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยมากถึง 29.88 ล้านคน ขยายตัว 20.44% สร้างรายได้ 1.44 ล้าน
ล้านบาทขยายตัว 23.53% ถือว่ามีการเติบโตสู งที่สุดในรอบ 8 ปี เป็ นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลที่ ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
กระตุน้ การท่องเที่ยว ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการจัดทายุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ไว้แล้ว
เพื่อเป็ นการวางรากฐานในการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะ 3 ปี ซึ่ งเชื่ อว่าน่ าจะเป็ นปั จจัยที่เกื้อหนุ นให้ภาคการท่องเที่ ยวยัง
เติบโตได้ต่อเนื่องและเป็ นส่วนขับเคลื่อนจีดีพี (GDP) ของประเทศต่อไป โดยในปี 2559 ถ้าไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ คาดว่าจะ
มีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งหมดอยูใ่ นช่วงระหว่าง 32.54-34.07 ล้านคน เพิ่มขึ้น 7.96-13.04% จากปี 2558 และมีรายได้จาก
นักท่ องเที่ ยวต่างชาติ ท้ งั หมดประมาณ 1.56-1.64 ล้านบาท ทั้งนี้ แม้ว่าจานวนนักท่ องเที่ ยวจะเพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็ วแต่การที่
นักท่องเที่ ยวจากยุโรปซึ่ งมีวนั พักเฉลี่ยและค่าใช้จ่ายต่อหัวสู งมีสัดส่ วนลดลงในขณะที่ นกั ท่องเที่ยวจากเอเชี ยตะวันออกและ
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อาเซี ยนซึ่ งมี วนั พักเฉลี่ ยและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่ ากว่ามี สัดส่ วนเพิ่มขึ้นมาก ทา ให้คาดว่าในปี 2559 วันพักเฉลี่ ยจะลดลง
เล็กน้อย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ประเมินว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี นี้ จะมีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติ
เดินทางมาเที่ยวไทย 8.53 ล้านคน ซึ่ งเติบโตจากอย่างต่อเนื่ องจากช่วงไตรมาส 4 ของปี 2558 ถึงเดือนมีนาคมปี 2559 เนื่ องจาก
เป็ นช่วงฤดูที่นิยมท่องเที่ยว และคาดว่าแผนในการดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพของททท.น่าจะเห็นผลในช่วงไตรมาส 2 และไตร
มาส 3 เป็ นต้นไป จากการส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบการที่รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเพิ่มขึ้น และยังมีแรงหนุนจาก
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภาวะเศรษฐกิจ
การชลอตัวของเศรษฐกิจจีนส่ งผลกระทบต่อคู่คา้ อีกกว่า 50 ประเทศทัว่ โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในยุโรป ซึ่ ง
อาจทาให้ส่งผลมาถึงการจับจ่ายใช้สอยของภาคการท่องเที่ยวตามไปด้วย นโยบายการลดเงิ นค่าที่พกั อาศัยของผูบ้ ริ หารบริ ษทั
ญี่ปุ่นที่ทางานในต่างประเทศรวมถึงประเทศไทย อาจส่ งผลกระทบกับความต้องการเช่าเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ นอกจากนี้ การ
ขยายตัวของตลาดคอนโดมิเนียมทาให้ลูกค้าบางส่วนสนใจที่จะลงทุนในคอนโดมิเนียมแทนการเช่าเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์
แนวโน้ มธุรกิจเซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้นท์ ปี 2559
จานวนของชาวต่างชาติที่ทางานในกรุ งเทพฯยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยงั คงอยูใ่ น
ขาขึ้น ผนวกกับการคาดการณ์ถึงปริ มาณนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยเนื่องจากมองว่าเป็ นศูนย์กลางการลงทุนของ
อาเซียน ล้วนแล้วแต่เป็ นปั จจัยบวกสนับสนุนธุรกิจเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ แต่ในทางกลับกันราคาที่ดินและคอนโดมิเนี ยมที่สร้าง
เสร็ จ เป็ นจ านวนมากในกรุ ง เทพฯ ก็ ถื อ เป็ นปั จ จัย สาคัญ ที่ มี ผ ลทางลบต่ อ การพัฒ นาเซอร์ วิส อพาร์ ท เม้น ท์ เนื่ อ งจากให้
ผลตอบแทนที่สูงกว่า และการแข่งขันที่ต่ากว่าตลาดเซอร์วิสอพาร์ ทเม้นท์ อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยยังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง
ในปี พ.ศ.2559 แต่อาจจะไม่มากนัก เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นต์เป็ นลูกค้าที่ทาสัญญาเช่าระยะยาว อีกทั้งมี
อัตราค่าเช่าคอนโดมิเนียมและอัตราค่าห้องของโรงแรมเป็ นตัวเปรี ยบเทียบมากขึ้น
Jones Lang LaSalle Hotels & Hospitality Group มีความเห็นว่าแม้จะมีจานวนห้องใหม่ที่เข้าสู่ตลาดในจานวนที่นอ้ ยลง
อย่างต่อเนื่ อง แต่ปริ มาณอุปทานของห้องพัก ยังมี แนวโน้ม เพิ่มมากขึ้ นในช่ วง 2559-2561 ทั้งโรงแรมใหม่ที่จะเปิ ดตัว และ
โรงแรมที่ปิดปรับปรุ งแล้วเสร็ จพร้อมจะกลับมาเปิ ดให้บริ การอีกครั้ง รวมถึงเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นต์อีก 200-300 ห้องที่จะเปิ ดตัว
ในปี นี้ เป็ นต้นว่า โครงการแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้นท์ สุ รวงศ์ โดยที่ตลาดโดยรวมน่าจะยังได้รับผลกระทบเชิงบวก
จากนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาครัฐ
ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ มธุรกิจอาคารสานักงาน ปี 2559
ฝ่ ายวิจยั บริ ษทั คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย รายงานว่าอาคารสานักงานจะเป็ นตลาดที่น่าสนใจในปี
พ.ศ.2559 และอีกหลายปี ข้างหน้า เนื่องจากบริ ษทั ต่างชาติยงั คงเข้ามาลงทุนในประเทศไทยหรื อประเทศในภูมิภาคอาเซี ยนมาก
ขึ้น และกรุ งเทพฯเป็ นเมืองที่พร้อมรองรับความต้องการในส่วนนี้ได้โดยอยูใ่ นต้นทุนที่เหมาะสม อัตราการเช่าและค่าเช่าเฉลี่ยจะ
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี พ.ศ.2559 แม้จะไม่ได้มากนัก เนื่องจากพื้นที่อาคารสานักงานปั จจุบนั และที่กาลังก่อสร้างอยูท่ ี่มีกาหนดแล้ว
เสร็ จในปี พ.ศ.2559 – 2561มี อยู่ไม่มากนัก แต่ว่าความต้องการยังคงขยายตัวต่อเนื่ อง อาคารสานักงานใหม่มีความน่ าสนใจ
มากกว่าอาคารปั จจุบนั หรื ออาคารที่เก่ากว่าในกรุ งเทพมหานคร แม้วา่ จะไม่ได้อยูใ่ นพื้นที่ศูนย์กลางเขตธุรกิจ พื้นที่ศูนย์กลางเขต
ธุรกิจและพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ า BTS / MRT ยังคงน่าสนใจสาหรับบริ ษทั ไทย และต่างชาติในการเช่าพื้นที่สานักงาน
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โดยพื้นที่ตามแนวถนนพหลโยธิน และรัชดาภิเษกเป็ นทาเลใหม่ในการพัฒนาอาคารสานักงานมีหลายอาคารที่กาลังก่อสร้าง และ
อีกหลายอาคารที่อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมการ
ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นโยบายและลักษณะการตลาด
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั คือองค์กรที่มีความต้องการใช้บริ การและติดตั้ง พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เพื่อการบริ หาร
จัดการงานโรงพยาบาล การบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริ หารจัดการงานบัญชี การเงิน จัดซื้ อ จัดจ้าง รวมไปถึงระบบ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุ รกิ จ และลูกค้าที่ มีความต้องการรับคาปรึ กษา ตลอดจนรับบริ การวางระบบ บริ หาร และดูแลระบบ
สารสนเทศให้กบั องค์กรแบบครบวงจร (Outsource) ปั จจุบนั ลูกค้าส่ วนใหญ่ของบริ ษทั อยูใ่ นธุรกิจการแพทย์ การเงิน รวมทั้ง
ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ บริ ษทั คาดว่า ความต้องการใช้ระบบซอฟต์แวร์ จะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดการระบบ
ทรัพยากรบุคคลและระบบการเงินซึ่งเป็ นหัวใจสาคัญของทุกอุตสาหกรรม ช่องทางการจาหน่ายหลักผ่านตัวแทนฝ่ ายการตลาด
ของบริ ษทั ในการนาเสนอการให้บริ การต่างๆแก่องค์กรต่างๆที่สนใจโดยตรง ซึ่ งลูกค้าส่ วนใหญ่ปัจจุบนั เป็ นธุรกิจโรงพยาบาล
และกลุ่มบริ การทางการแพทย์
กลยุทธ์ การแข่ งขันและจุดเด่ นของบริษัท
 การมีผูบ้ ริ หารและทีมงานที่ มีประสบการณ์ในธุ รกิจให้บริ การซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์ ดา้ นการ
บริ การจัดการข้อมูลระบบโรงพยาบาล
 บริ ษ ัท เป็ นตัว แทนจ าหน่ า ยซอฟต์แ วร์ จ ากบริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ต ซอฟต์แ วร์ ที่ มี คุ ณภาพและมี ชื่ อ เสี ย งระดับ โลก โดย
ซอฟต์แวร์บางตัวบริ ษทั เป็ นผูว้ างระบบแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศ ทาให้บริ ษทั ได้เปรี ยบคู่แข่งขันในการให้บริ การ
 การให้บริ การแบบครบวงจร โดยบริ ษทั มีการให้บริ การติ ดตั้ง และพัฒนาระบบที่ หลากหลายเพื่อรองรั บความ
ต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร รวมถึงการให้บริ การบารุ งรักษาและสนับสนุ นการใช้งานระบบ (System Maintenance &
Support) และธุรกิจการให้บริ การอื่นซึ่งบริ ษทั มีโครงการจะเปิ ดให้บริ การในลาดับต่อไป เช่น IT Outsourcing เป็ นต้น เพื่อรักษา
ฐานลูกค้าเดิม ขยายฐานลูกค้า และทาให้บริ ษทั มีรายได้อย่างต่อเนื่อง (Retention Revenue)
 มุ่งเน้นการทางานที่เป็ นมืออาชีพและมีความเป็ นเลิศทางด้านเทคโนโลยี โดยทางบริ ษทั จะทาการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องให้ทนั กับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วอยูต่ ลอดเวลา เพื่อให้ทีมงานมีความสามารถใน
การตอบสนองการให้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และรองรับการให้บริ การตามเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
 สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partnership) ทางบริ ษทั มุ่งเน้นในการทาธุรกิจในรู ปแบบพันธมิตรทางธุรกิจกับ
คู่คา้ ไม่วา่ จะเป็ นในส่วนของผูผ้ ลิต ผูแ้ ทนจาหน่าย ลูกค้า หรื อผูป้ ระกอบการที่ทาธุรกิจในลักษณะเดียวกัน เพื่อเอื้อประโยชน์ใน
การประกอบธุรกิจให้ประสบความสาเร็ จร่ วมกัน (Win Win Situation)
ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้ ม
สานักงานส่ งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่ งชาติ (องค์การมหาชน) หรื อ ซิ ป้า ร่ วมกับสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) แถลงผลการสารวจมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ และบริ การซอฟต์แวร์ ของประเทศไทยประจาปี 2557 และ
คาดการณ์ปี 2558 และ 2559 โดยภาพรวมของตลาดซอฟต์แวร์และบริ การซอฟต์แวร์ของไทยในปี 2557 มีมูลค่าการผลิตเฉพาะที่
เกิดขึ้นในประเทศไทยรวม 54,980 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่ปรับฐานประชากรแล้ว ร้อยละ 9.4 โดยจาแนกเป็ นมูลค่าการ
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ผลิตซอฟต์แวร์สาเร็ จรู ป 15,031 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 4.5 และมูลค่าการผลิตบริ การซอฟต์แวร์ 39,949 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ถึงร้อยละ 11.4
ปี 2558 จะมีมูลค่าการผลิตภายในประเทศประมาณ 61,096 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโต 11.1% ทั้งนี้ จาแนกตาม
ประเภทเป็ นมูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์ สาเร็ จรู ปประมาณ 15,973 ล้านบาท เติบโต 6.3% และมูลค่าการผลิตบริ การซอฟต์แวร์
ประมาณ 45,113 ล้านบาท เติบโต13%
ขณะที่ ปี 2559 ตลาดซอฟต์แวร์ สาเร็ จรู ปและบริ การซอฟต์แวร์ จะเติบโตใกล้เคียงกับปี 2558 คือประมาณ 12.8%ตาม
ประเภทซอฟต์แวร์ สาเร็ จรู ปและบริ การซอฟต์แวร์ จะเติบโต 7.4% และ 14.7% ตามลาดับ เนื่ องจากมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ดิจิทลั ซึ่งการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิตอลจะทาให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เติบโตต่อเนื่อง แม้เศรษฐกิจโดยรวมเติบโตต่า
ภาวะการแข่ งขัน
บริ ษทั ดาเนินการในลักษณะงานโครงการ โดยมุ่งเน้นไปที่การวางระบบซอฟต์แวร์ กลุ่มประยุกต์ใช้ในองค์กร และให้
การสนับสนุ นผูใ้ ช้งานแบบต่อเนื่ อง บริ ษทั มีความเชี่ ยวชาญในการติ ดตั้ง และพัฒนาระบบบริ หารจัดการงานโรงพยาบาล
(Hospital Information System) ระบบงานบัญชี การเงิน สิ นค้าคงคลัง และจัดซื้อจัดจ้าง (Oracle PeopleSoft Enterprise Financial
& Supply Chain Management) ระบบงานบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ (Oracle PeopleSoft Enterprise Human Capital
Management) และระบบวิเคราะห์ขอ้ มูล (QlikView Business Intelligence) รวมถึงสามารถให้บริ การติดตั้งและพัฒนาระบบ
ซอฟต์แวร์แบบครบวงจรในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล
ในส่ วนของการให้บริ การติดตั้งและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ แบบครบวงจรในส่ วนของธุรกิ จโรงพยาบาล ภาวะการ
แข่งขันในตลาดกับผูใ้ ห้บริ การติดตั้งและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ แบบครบวงจรจะมีไม่มากนัก รวมถึงธุรกิ จโรงพยาบาลส่ วน
ใหญ่มีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงมีโอกาศในการขยายตลาด
ในธุรกิจส่วนนี้สูงมาก
ในส่วนของการให้บริ การติดตั้งและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรในส่วนของธุรกิจทัว่ ไป ภาวะการแข่งขันใน
ตลาดจะเริ่ มสู งมากขึ้น แต่จานวนคู่แข่งในระดับเดียวกันยังมีไม่มากนัก และความต้องการในท้องตลาดในส่ วนของการติดตั้ง
ระบบซอฟต์แวร์ สาเร็ จรู ประบบการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ยงั มี เพิ่มขึ้ น เนื่ องจากแต่ละบริ ษทั มี ความต้องการที่ จะพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศของตนเองให้รองรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2559 นี้
อย่างไรก็ดีการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ในปี 2559 นี้ นอกจากจะส่ งผลให้เกิดการไหลเข้าของเงินทุน
ปริ มาณมหาศาลจากต่างชาติแล้ว ยังอาจเกิดภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในระดับภูมิภาค ดังนั้น ในระยะต่อไป แนวโน้มการควบ
รวมกิจการในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดเพิ่มขึ้น เพื่อเป็ นการสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีศกั ยภาพในการ
แข่งขันที่สูงขึ้น
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ปัจจัยต่ างๆ ทีจ่ ะส่ งผลต่ อแนวโน้ มอุตสาหกรรม
ภาวะเศรษฐกิจ
การเติ บโตของอุต สากรรมซอฟต์แวร์ มี ค วามสัม พันธ์ กับการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ และสัด ส่ วนการใช้จ่ า ยด้า น
สารสนเทศของแต่ละองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุ รกิ จบริ การที่ มีการใช้ระบบไอทีในสัดส่ วนที่ สูง เช่น ธุ รกิจการเงิ น
ประกันภัย การแพทย์และสาธารณสุ ข ค้าปลีก ฯลฯ จากผลสารวจตลาดซอฟต์แวร์ และบริ การซอฟต์แวร์ ของสานักงานส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่ งชาติ หรื อซิ ป้าคาดว่าตลาดซอฟต์แวร์ และบริ การซอฟต์แวร์ ของไทยในปี 2558 จะมีมูลค่าการผลิต
ภายในประเทศประมาณ 61,096 ล้านบาท เติบโต 11.1% จาแนกเป็ นมูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์ สาเร็ จรู ปประมาณ 15,973 ล้าน
บาท และมูลค่าการผลิตบริ การซอฟต์แวร์ ประมาณ 45,113 ล้านบาท ส่ วนในปี 2559 คาดว่าจะเติบโตใกล้เคียงกับปี 58 หรื อ
ประมาณ12.8% โดยซอฟต์แวร์สาเร็ จรู ปและบริ การซอฟต์แวร์ จะเติบโตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิตอล การขยายตัวของ
เศรษฐกิจดิจิตอลจะทาให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เติบโตต่อเนื่อง แม้เศรษฐกิจโดยรวมเติบโตต่า ผูป้ ระกอบการที่จะอยูร่ อด และ
เติบโตได้ในระยะยาวต้องสร้างทรัพย์สินทางปั ญญาจากการผลิตซอฟต์แวร์คุณภาพสูงตอบโจทย์เฉพาะสาขาธุรกิจ
แนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
แนวโน้มและทิศทางของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ จะมาแรงในอนาคต ที่ทาง Gartner บริ ษทั วิจยั ด้านเทคโนโลยี
ได้กล่าวถึงจะมี 10 เรื่ องดังนี้
1. Mobile Device Battle (สนามรบอุปกรณ์เคลื่อนที่)
2. Mobile Applications & HTML5 Web Technology
3. Personal Cloud
4. The Internet of Things
5. Hybrid IT & Cloud Computing
6. Strategic Big Data
7. Actionable Analytic
8. Mainstream In-Memory Computing (IMC)
9. Integrated Eco-System
10. Enterprise Applications Store
จากแนวโน้มและทิ ศทางของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวที่ จ ะมาแรงในอนาคต รวมถึ งการขยายตัวของ
เศรษฐกิ จดิ จิทลั ในประเทศไทยและการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) จะสามารถเป็ นแรงผลักดันอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ไทยให้สามารถขยายตัวและเพิม่ มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ให้ได้มากขึ้น
บุคลากร
ข้อจากัดในการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยที่สาคัญคือ การขาดแคลนบุคลากรที่มี
คุณภาพ เนื่ องจากหลักสู ตรของสถาบันการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ วของตลาด ทาให้การ
พัฒนาขาดความต่อเนื่อง ซึ่ งนาไปสู่ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนด้านแรงงาน นอกจากนี้ การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)
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ภาคธุรกิจจาเป็ นต้องแข่งขันกับกลุ่มทุนต่างชาติที่อาจดึงตัวบุคลากรที่มีศกั ยภาพออกจากองค์กร หรื อการได้บุคลากรที่มีศกั ยภาพ
มาทางานร่ วมกับองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในเชิงบวกและลบขึ้นอยูก่ บั กลยุทธและการบริ หารจัดการขององค์กร
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อเป็ นการรักษามาตรฐานการให้บริ การ สาหรับลูกค้าระดับบน บริ ษทั ได้ทาสัญญาการจัดการกับกลุ่มแมริ ออทซึ่ ง
เป็ นกลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสี ยง เพื่อว่าจ้างให้บริ หารงานอาคารที่พกั อาศัยของบริ ษทั โครงการแมริ ออท เอ็คเซ็คคิว
ทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุ งเทพฯ
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิ จบริ การให้คาปรึ กษา พัฒนา และให้บริ การซอฟต์แวร์ ต้องมีการคัดเลือกและจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าที่ มี
คุณภาพจากผูผ้ ลิตที่ บริ ษทั ได้รับการแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่าย โดยบุคลากรของบริ ษทั จะต้องมีความรู ้ความเชี่ยวชาญและมี
ความมัน่ ใจในคุณภาพของซอฟต์แวร์ต่างๆ โดยรายชื่อผูผ้ ลิตสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การที่เป็ นคู่คา้ หลักในปี 2558 ได้แก่
 บริ ษทั Oracle Corporation (Thailand) จากัด ผูผ้ ลิตและจาหน่ายซอฟต์แวร์ Oracle Peoplesoft Enterprise
 บริ ษทั Telstra Corporation จากัด ผูผ้ ลิตและจาหน่ายซอฟต์แวร์ ARCUS Hospital Information System
 บริ ษทั QlikTech จากัด ผูผ้ ลิตและจาหน่ายซอฟต์แวร์ QlikView เป็ นต้น
2.4 งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
ปั จจุบันบริ ษทั ย่อยมี งานที่ ยงั ไม่ส่งมอบงานมูลค่าเกิ นร้ อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบการเงิ นรวมปี 2558 มูลค่า
ประมาณ 123 ล้านบาท และมีกาหนดส่งมอบภายใน 2 ปี ตามระยะเวลาโดยทัว่ ไปในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
ปั จจัยความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั สามารถจาแนกได้ ดังนี้
3.1 ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ความเสี่ยงจากความไม่ ต่อเนื่องของรายได้ ลักษณะการดาเนิ นธุรกิจก่อนปี 2556 นั้น บริ ษทั จะพึ่งพิงธุรกิจการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลัก คือ รายได้จากโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนี ยมจะมีการรับรู ้รายได้กอ้ นใหญ่เมื่อโครงการแล้ว
เสร็ จ และ การรับรู ้รายได้จะขาดช่วงจนกว่าบริ ษทั จะเริ่ มพัฒนาโครงการใหม่ และ มีรายได้อีกส่วนจากค่าเช่าและบริ การจาก แม
ริ ออท เอ็คเซ็คคิ วที ฟ อพาร์ ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุ งเทพฯ ซึ่ งเป็ นรายได้ที่มีความต่อเนื่ อง แต่ดว้ ยรายได้จากธุ รกิ จพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ทาให้รายได้รวมของบริ ษทั ค่อนข้างผันผวน ตั้งแต่ปี 2556 บริ ษทั จึงยังมิได้ดาเนิ นโครงการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้น
ใหม่ แต่เพิ่มธุรกิจการรับบริ หารจัดการอาคารสานักงานแบบครบวงจร เพื่อให้สามารถรับรู ้รายได้อย่างต่อเนื่ องทุกปี นอกจากนี้
บริ ษทั ได้ขยายธุรกิจไปในอุตสาหกรรมให้บริ การให้คาปรึ กษา ติดตั้ง และวางระบบงานโปรแกรมสาเร็ จรู ปและบารุ งรักษา และ
ดูแลระบบสารสนเทศซึ่งมีการรับรู ้รายได้ตามความคืบหน้าโครงการที่มีอยู่
ความเสี่ ยงจากความไม่ สงบทางการเมือง เนื่ องจากปั จจุบนั รายได้หลักของบริ ษทั มาจากรายได้ค่าเช่า และ บริ การ
จากแมริ ออท เอ็คเซ็ คคิวที ฟ อพาร์ ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุ งเทพฯ ซึ่ งผลการดาเนิ นงานขึ้นอยู่กบั จานวนนักท่องเที่ ยวและ
ชาวต่างชาติที่มาทางานในประเทศไทย โดยปั จจัยหลักที่ ส่งผลต่อจานวนของผูใ้ ช้บริ การทั้งสองกลุ่มนั้นคือสถานการณ์ทาง
การเมืองของประเทศ จะเห็นได้ว่าในช่วงที่มีการปฏิวตั ิหรื อเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จานวนนักท่องเที่ ยวและชาวต่างชาติที่
ทางานในประเทศไทยจะลดลงอย่างชัดเจนทุกครั้ง บริ ษทั จึงได้พยายามหาธุรกิจอื่นที่ไม่พ่ ึงพากับปั จจัยดังกล่าวเพื่อให้รับมือกับ
ความเสี่ ยงจากความไม่สงบทางการเมืองได้ดีข้ ึน
ความเสี่ยงจากการส่ งมอบงาน ธุรกิจการให้บริ การสารสนเทศนั้นการส่ งมอบงานตามกาหนดระยะเวลา และคุณภาพ
ของงานเป็ นสิ่ งสาคัญ การให้บริ การด้านซอฟต์แวร์ มกั จะมีอายุการส่ งมอบโครงการประมาณ 8 - 24 เดือน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ขนาด
ของแต่ละโครงการ หากบริ ษทั ไม่สามารถส่งมอบโครงการในเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา บริ ษทั อาจถูกปรับจากการส่ งงานล่าช้า
ได้ อย่างไรก็ดี บริ ษทั มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และบริ หารความเสี่ ยงของโครงการอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สามารถส่ ง
มอบงานและปิ ดโครงการได้ตรงตามแผนการดาเนินงานโครงการที่กาหนด
ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี ธุรกิจการให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมี
การการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วตลอดเวลา บริ ษทั มีความเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบจากความล้าสมัยของการให้บริ การ ซึ่ งมีผล
ให้สูญเสี ยความสามารถในการแข่งขัน บริ ษทั จึงให้ความสาคัญต่อการวางแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
พร้อมทั้งการส่งเสริ มให้พนักงานมีความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้และตอบรับนวัตกรรมใหม่อยูเ่ สมอ
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล เนื่องจากธุรกิจบริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นธุรกิจที่มีการพึ่งพา
ความสามารถและความชานาญเฉพาะด้านของบุคลากร บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญกับการบริ หารทรัพยากรบุคคลโดยการจัดการ
ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีการวางแผนกาลังคนอย่างเป็ นระบบเพื่อป้ องกันการขาดแคลน
ทรัพยากรบุคคลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้
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3.2 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
ความเสี่ ยงทางด้ านโครงสร้ างทางการเงินและสภาพคล่ อง ทั้งรายได้จากแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้นท์ สาทร
วิสต้า – กรุ งเทพฯ รายได้จากการรับบริ หารจัดการอาคารสานักงาน และการให้คาปรึ กษาและวางระบบสารสนเทศเป็ นธุรกิจที่
ไม่ตอ้ งใช้เงินลงทุนสูง แต่อาศัยความชานาญเฉพาะทางของบุคลากรเป็ นหลัก จึงไม่ส่งผลกระทบกับสภาพคล่องของบริ ษทั และ
ทาให้มีกระแสเงินสดที่ต่อเนื่อง
ปั จจุบนั ความเสี่ ยงทางด้านโครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่องอยูใ่ นเกณฑ์ต่า เนื่องจากรายได้รวมของบริ ษทั เริ่ มลด
ความผันผวนลง และในเดือนตุลาคม 2556 บริ ษทั ได้ใช้เงินจากการเพิ่มทุนชาระคืนเงินกูธ้ นาคารก่อนกาหนดเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ทาให้บริ ษทั ไม่มีภาระจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะยาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 เป็ นต้นมา
ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุม
ความเสี่ ยงนี้โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่ อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่มีการกระจุกตัวเนื่ องจาก
บริ ษทั มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีจานวนมากราย จานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษ ัทอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่า
ตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะทางการเงิน
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ภายหลังจากการชาระคื นเงิ นกูก้ ่ อนกาหนดทั้งจานวนในเดื อน
ตุลาคม 2556 แล้ว บริ ษทั ยังไม่มีการพัฒนาโครงการที่พกั อาศัยและคอนโดมีเนียมอีก จึงไม่มีความจาเป็ นต้องใช้เงินกูย้ ืมธนาคาร
ทาให้ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั อยูใ่ นระดับต่า
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดีของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ปี 2558
สิ้นเดือน
แบบมีระยะเวลา (MLR)
แบบเงินเบิกเกินบัญชี (MOR)

มีนาคม

พฤษภาคม

กันยายน

พฤศจิกายน

6.625
7.5

6.5
7.375

6.5
7.375

6.5
7.375

3.3 ความเสี่ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากบริษัทมีผ้ถู ือหุ้นรายใดรายหนึ่งถือหุ้นเกินกว่ า 50% ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายสาธิ ต วิทยากร ถือ
หุ ้นในบริ ษทั จานวน 650,842,200 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 67.94 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั จึงทาให้ นาย
สาธิ ต วิทยากร สามารถควบคุมมติผถู ้ ือหุ ้นได้เกือบทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการแต่งตั้งกรรมการ หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่
ต้องใช้เสี ยงส่ วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ยกเว้นเรื่ องกฎหมายหรื อข้อบังคับบริ ษทั กาหนดต้องให้ได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนั้นผูถ้ ือหุน้ รายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ใหญ่เสนอ
ได้
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บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
4. สินทรัพย์ ทใี่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพย์ หลักของบริษัท
1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีสินทรัพย์หลักเพื่อการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้แก่ อาคารและที่ดินสาหรับโครงการ
ที่พกั อาศัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อ/สถานทีต่ ้งั
แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า กรุ งเทพฯ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุ งเทพฯ

ลักษณะ
โครงการ

พืน้ ที่
(ตารางวา)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ

เซอร์วสิ
อพาร์ท
เม้นท์

834.30

เจ้าของ

มูลค่ าตามบัญชี
ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2558

รวมทั้งสิ้น

1,393.9

-

1,393.9

-

2) มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หลักประเภทอุปกรณ์ และ เครื่ องใช้สานักงานของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายละเอียด ดังนี้
รายการ
ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุ ง
ยานพาหนะ
เครื่ องใช้สานักงาน
เครื่ องตกแต่ง
รวมทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ
รวมทั้งสิ้น

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
งบเฉพาะกิจการ
1,394.40
6.42
1.51
27.49
1,429.82
5.45
1,435.27

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
งบรวม
1,394.40
6.51
2.77
27.49
1,431.17
6.52
1,437.69

หมายเหตุ :

- อาคารสานักงานของบริ ษทั ในปัจจุบนั เป็ นการเช่าจากบริ ษทั วี อินเทลลิเจนซ์ จากัด ดังนั้น จึงไม่มีรายการ
สิ นทรัพย์อาคารสานักงาน
- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปบัญชี สาหรับใช้ในสานักงาน และโปรแกรม สาเร็ จรู ป
เพื่อบริ หารธุรกิจให้บริ การที่พกั อาศัยแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุ งเทพฯ

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั ย่อย 3 บริ ษทั คือ บริ ษทั พริ้ นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จากัด บริ ษทั คอน
เวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด และบริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จากัด การจัดตั้งและเข้าถือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าวข้างต้น เพื่อ
เป็ นการเพิ่มศักยภาพและกลยุทธ์ทางธุ รกิ จของบริ ษทั โดยบริ ษทั มีนโยบายส่ งกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เข้าไปเป็ น
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บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
กรรมการของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เพื่อร่ วมกาหนดนโยบายการดาเนิ นงานให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และเอื้อต่อการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั
รายละเอียดบริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท
บริ ษทั พริ้ นซิเพิล อินเวสเมนท์ จากัด
บริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด
บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จากัด

อัตราร้ อยละทีถ่ ือหุ้น
จัดตั้งขึน้
2557
ในประเทศ 2558
ที่ปรึ กษาด้านธุรกิจ
ไทย
99.997 99.997
ให้ บ ริ การเกี่ ย วกับ การติ ด ตั้ง ระบบ
ไทย
99.997 99.997
สารสนเทศ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ไทย
99.997 ลักษณะของธุรกิจ

ส่วนที่ 1 หน้า 20

20

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ในปี พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้ถูกนิติบุคคลอาคารชุด โครงการเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส ฟ้ องร้องให้โอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดินที่
เป็ นภาระจายอม หรื อชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ นจานวนเงิน 49 ล้านบาท และให้จดั หาที่จอดรถเพิ่มเติมหรื อชดใช้ค่าเสี ยหาย
เป็ นจานวนเงิน 106 ล้านบาท รวมถึงให้ชดใช้ค่าเสี ยหายในการซ่อมแซมการชารุ ดของอาคารชุดเป็ นจานวนเงิน 4 ล้าน
บาท ศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้ องคดีดงั กล่าวแล้วในเดือนธันวาคม พ.ศ.2553 ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โจทก์
ได้ยนื่ อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ และในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ศาลอุทธรณ์ ได้พิพากษายกฟ้ องในกรณี ให้โอนกรรม
สิ ทธ์ที่ดินที่เป็ นภาระจายอมและให้จดั หาที่จอดรถเพิ่มเติม ส่วนค่าเสี ยหายในการซ่อมแซมส่วนที่ชารุ ดของอาคารชุดให้
ชดเชยไม่เกิน 3 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล
ฎีกา และขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎี กา อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้ต้ งั สารองเผื่อผลความเสี ยหายจากคดี
ฟ้ องร้อง ในส่วนที่บริ ษทั คิดว่าเหมาะสมเป็ นจานวนเงินรวม 1.4 ล้านบาท ไว้ในบัญชีแล้ว
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บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอืน่
6.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์
(1) บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท
เดิมชื่อ บริ ษทั เมโทรสตาร์ พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ

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

ประเภทธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่

ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110

ทีต่ ้งั สาขา

1 ซอยสวนพลู ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 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 บาท เรี ยกชาระแล้ว 957,976,200 บาท ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ
จานวน 957,976,200 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และมีใบสาคัญแสดง
สิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั (PRINC-W1) ที่ออกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นรายเดิม ซึ่ งจดทะเบียนหลักทรัพย์
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จานวนทั้งสิ้ น 466,850,000 หน่วย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ คงเหลือ เป็ นจานวน 442,673,800 หน่ วย ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2559

(2) บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์ เมนท์ จากัด
บริ ษทั พริ้ นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จากัด
ชื่อบริษัท
Principal Investment Company Limited
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่ปรึ กษาทางธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ
ทีต่ ้งั สานักงาน
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
เลขทะเบียนบริษัท

0105556119227

โทรศัพท์

02-714-2184

โทรสาร
หลักทรัพย์ ทอี่ อก

02-714-2185
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท เรี ยกชาระแล้ว 10,000,000 บาท ประกอบด้วย หุน้ สามัญ
จานวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
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(3) บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ ซิสเทมส์ จากัด
บริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด
ชื่อบริษัท
Convergence System Company Limited
ชื่อภาษาอังกฤษ
ให้บริ การเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสารสนเทศ
ประเภทธุรกิจ
ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ
ทีต่ ้งั สานักงาน
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
เลขทะเบียนบริษัท

0105551095249

โทรศัพท์

02-714-1378

โทรสาร
02-714-3478
หลักทรัพย์ ทอี่ อก บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท เรี ยกชาระแล้ว 50,000,000 บาท ประกอบด้วย หุน้ สามัญ
จานวน 5,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
(4) บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จากัด
บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จากัด
ชื่อบริษัท
Bangkok Center District Company Limited
ชื่อภาษาอังกฤษ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ
ทีต่ ้งั สานักงาน
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
เลขทะเบียนบริษัท

0105558144911

โทรศัพท์

02-714-2173

โทรสาร
02-714-2185
หลักทรัพย์ ทอี่ อก บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เรี ยกชาระแล้ว 75,000,000 บาท ประกอบด้วย หุน้ สามัญ
จานวน 30,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 หน้า 23

23

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
6.2 ข้ อมูลสาคัญอืน่
บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหุน้ สามัญ

:

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพฯ 10110
โทร. 02-229-2800

ผูส้ อบบัญชี

:

นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์
นายพิสิฐ ทางธนกุล
นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
ชั้น 15 บางกอกซิต้ ีทาวเวอร์
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 02-344-1000 โทรสาร 02-286-5050
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 1,400,700,000 บาท เรี ยกชาระแล้ว 947,724,500 บาท ประกอบด้วย
หุน้ สามัญจานวน 947,724,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ได้เปิ ดให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้แสดงความจานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ จานวน 4
ครั้ง ทั้งนี้มีผใู ้ ช้สิทธิเพียง 3 ครั้ง มีจานวนรวมทั้งสิ้น 10,251,700 หน่วย โดยบริ ษทั ได้จดั สรรหุ ้นจานวนดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุ ้น และ
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ดังนั้น ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มี ทุนจดทะเบี ยน 1,400,700,000 บาท เรี ยกชาระแล้ว 957,976,200 บาท
ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 957,976,200 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 มีดงั นี้
ลำดับที่ ชื่ อ - สกุล
จำนวนหุ้น
% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.
นำยสำธิ ต วิทยำกร
650,842,200
67.939%
2.
นำงพเยำว์ ชลำชีพ
48,462,600
5.059%
3.
นำยพีรพล สุ วรรณนภำศรี
10,596,000
1.106%
4.
น.ส.พัลลภำ วิทยำกร
10,548,200
1.101%
5.
นำงปิ ยมำ ชริ นธร
8,746,000
0.913%
6.
น.ส.สุ รัชนี ลิ่มอติบูลย์
8,304,000
0.867%
7.
น.ส.ศุภรดำ ชลำชีพ
6,692,480
0.699%
8.
นำยนพพงษ์ สิ มำกร
6,000,000
0.626%
9.
นำยอนุวตั ร บุศรำวงศ์
5,100,000
0.532%
10. น.ส.เรศรำ ตัณฑะยำนนท์
5,093,000
0.532%
11. น.ส.วรำภรณ์ หำญไกรวิไลย์
5,000,000
0.522%
12. น.ส.ระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่ งโรจน์
4,380,700
0.457%
ผูถ้ ือหุ้นรำยย่อย
188,211,020
19.647%
รวม
957,976,200
100.000%
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิในการเข้าประชุมเป็ นวันที่ 1 เมษายน 2559 และเมื่อมีการปิ ด
สมุดทะเบียนในวันที่ 4 เมษายน 2559 แล้วนั้น บริ ษทั จะทาการเผยแพร่ ขอ้ มูลรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่บนเวปไซต์ของบริ ษทั
ต่อไป
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7.3 การออกหลักทรัพย์ อนื่
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญ
เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั (PRINC-W1) จานวน 466,900,000 หน่วย ให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ เดิมในอัตราส่ วน 1 หุ ้นสามัญเดิมต่อใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชนิด
: ระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้
ราคาใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ
: 1.20 บาทต่อหุน้
วันใช้สิทธิ
: กาหนดการใช้สิทธิทุก ๆ 3 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
โดยวันกาหนดใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 และ
สามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 กันยายน 2559
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 1 ตุลาคม 2556
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน
2556 จานวนทั้งสิ้ น 466,850,000 หน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นคงเหลือเป็ น
จานวน 452,925,500 หน่วย
ในระหว่างปี 2558 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้แสดงความจานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ 3 ครั้ง มีจานวนรวมทั้งสิ้ น
10,251,700 หน่วย โดยมีรายละเอียดการใช้สิทธิดงั นี้
วันที่ใช้ สิทธิ

จำนวนหน่ วยที่ใช้ สิทธิ

วันที่จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพำณิชย์

31 มีนำคม 2558

9,700,700

9 เมษำยน 2558

30 มิถุนำยน 2558

501,000

8 กรกฎำคม 2558

30 กันยำยน 2558

50,000

6 ตุลำคม 2558

30 ธันวำคม 2558

ไม่มีผใู ้ ช้สิทธิ

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิซ้ือหุน้ คงเหลือเป็ นจานวน 442,673,800 หน่วย
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สารอง
ตามกฎหมาย และสารองอื่นๆ ที่ผา่ นมา บริ ษทั ยังไม่มีการจ่ายเงินปั นผล เนื่ องจากธุรกิจเพิ่งเริ่ มมีผลกาไรในปี 2557 และยังอยูใ่ น
ระหว่างการขยายกิจการ การจ่ายปั นผลจึงมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความ
จาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยให้อานาจคณะกรรมการของบริ ษทั พิจารณา โดยการดาเนิ นการดังกล่าวจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้
ส่วนที่ 2 หน้า 26
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ในปี 2558 คณะกรรมการบริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) ประกอบดัวยผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั จานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
เข้ ำประชุ ม/จำนวนครั้งกำรประชุ ม
รำยชื่ อกรรมกำร

ตำแหน่ ง

กำรประชุ ม กำรประชุ ม กำรประชุ ม กำรประชุ ม สำเหตุกำร
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร ผู้ถือหุ้น ขำดประชุ ม
บริษทั
บริหำร
ตรวจสอบ

1. นำยแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร
2. นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษทั
8/8
1/1
กรรมกำรอิสระและ
8/8
4/4
1/1
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
3. ดร.สำธิ ต วิทยำกร
กรรมกำรและ
8/8
4/4
1/1
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรและ
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
4. นำงสำวอรัญญำ เฉลิมพรวโรดม กรรมกำรอิสระและ
8/8
4/4
1/1
กรรมกำรตรวจสอบ
5. ดร.จุฑำมำส อิงโพธิ์ ชัย
กรรมกำรอิสระและ
8/8
4/4
1/1
กรรมกำรตรวจสอบ
6. นำงสำวศิรดำ เทียมประเสริ ฐ กรรมกำร
8/8
4/4
1/1
1/1
ติดภำระกิจ
7. นำงศันสนี ย ์ สุธีวงศ์ *
กรรมกำร
7/8
4/4
8. นำยศำสตรำ จันทรศัพท์ *
กรรมกำร
8/8
1/1
9. นำงสำวภัทรพร จำรุ พฒั น์
กรรมกำร
8/8
1/1
*นายศาสตรา จันทรศัพท์ ลาออกจากกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และ นางศันสนี ย ์ สุ ธีวงศ์ ลาออกจากกรรมการบริ ษทั เมื่อวัน ที่ 25 กุมภาพันธ์
2559
**นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนนายศาสตรา จันทรศัพท์ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และนางสาววิชนัน ศุภจรรยา ได้รับ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนนางศันสนีย ์ สุ ธีวงศ์ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจและหน้าที่ในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน” ตามที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกาหนด ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และเพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ ดังนั้น บริ ษทั จึงกาหนดบทบาทหน้าที่และหลักปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อเป็ นแบบอย่างให้พนักงาน
ทุกระดับยึดมัน่ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน และเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป ดังนี้
1. ดูแลและจัดการให้การดาเนิ นการของบริ ษทั และ การปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) มีความ
รับผิดชอบ (Duty of Accountability) และ มีจริ ยธรรม (Duty of Ethic) รักษาผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั บน
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นประจาทุกปี และ กาหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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3. กาหนดวิสัยทัศน์ของกิ จการ พิจารณาอนุ มตั ินโยบายและกลยุทธ์ที่สาคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิ น แผนงานต่างๆ
งบประมาณ ความเสี่ ยง รวมทั้งกากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นงานตามนโยบาย และ แผนงานที่ กาหนดไว้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และรับผิดชอบต่อผลประกอบการ และการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารด้วยความ
ตั้งใจ และความระมัดระวังในการปฏิบตั ิงาน
4. ให้ ความมั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงิ น และ การสอบบัญชี มี ความเชื่ อถื อได้ รวมทั้งดู แลให้ มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลการรายงานทางการเงินและการติดตามผล
5. สอดส่ องดูแลและจัดการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของ
บริ ษทั กาหนดแนวทางในการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และ ผูถ้ ือ
หุ ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ โดยที่ ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยไม่ควรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจกาหนดขั้นตอนการดาเนิ นการ
และ การเปิ ดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
6. ให้มีการกาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่าย
จัดการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามนโยบาย และ รายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยการรายงานผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกไตรมาส บริ ษทั จัดให้มีการประเมินประสิ ทธิ ผลของการจัดการความเสี่ ยง
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติท้ งั หลาย
7. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการ ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
8. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิ สระ โดยพิจารณาจากคุ ณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามของกรรมการอิ สระ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/
หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
ของบริ ษทั ต่อไป
9. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี คุณสมบัติตามที่ กฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารและมอบหมายอานาจหน้าที่บางประการให้คณะกรรมการบริ หาร เป็ น ผูบ้ ริ หาร
งานของบริ ษทั ได้ กรรมการบริ หารมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน และ บาเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกาหนด แต่
ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของกรรมการบริ หารผูน้ ้ นั ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ตามข้อบังคับ
บริ ษทั ในฐานะกรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้างบริ ษทั
11. ส่ งเสริ มให้จ ัดท าจริ ยธรรมธุ รกิ จที่ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้กรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ กคนเข้าใจถึ ง
มาตรฐานด้านจริ ยธรรมที่ บริ ษทั ใช้ในการดาเนิ นธุ รกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรม
ดังกล่าวอย่างจริ งจัง
12. แต่งตั้งเลขานุ การบริ ษทั ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ เพื่อทาหน้าที่ จ ัดทาและเก็บรั กษา
เอกสาร และ การอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการตลาดทุนกาหนด และช่วยดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและ
บริ ษทั อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ และ ผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนการให้คาแนะนาแก่กรรมการและบริ ษทั ในการ
ปฏิบตั ิตน และ การดาเนิ นกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่าเสมอ อีกทั้งดูแลให้
กรรมการและบริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส
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13. ให้มีการกาหนดนโยบายต่อต้านทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
14. เลขานุ การบริ ษทั สรุ ปรายงานการถื อหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุ ตร ที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะที่ ถือหุ ้นใน
บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อในการประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ผ่านทางเลขานุการบริ ษทั
ทราบโดยมิชกั ช้า เมื่อมีกรณี ดงั ต่อไปนี้
- มีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริ ษทั จัดทาขึ้นระหว่างรอบปี บัญชี
- มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ
15. เข้าอบรมหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสู ตร
อันได้แก่ DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรื อ หลักสู ตร DIRECTOR CERTIFICATION
PROGRAM (DCP) หรื อ เทียบเท่าเพื่อการเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
16. หน้าที่อื่นใดของกรรมการตามที่กาหนดไว้ในประกาศ ข้อกาหนด พระราชบัญญัติ หรื อ กฎหมายอื่นใดที่กากับดูแล
บริ ษทั
17. ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั และ ให้มีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
18. คณะกรรมการมีอานาจกาหนด และ แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ได้
8.2 ผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559
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รายชื่อผูบ้ ริ หารบริ ษทั ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 มีดงั ต่อไปนี้
รำยชื่ อผู้บริหำร
1. นำยวีระ ศรี ชนะชัยโชค
2. นำยศิริชยั โตวิริยะเวช
3. นำงสำววิชนัน ศุภจรรยำ
4. นำยอนันต์ ก้องมณี รัตน์
5. นำงเสมอแข สัทธำพงศ์
6. นำงสุกนิ ษฐ์ มหำนุกูล
7. นำงสำวปรี ยำพร อภิวำทน์วิทยะ

ตำแหน่ ง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำรลงทุน
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ กำรวิศวกรรม
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ กำรงำนจัดซื้ อ
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ กำรงำนบุคคล
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ กำรบัญชี

8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั ให้มีผล
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2557 โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ปรากฎในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ในปี 2558 บริ ษทั มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 8 ครั้ง ได้จ่ายค่าเบี้ ยประชุ มให้กบั กรรมการบริ ษทั จานวน
950,000 บาท มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารพร้อมจ่ายเบี้ยประชุมสาหรับกรรมการบริ หารทั้งหมด 60,000 บาท และได้มี
การจ่ายเงินค่าบาเหน็จให้กรรมการ เป็ นจานวนเงิน 4,000,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,010,000 บาท
รำยชื่ อกรรมกำร

ค่ ำเบีย้ ประชุ มกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมกำรบริหำร และ ค่ ำบำเหน็จกรรมกำร
กรรมกำรตรวจสอบ

นำยแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร
นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
ดร.สำธิ ต วิทยำกร
นำงสำวอรัญญำ เฉลิมพรวโรดม
ดร.จุฑำมำศ อิงโพธิ์ ชัย
นำงสำวศิรดำ เทียมประเสริ ฐ
นำงศันสนี ย ์ สุธีวงศ์
นำยศำตรำ จันทรศัพท์
นำงสำวภัทรพร จำรุ พฒั น์
รวมค่ ำตอบแทนกรรมกำร

รวมทั้งสิ้น

135,000.00

600,000.00

735,000.00

155,000.00
110,000.00
110,000.00
110,000.00
110,000.00
100,000.00
90,000.00
90,000.00
1,010,000.00

600,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
4,000,000.00

755,000.00
510,000.00
510,000.00
510,000.00
510,000.00
500,000.00
490,000.00
490,000.00
5,010,000.00
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ในปี 2558 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงิ นเดื อนและโบนัส ให้กบั ผูบ้ ริ หารจานวน 10 ราย (ซึ่ งรวมถึ ง
นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร, ดร.สาธิต วิทยากร, และนางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ ด้วย) เป็ นเงินรวมทั้งสิ้น 26.42 ล้านบาท
และ สาหรับบริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กบั ผูบ้ ริ หารจานวน 8
ราย เป็ นเงินรวมทั้งสิ้น 14.93 ล้านบาท
(2) ค่ าตอบแทนอืน่
ค่ าตอบแทนอืน่ ของกรรมการ
ไม่มี
ค่ าตอบแทนอืน่ ของผู้บริหาร
 เงินทุนสารองเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพแก่พนักงานและผูบ้ ริ หาร โดยบริ ษทั จะสมทบใน
อัตราส่วนร้อยละ 3 ต่อเงินเดือน
8.5 บุคลากร
ข้อมูลจานวนพนักงาน (รวมผูบ้ ริ หาร) ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึงค่าตอบแทนอันได้แก่ เงิ นเดือน ค่าล่วงเวลา
โบนัส เงินประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แสดงรายละเอียดไว้ดงั ตารางด้านล่างนี้
ปี 2558
พนักงำนปฏิบตั ิกำร (คน)
พนักงำนบริ หำร (คน)
รวมจำนวนพนักงำน (คน)
ค่ำตอบแทนพนักงำน (ล้ำนบำท)

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่
34
9
43
42.07

MEA
169
169
47.70

บริษทั
คอนเวอร์ เจนซ์ ซิสเทมส์
จำกัด
118
8
126
82.60

บริษทั
บริษทั
พริ้นซิเพิลอินเวสเม้นท์ แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค
จำกัด
จำกัด
-

ทั้งนี้ สาหรับบริ ษทั ย่อยอีกสองแห่ง เนื่องจากยังไม่มีพนักงาน จึงยังไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2558
เกณฑ์ การพิจารณาจ่ ายโบนัส
การจ่ายเงินโบนัสจะพิจารณาเป็ นคราวๆ ไป โดยมีเกณฑ์ต่างๆ ที่จะต้องนามาพิจารณาประกอบ ได้แก่ ผลประกอบการ
ของบริ ษทั การประเมินผลงานของพนักงานที่ได้รับโบนัส
ข้ อพิพาททางด้ านแรงงาน
- ไม่มี –
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นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั มีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานของบริ ษทั ให้มีศกั ยภาพเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการแข่งขันเชิงธุรกิจ และการ
คานึงถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยตาม “นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ในเรื่ องสิ ทธิ
มนุษยชนและการปฏิบตั ิต่อพนักงาน” บริ ษทั สนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการทางานทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ บริ ษทั มีนโยบายสนับสนุน สาหรับพนักงานที่มีความตั้งใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ในปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ได้มีการจัดอบรมภายในให้แก่พนักงานรวม 10 หลักสู ตร และพิจารณาส่ งพนักงานไปอบรม
ภายนอกตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับส่ วนงานนั้นๆ เป็ นต้นว่า การอบรมสาหรับงานทรัพยากรบุคคล การอบรมสาหรับเลขานุการ
บริ ษทั
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี บริ ษทั ได้จดั โครงสร้างบริ ษทั ให้สอดคล้องกับลักษณะการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ซึ่ งอยูภ่ ายใต้การดูแลของผูบ้ ริ หารแต่ละสายงาน โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คอยกากับดูแลในเบื้องต้น โดยคณะกรรมการมีอานาจหน้าที่
ตัดสิ นใจและดูแลการการดาเนินงานของบริ ษทั ตามข้อกาหนดบริ ษทั และตามที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ ขอบเขต
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆจะถูกกาหนดเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการทางาน ในขณะเดี ยวกันมีการตรวจสอบ
และถ่วงดุ ลกันอย่างเพียงพอ โดย “นโยบายการก ากับ ดู แลกิ จการของบริ ษทั ” ฉบับปรั บปรุ ง ได้ป ระกาศใช้ ณ วัน ที่ 26
พฤศจิกายน 2558 สามารถดูรายละเอียดได้บนเว็ปไซต์ของบริ ษทั www.principalcapital.co.th/investor/good_corporate.html
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
(1) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 มีจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
รำยชื่ อคณะกรรมกำรบริหำร
1. ดร.สำธิ ต วิทยำกร
2. นำยวีระ ศรี ชนะชัยโชค
3. นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ
4. นำงสำวปรี ยำพร อภิวำทน์วิทยะ
5. นำงสำววิชนัน ศุภจรรยำ

ตำแหน่ ง
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรและเลขำคณะกรรมกำรบริ หำร

อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. รับผิดชอบการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุระและงานบริ หารของบริ ษทั พิจารณากาหนด
นโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริ หารทรัพยากร
บุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ ของบริ ษทั เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาและอนุมตั ิและ/หรื อให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ตามนโยบายที่กาหนด
2. ดาเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสัง่ และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุกประการ
3. มีอานาจแต่งตั้งและควบคุมกากับดูแลให้การดาเนินงานของคณะทางานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้ าหมาย
ที่กาหนด
4. มีอานาจพิจารณา อนุมตั ิ การใช้จ่ายทางการเงินในด้านสิ นทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ในวงเงิน (แต่ละ
รายการ) ไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ เรื่ องดังกล่าวจะต้องนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ/ให้สตั ยาบันต่อไป
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5. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
6. มีอานาจพิจารณา อนุมตั ิการลงทุนระยะสั้น (ไม่เกิ น 1 ปี ) และการลงทุนทางการเงิ น (Portfolio Investment)
ระยะเวลา 2-5 ปี ของบริ ษทั ในวงเงินสาหรับ (แต่ละรายการ)ไม่เกิน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ เรื่ องดังกล่าวจะต้อง
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ/ให้สตั ยาบันต่อไป
7. พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลหรื อเงินปั นผลประจาปี ต่อคณะกรรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ิ
8. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกาหนดเงิน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริ หารซึ่ งมิได้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ หาร และการเลิกจ้าง
ทั้งนี้ อานาจของคณะกรรมการบริ หารจะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรื อรายการใดที่คณะ
กรรมการบริ หาร หรื อ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริ ษทั หรื อ บริ ษทั
ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ ง
การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
รายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คน ที่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอเพื่อทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องมี คุณสมบัติเกี่ ยวกับความเป็ นอิ สระ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ องคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบกากับดูแลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผูต้ รวจสอบ ทางบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมถึงการบริ หารความเสี่ ยง โดยในปี 2558 บริ ษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ซึ่ งมีความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอเพื่อทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ประกอบด้วย
รำยชื่ อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
2. นำงสำวอรัญญำ เฉลิมพรวโรดม
3. ดร.จุฑำมำส อิงโพธิ์ ชัย

ตำแหน่ ง
กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มนั่ ใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดย
การประสานงานกับผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และ ผูบ้ ริ หารที่ รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ
ประจาปี
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2. สอบทานให้บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน และ
ระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรื อตรวจสอบรายการ
ใดที่เห็ นว่าจาเป็ นและเป็ นสิ่ งสาคัญ พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ ยวกับการปรับปรุ งแก้ไขระบบการควบคุมภายใน
ระบบการบริ หารความเสี่ ยงและรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
4. สอบทานหลักฐานหากมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับ การดาเนิ นการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน และ ผล
การดาเนินงานของบริ ษทั หรื อ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อ การฝ่ าฝื นกฎหมาย และ ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ที่
อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั
5. พิ จารณาการเปิ ดเผยข้อมู ลของบริ ษ ัท ในกรณี ที่ เกิ ดรายการที่ เกี่ ยวโยง หรื อ รายการที่ อาจมี ความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ เป็ นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรั พย์ ทั้งนี้ เพื่ อให้ม ั่นใจว่ารายการดังกล่ าว
สมเหตุสมผลเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6. พิจารณาคัดเลือก และ เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของบริ ษทั
รวมถึ งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยคานึ งถึ งความน่าเชื่ อถื อ ความเพียงพอของทรัพยากรและ
ปริ มาณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญชีน้ นั รวมถึงประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ของสานักงานสอบบัญชี
ที่ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
7. สอบทานความถูกต้องและประสิ ทธิ ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน และการควบคุม
ภายใน
8. ส่งเสริ มให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทดั เทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
10. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ การว่าจ้างหน่วยงานภายนอกให้เป็ นผูต้ รวจสอบภายใน
รวมถึ งให้คาแนะนาในเรื่ องงบประมาณ และ กาลังพลของแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน
ประจาปี ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบระบบงานภายใน
11. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี ของบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
12. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็ นที่ เป็ นอิสระจากที่ ปรึ กษาทางวิชาชี พอื่นใด เมื่อเห็ นว่าจาเป็ นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ การดาเนิ นการ ว่าจ้างให้เป็ นไปตามระเบียบ
ข้อกาหนดของบริ ษทั
13. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อ กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เพื่อชี้ แจงในเรื่ อง
เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
ประกอบด้วยคณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนอย่างน้อย 3 คน และ มีกรรมการ
บริ ษทั อย่างน้อย 1 คน โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจานวน 5
ท่าน ประกอบด้วย
รำยชื่ อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
1. ดร.สำธิ ต วิทยำกร
2. นำยวีระ ศรี ชนะชัยโชค
3. นำยศิริชยั โตวิริยะเวช
4. นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ
5. นำงสำวถิรนันท์ แสงพึ่งธรรม

ตำแหน่ ง
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรและเลขำคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาและนาเสนอนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เกณฑ์ความที่ยอมรับ
ได้ และกรอบปฏิบตั ิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั
2. พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ ยงทั้งองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพและผลักดันให้เกิดความร่ วมมือในการบริ หารความ
เสี่ ยงทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. สอบทานรายงานความเสี่ ยงของหน่วยงานต่างๆพร้อมให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
4. ประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่สาคัญและมาตรการจัดการที่เหมาะสม
5. กากับดูแลความมีประสิ ทธิผลของกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
6. รายงานความเสี่ ยงและผลการบริ หารจัดการความเสี่ ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ตามวาระที่กาหนด
7. ปฏิบตั ิงานการจัดการความเสี่ ยงอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง

(1) หลักเกณฑ์ ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระมีดงั นี้

บริ ษทั มีหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยสรรหาจากผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ และ มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขอ้ กาหนดขั้นต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดในบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูท้ ี่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ
ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรื อผู ้
มีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ ผูท้ ี่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั
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3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อ โ ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา พี่
น้อง คู่สมรส และ บุตรของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องหรื อ บุคคลที่จะเสนอให้ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั
ที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่ มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวาง การใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เคยเป็ นหรื อเป็ น
ผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั รวมถึงผูม้ ีอานาจควบคุมผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิ จ กับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ที่ เกี่ยวข้อง
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
5. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีบริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูท้ ี่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั และ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ หุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของ
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่
6. ไม่เป็ น หรื อ เคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษาทางกฎหมาย หรื อที่ ปรึ กษา
ทางการเงิน ที่ได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทาง
วิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งเป็ น ผู ้
ที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ เป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกับกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อ ไม่
เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนยั ของห้างหุ ้นส่ วน หรื อ เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจา หรื อ ถือหุน้ เกินร้อยละ1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่นซึ่งประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกัน และ มีการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
ภายหลัง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิ สระที่ มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

(2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริ ษทั ต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามกฎหมายกาหนด โดย
การสรรหากรรมการบริ ษทั และการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริ ษทั ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. การแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และ ข้อกาหนดของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้
จะต้องมีความโปร่ งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึ กษา และ ประสบการณ์การประกอบ
วิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั และ ผู ้
ถือหุน้
2. กรรมการบริ ษทั ต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ มีความโปร่ งใส ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีคุณธรรม จริ ยธรรมใน
การดาเนินธุรกิจ และ มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั ได้
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3. ห้ามกรรมการประกอบกิจการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรื อ เข้าเป็ นกรรมการในนิ ติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง และ กรรมการ
ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที่บริ ษทั ทาขึ้น หรื อ ถือหุ ้น หรื อหุ ้นกูเ้ พิ่มหรื อ
ลดลงในบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ในเครื อ
4. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นผูท้ าการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ (1) หุน้ ต่อ (1) เสี ยง
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ ก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง เท่ากันเกิ น
จานวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
การถอดถอนและการพ้นจากตาแหน่งกรรมการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับ
จานวนหนึ่ งในสาม (1/3) และ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้ โดย
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจากจดทะเบี ยนแปรสภาพบริ ษทั นั้นให้ใช้วิธี
จับสลากกัน ว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุด นั้นเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง
2. นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรื อมี
ลัก ษณะต้อ งห้า มตามกฎหมายว่า ด้ว ยบริ ษ ัท มหาชนจ ากัด และ/หรื อ กฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก หรื อศาลมีคาสัง่ ให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วนั ที่ ใบลา
ออกไปถึงบริ ษทั ทั้งนี้กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสี ยง ไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และ มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
จานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
5. ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษทั เลือก
บุคคลซึ่ งมี คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการผูน้ ้ นั จะเหลือน้อยกว่าสอง ( 2 ) เดือน โดยบุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่ ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
6. มติของคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่
ยังเหลืออยู่
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(3) การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสู ง

ในการสรรหาผูม้ าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ประธานคณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาเพื่อกลัน่ กรอง
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั รวมถึงต้องเข้าใจในธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี สามารถบริ หารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่คณะกรรมการ
บริ ษทั กาหนดไว้ได้ และเมื่อแต่งตั้งแล้วจะรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบในลาดับต่อไป
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
เพื่อให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยเป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มีการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. ส่ งบุ คคลที่ คณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการบริ หารเห็ นว่ามีความรู ้ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อไปเป็ น
กรรมการบริ ษทั ย่อยนั้นๆ โดยในปี ที่ ผ่านมา ดร.สาธิ ต วิทยากร ยังคงดารงตาแหน่ งประธานคณะกรรมการ บริ ษทั
คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด และมีนายศิริชยั โตวิริยะเวช ผูอ้ านวยการฝ่ ายการลงทุนและบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งมี
ความรู ้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั อีกท่านหนึ่งด้วย
2. มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจาทุกไตรมาส
3. มีการจัดให้หน่วยงานภายนอกรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งรายงานผลให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ
4. มีการชี้แจงนโยบายที่สาคัญของบริ ษทั เป็ นต้นว่า นโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
นโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ให้บริ ษทั ย่อยรับทราบและนาไปปฏิบตั ิ
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีแนวปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ในจริ ยธรรมองค์กรในการควบคุมมิให้บุคลากรนาข้อมูลภายในองค์กรไปเปิ ดเผยให้แก่
ผูอ้ ื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยแนวปฏิบตั ิหลักได้แก่ จะต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้กบั ตนเอง
หรื อผูอ้ ื่นเช่น การซื้อหุน้ บริ ษทั ในเวลาที่จะประกาศผลการดาเนินงาน การซื้อที่ดินหรื อลงทุนในธุรกิจในบริ เวณที่ใกล้กบั บริ เวณ
ที่บริ ษทั จะขยายกิจการไป นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ ริ หาร ดังนี้
1. ให้ความรู ้แก่กรรมการรวมถึงผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตน คู่สมรส และบุตรที่ ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กาหนดให้ผบู ้ ริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริ ษทั ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงาน
ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ หากผูท้ ี่เกี่ยวข้องฝ่ าฝื นข้อกาหนดในเรื่ องเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายในดังกล่าว ถือว่าได้กระทาผิดข้อบังคับของ
บริ ษทั จะมีโทษทางวินยั อย่างเคร่ งครัด และหากมีการกระทาที่เชื่ อได้ว่าทาผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของ
ภาครัฐ บริ ษทั จะส่งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่รัฐดาเนินการต่อไป
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9.6 ค่ าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี
ในปี 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผูต้ รวจสอบบัญชีดงั ต่อไปนี้
ชื่ อบริษทั ผู้จ่ำย

ชื่ อผู้สอบบัญชี

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮำส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด
บริ ษทั พริ้ นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮำส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด
บริ ษทั คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮำส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด
บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิ สตริ ค จำกัด
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮำส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด
รวมค่ ำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่ ำสอบบัญชี
(บำท)
1,450,000.00
60,000.00
400,000.00
70,000.00
1,980,000.00

ค่ ำใช้ จ่ำยอื่น ๆ
(บำท)
26,740.00
1,200.00
4,400.00
32,340.00

โดยบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายสอบบัญชีเฉพาะบริ ษทั เป็ นจานวน 902,000 บาท
9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่องอืน่ ๆ
(1) การต่ อต้ านการทุจริต
หลังจากที่ บริ ษทั ได้เข้า ร่ วมประกาศเจตนารมณ์ เป็ นแนวร่ วมปฏิ บัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุ จริ ต
(Collective Action Coalition) ไปในปี 2557 ถือเป็ นลาดับที่ 332 ของรายชื่อบริ ษทั ที่ประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตแล้วนั้น ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 บริ ษทั ได้จดั อบรมโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมา
บรรยายเพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสาคัญในการต่อต้านการทุจริ ต เข้าใจถึงพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริ ต รวมถึงได้เรี ยนรู ้
กรณี ศึกษา หรื อ วิถีปฏิบตั ิที่เป็ นแบบอย่างขององค์กรอื่นในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
(2) การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริหาร
บริ ษทั มีคณะกรรมการทั้งสิ้นจานวน 9 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
• กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
• กรรมการอิสระ

จานวน 2 ท่าน
จานวน 4 ท่าน
จานวน 3 ท่าน

(3) การเปิ ดเผยนโยบายสาคัญของบริษัท
หลังจากที่ คณะกรรมการบริ ษ ัทได้จดั ทาและกาหนดนโยบายสาคัญ อันได้แก่ นโยบายการกากับ ดู แลกิ จ การที่ ดี
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แล้ว
เสร็ จเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ได้นานโยบายดังกล่าวขึ้นแสดงบนเวปไซต์ของบริ ษทั www.principalcapital.co.th
และเวปไซต์ภายในของบริ ษทั เพื่อให้พนักงานบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับทราบ นอกจากนี้ ยังได้ทาการจัดประชุมเพื่อชี้แจง
นโยบายดังกล่าว และเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้ซกั ถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงลงนามเพื่อรับทราบนโยบายเหล่านี้ เมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2559
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(4) ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และ โปร่ งใส โดยค่าตอบแทน
อยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสู งเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการ และได้ขออนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
(5) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกาหนดประชุมโดยปกติเป็ นประจาทุก 3 เดือนหรื ออย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจา ฝ่ ายธุรการและ
กฎหมายบริ ษทั จะได้จดั หนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม ทั้งนี้ โดยกาหนดให้มีการจดบันทึกการประชุมเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุ มที่ ผ่านการรั บรองจากคณะกรรมการพร้ อมให้ค ณะกรรมการและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อ ง
ตรวจสอบได้
(6) การกาหนดขอบเขตหน้ าทีข่ องผู้บริหารระดับสู งและเลขานุการบริษัท
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเคณะกรรมการบริหาร
1. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. กาหนดนโยบายของบริ ษทั รวมถึงการสัง่ การและกากับดูแลการดาเนินงานโดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการ
บริ หารงาน
3. ติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากปั จจัยต่างๆ ทั้งจากภายใน
และภายนอกบริ ษทั
4. มีอานาจพิจารณาว่าจ้างเจ้าหน้าที่ระดับบริ หารและบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงานหรื อการพ้นจาก
การเป็ นเจ้าหน้าที่ระดับบริ หาร
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นคราวๆ ไป
6. วงเงินอนุมตั ิของประธานคณะกรรมการบริ หารให้เป็ นไปตามคู่มืออานาจดาเนินการที่บริ ษทั ประกาศใช้
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
1. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานประจาวันของบริ ษทั
ดาเนิ นการหรื อปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หาร
และ/หรื อ คณะกรรมการของบริ ษทั
2. เป็ นผูร้ ับมอบอานาจของบริ ษทั ในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้อกาหนด คาสั่ง มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ทุก
ประการ
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3. มีอานาจแต่งตั้งและบริ หารงานคณะทางานต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิ ทธิภาพของการจัดการที่ดี และโปร่ งใส และ
ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอานาจ
ช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตแห่ งการมอบอานาจตามหนังสื อมอบอานาจซึ่ งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว และ/หรื อให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรื อคาสัง่ ที่ประธานคณะกรรมการ
บริ หาร หรื อ คณะกรรมการของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ได้กาหนดไว้
4. กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษทั รวมถึงการสั่งการและกากับดูแลการดาเนิ นงานโดยรวม
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริ หารงาน
5. ติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากปั จจัยต่างๆ ทั้งจากภายใน
และภายนอกบริ ษทั
6. มีอานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่ าย/แผนกหรื อการพ้นจาก
การเป็ นพนักงาน
7. มีอานาจ ออกคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษทั
และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทางานภายในองค์กร
8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นคราวๆ ไป
9. วงเงินอนุมตั ิของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารให้เป็ นไปตามคู่มืออานาจดาเนินการที่บริ ษทั ประกาศใช้
ทั้งนี้ อานาจของประธานคณะกรรมการบริ หาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตลอดจนการมอบอานาจแก่บุคคลอื่นที่
เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอานาจและ/หรื อ การมอบอานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ผรู ้ ับมอบอานาจ หรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริ ษทั ตามกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อ
ที่ ประชุ มคณะกรรมการ และ/หรื อที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่าวตามที่ ขอ้ บังคับของบริ ษทั หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จัดทาและเก็บรักษาเอกสารสาคัญของบริ ษทั
เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยและดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร เฉพาะเรื่ อง
จัดทารายงานการประชุม และเ อกสารสาคัญต่างๆ ได้แก่ การจัดหาสถานที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ประชุมผู ้
ถือหุน้ การกาหนดวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด
จัดทารายงานประจาปี ของบริ ษทั เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
จัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ดูแลผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนร่ างนโยบายด้านการบริ หารต่างๆ
ดูแลให้บริ ษทั และคณะกรรมการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
ส่งเสริ มให้บริ ษทั มีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม
เป็ นหรื อประสานงานนายทะเบียนของบริ ษทั และการประสานงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล
ดาเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการ หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
บริ ษทั ตระหนักดีวา่ การที่ธุรกิจจะเจริ ญเติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนนั้น ปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญคือการสร้างสมดุลของ
กาไรเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น นอกจากความมุ่งมัน่ ในการขยายกิจการให้ได้ตามเป้ าหมายแล้ว บริ ษทั จึงได้
กาหนดให้มีสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมากขึ้น และทาให้เห็นผลอย่างเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนขึ้น
โดยเน้นการสร้างรากฐานของความเข้าใจและรับรู ้ร่วมกันให้เกิดขึ้นในองค์กรเป็ นลาดับแรก เมื่อหน่วยย่อยขององค์กรเข้าใจแล้ว
จึงจะเกิ ดการสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่ องตามที่คาดหวังไว้ โดยบริ ษทั ได้ยึดตามแนวทางปฏิบตั ิใน 7 หัวข้อหลักตามแนวทาง
ความรั บผิดชอบต่ อสั งคมของกิจการที่ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยได้ กาหนดขึ้น และ ISO 26000 มาตรฐานความ
รับผิดชอบต่ อสังคม ดังต่อไปนี้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญ และไม่ขดั ต่อหลักกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องคานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย ดังนั้น เพื่อให้
พนักงานของบริ ษทั ได้มีความเข้าใจตรงกันและมี หลักยึดปฏิ บัติ บริ ษทั จึ งได้กาหนดนโยบายการกากับดูแล
กิจการขึ้นในปี 2558 และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลแล้วในหลายช่องทาง
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมในการดาเนิ นธุรกิจ บริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ไว้
เป็ นแนวทางในการดาเนินงาน อันจะช่วยลดปั ญหาของความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อการละเมิดกฎหมายได้
โดยในปี 2558 บริ ษทั ได้เชิ ญวิทยากรภายนอก คื อ นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข ซึ่ งเป็ นวิทยากรรับเชิ ญของ
วิทยาลัยตลาดทุนในเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ในองค์กร มาบรรยายและให้ความรู ้แก่พนักงาน
เพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ ยังได้กาหนดนโยบายทางสารสนเทศที่ครอบคลุมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง
เพื่อขจัดปั ญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา โดยมีการกาหนดบทลงโทษกากับไว้
3. สิ ทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิต่อพนักงาน
บริ ษทั ให้การปฏิ บัติต่อพนักงานอย่างเท่ าเที ยมและเป็ นธรรม มี สวัสดิ การ ความปลอดภัย และสุ ขอนามัย ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน มีการตอบแทนพนักงานในลักษณะที่นอกเหนื อจากค่าจ้างและโบนัส เป็ นต้นว่า
พนักงานเข้าร่ วมชมภาพยนตร์ “พระนเรศวรมหาราช” เพื่อให้ผอ่ นคลายความเครี ยดจากการทางาน และเป็ นการ
สร้างจิ ตสานึ กในความเป็ นชาติไทย มีความกตัญญู สานึ กในบุญคุณ และ ความกล้าหาญของบรรพบุรุษในการ
รักษาแผ่นดินให้ลูกหลาน เป็ นการปรับทัศนคติ และนาวิธีคิดมาประยุกต์ปฏิบตั ิในการทางาน และจัดฝึ กอบรม
สร้างเสริ มพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จานวน 10 หลักสูตร เพื่อให้พนักงานได้เสริ มศักยภาพในด้านต่างๆ และ
พัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร โดยหลักสูตรที่จดั ขึ้นได้แก่
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leadership Skill Development (Senior Level)
การจัดทาแผนกลยุทธ์สาหรับปี 2015
เทคนิคการเจรจาต่อรอง
เทคนิคการนาเสนอ
ปลุกจิตสานึกการบริ การ
พัฒนาศักยภาพ ยกระดับตัวเอง
สร้างความโปร่ งใส Anti - Corruption
สร้างเสริ มการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพและการทางานเป็ นทีม
และหลักสูตรเฉพาะของส่วนงานอื่นๆ

4. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
เพื่อเป็ นการรักษามาตรฐานการให้บริ การแก่ลูกค้าระดับบน บริ ษทั จึงได้ทาสัญญาการจัดการกับกลุ่มแมริ ออทซึ่ ง
เป็ นกลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสี ยง เพื่อให้บริ หารงานโรงแรมแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวที ฟ อพาร์ ทเม้นท์
สาทร วิสต้า – กรุ งเทพฯ โดยบริ ษทั ได้ติดตามผลการดาเนินงานทุกไตรมาสเพื่อให้มนั่ ใจว่าผูบ้ ริ โภคจะได้รับสิ่ ง
ที่ดีที่สุด ซึ่ งที่ผ่านมาโครงการนี้ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมซึ่ งผูบ้ ริ โภคเป็ นผูใ้ ห้คะแนนมาโดยตลอด รวมทั้งสาหรับ
รอบปี 2558 ด้วยเช่นกัน
5. สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
บริ ษทั มีการจัดซ้อมดับเพลิงให้แก่อาคารที่บริ ษทั ได้เข้าไปบริ หาร และยังได้ส่งพนักงานไปเข้าร่ วมการอบรมการ
ช่วยชีวติ ขั้นสูงร่ วมกับโรงพยาบาลบีเอ็นเอช เพื่อเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิตนหากมีเพื่อนพนักงานหรื อลูกค้าจาเป็ นต้อง
ได้รับความช่วยเหลือเร่ งด่วน
6. การมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษทั ได้ดาเนิ นกิจกรรม CSR- In process ซึ่ งเป็ นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยและสิ่ งแวดล้อมขององค์กร
1) บริ ษทั ได้มีนโยบายให้บริ ษทั คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด ให้บริ การติดตั้งระบบสารสนเทศพร้อมการ
ดูแลรักษาระบบต่อเนื่ อง 3 ปี แก่คลินิกแพทย์แผนปั จจุบนั และแพทย์แผนไทยประยุกต์ จานวน 1 แห่ ง ซึ่ ง
เป็ นคลินิกที่มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลที่ตน้ เหตุท้ งั ทางร่ างกายและจิ ตใจ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยไม่ตอ้ งอยูใ่ นวงเวียน
แห่ งการรั กษาแบบไม่มีที่สิ้นสุ ด รวมทั้งยังไม่คา้ กาไรแก่ ผูป้ ่ วยเกิ นควร โดยที่ คลิ นิกดังกล่าว จะมี การ
ให้บริ การในอัตราพิเศษแก่พนักงานในเครื อของบริ ษทั เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ในองค์กรอีกทางหนึ่ง
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2) มีการจัดให้แต่ละหน่วยงานเป็ นเจ้าภาพในแต่ละเดือนเพื่อระดมทุนหรื อจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในด้าน
ต่างๆ เป็ นต้นว่า การนาผ้าที่ ไม่ได้ใช้งานแล้วของโรงแรมไปบริ จาคเพื่อสนับสนุนงานของสมาคมส่ งเสริ ม
สถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ นดั ดามาตุ เพื่อ
นาไปใช้งานด้านอื่น ซึ่งเป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้ดาเนิ นกิ จกรรม CSR - After process ซึ่ งเป็ นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่ไม่
เกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กรโดยตรงมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริ ษทั ได้ดาเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
1) การระดมทุนสาหรับภารกิจมอบการศัลยกรรมรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ของมูลนิ ธิสร้างรอยยิม้ ซึ่ ง
เป็ นโครงการที่บริ ษทั ได้ดาเนินการต่อเนื่องมาหลายปี แล้ว ในปี นี้ บริ ษทั สามารถระดมทุนได้จานวน 30,000
บาท

2) บริ ษทั ได้ร่วมกิ จกรรมปลูกป่ าชายเลนกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ที่
จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมมอบเงินบริ จาคอีกจานวน 42,000 บาท

3) จัดกิจกรรม Wish upon a Star เพื่อระดมทุนจากลูกค้าและพนักงานของบริ ษทั เพื่อจัดหาของขวัญช่วยเหลือ

เด็กผูย้ ากไร้ในจังหวัดสระบุรี ในการนี้ บริ ษทั สามารถระดมทุนได้ 50,000 บาท และสมทบเงินเพิ่มเติมอีก
จานวน 14,900 บาท

7. การให้ความสาคัญกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษทั มีความตั้งใจที่จะพัฒนาการรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดความยัง่ ยืนมากขึ้น จึงได้เริ่ มให้ความสาคัญกับการ
จัดทารายงานความยัง่ ยืน (Sustainability Report) ขึ้น เพื่อประกาศจุดยืนของบริ ษทั และเพื่อให้เป็ นจุดเริ่ มต้นของ
การสร้างความยัง่ ยืนอย่างสมดุลให้กบั ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม

หมายเหตุ: โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน 2558
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) ได้ให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่ อง โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนิ นธุรกิจ และมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลในการดาเนิ นงาน รวมทั้งการ
ใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้ องกัน หรื อลดความผิดพลาด ความเสี ยหาย การรั่วไหล การสิ้ นเปลืองหรื อการทุจริ ต
ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
สาหรั บการควบคุ มภายในของบริ ษทั นั้น จากการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบครั้ งที่ 1/2558 เมื่ อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้วา่ จ้างสานักงานสอบบัญชีจากภายนอก บริ ษทั 24 อินเตอร์ เซอร์ วิสเซส จากัด ซึ่ งมีความเป็ น
อิสระ เพื่อทาหน้าที่ เป็ นผูต้ รวจสอบภายใน เข้ามาตรวจสอบอย่างต่อเนื่ องทุกๆ ไตรมาส โดยนางสาวกานติมา คงสมยุติ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบหลักในการตรวจสอบภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทั้ง 3 บริ ษทั คือ บริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด บริ ษทั
พริ้ นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จากัด และ บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จากัด ด้วย
แผนการตรวจสอบได้ครอบคลุมในเรื่ องต่างๆ คือ ระบบทรัพย์สินและหนี้ สิน ระบบรายได้และรายจ่ายทุกประเภท
ระบบบัญชีตน้ ทุน ภาษีที่เกี่ยวข้องทุกประเภท และ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ ผู ้
ตรวจสอบภายใน ได้มีการติ ดตามผลการแก้ไขข้อปรั บปรุ งและปั ญ หาต่างๆ ที่ ได้ ให้ความเห็ น ไว้ในรายงานว่า ได้รับการ
ปรับปรุ งให้เหมาะสม โปร่ งใส และ มีประสิ ทธิ ภาพ และ ถูกต้องตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการ กฎหมาย และ ระเบี ยบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
โดยจากการประชุมทั้ง 4 ครั้งในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั ได้ปรับปรุ งจุดอ่อนของระบบ
การควบคุมภายในแล้ว ทาให้ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั เป็ นไปตามมาตรฐานและมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ ที่ จะให้
ความเชื่ อมัน่ ได้ว่า บริ ษทั จะสามารถดาเนิ นงานให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ แต่ท้ งั นี้ เมื่อบริ ษทั กาลังอยู่
ในช่วงของการขยายกิจการ จึงอยากให้เน้นการมีระบบควบคุมที่เคร่ งครัดและเป็ นไปในเชิงลึกมากขึ้นเพื่อเป็ นการวางรากฐานที่
มัน่ คงให้ระบบการทางาน
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิ การยน 2558 คณะกกรมการบริ ษทั ได้ประกาศ “นโยบายบริ หารความเสี่ ยง” และ “กฎบัตรคณะ
กรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง” ในเบื้ องต้นให้มีคณะทางานดาเนิ นการจัดเตรี ยมแนวทางบริ หารความเสี่ ยง และในวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ในการวางแผน จัดอันดับ
ความเสี่ ย งของบริ ษ ัท จัด หาแนวทางการป้ องกัน ความเสี่ ย ง และ บริ ห ารจัด การความเสี่ ย งของบริ ษ ัท และ รายงานให้
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกหกเดือน
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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)

ความจาเป็ น/ความสมเหตุสมผล/
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าบริ การ –
ที่ปรึ กษากฎหมาย

0.21

-

• เป็ นสั ญ ญาว่ า จ้า งที่ ป รึ กษากฎหมาย เริ่ ม
ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2556
• คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดังกล่าวมี ความเหมาะสมเนื่ องจาก
บริ ษั ท มี ความจ าเป็ นต้ อ งใช้ ที่ ปรึ กษา
กฎหมายที่เข้าใจธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี
อี ก ทั้ง ค่า บริ การดัง กล่ าวเป็ นราคาที่ ต่ ากว่า
ตลาด

นางสาวภัทรพร ค่าบริ การ –
จารุ พฒั น์
ที่ปรึ กษากฎหมาย
เป็ นกรรมการ
บริ ษทั

2.12

0.13

• เป็ นสั ญ ญาว่ า จ้า งที่ ป รึ กษากฎหมาย เริ่ ม
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557
• คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดังกล่าวมี ความเหมาะสมเนื่ องจาก
บริ ษั ท มี ความจ าเป็ นต้ อ งใช้ ที่ ปรึ กษา
กฎหมายที่เข้าใจธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี
อี ก ทั้ง ค่า บริ การดัง กล่ าวเป็ นราคาที่ ต่ ากว่า
ตลาด

นางสาวภัทรพร กรรมการ
จารุ พฒั น์

บริ ษทั เดอะ
จูริส จากัด
โดย
นางสาว
ภัทรพร
จารุ พฒั น์ เป็ น
กรรมการ
และผูถ้ ือหุน้

ลักษณะรายการที่
เป็ นปกติธุรกิจ

มูลค่ าของ
รายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2557 2558

หมายเหตุ: สาหรับปี 2558 ไม่มีการต่อสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษากับบริ ษทั เดอะ จูริส จากัด สัญญาจึงสิ้นสุดที่เดือน กุมภาพันธ์ 2558
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12.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทารายการระหว่ างกัน
การทารายการระหว่างกันนั้นมีความสมเหตุสมผลและจาเป็ น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั โดยคณะ กรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป
ซึ่งมีราคาและมีเงื่อนไขที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หมายเหตุ: สาหรับปี 2558 ไม่มีการต่อสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษากับบริ ษทั เดอะ จูริส จากัด สัญญาจึงสิ้นสุดที่เดือน กุมภาพันธ์ 2558
12.3 นโยบายการทารายการระหว่ างกัน
กรณี ที่รายการระหว่างกันของบริ ษทั เกิ ดขึ้นกับบุ คคลที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั จะนาเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี ที่คณะ กรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริ ษทั จะจัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้การอนุมตั ิการเข้าทารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
นั้น คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในอนาคตหากเกิดรายการระหว่างกัน บริ ษทั จะดาเนินการให้มีการอนุมตั ิให้ทารายการดังกล่าว โดยบุคคลที่มีส่วนได้
เสี ยหรื ออาจขัดแย้ง จะต้องไม่ มีส่วนในการพิจ ารณาอนุ มตั ิ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ ิจ ารณาอนุ ม ัติ และให้
ความเห็นต่อการทารายการดังกล่าวทุกครั้ง ซึ่ งการอนุ มตั ิให้ทารายการดังกล่าวจะดาเนิ นการตามขั้นตอนของข้อกาหนดหรื อ
ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์ ข้อกาหนดเรื่ องรายการที่ เกี่ ยวโยงของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตลอดจนระเบียบและกฏเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องอย่างเคร่ งครัด โดยการกาหนดราคา ค่าตอบแทน หรื อ
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับรายการระหว่างกันบริ ษทั จะกาหนดโดยอ้างอิงจากราคาตลาด ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดย
สมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญชี อนุ ญาตแห่ งประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาถึ งความสมเหตุสมผลของรายการ และคานึ งถึ ง
ประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ และจะเปิ ดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั และรายงานประจาปี ของ
บริ ษทั
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ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี
รายงานผู้สอบบัญชีปี 2556
รายงานของผูส้ อบบัญชี สาหรั บงบการเงิ นปี 2556 ซึ่ งตรวจสอบโดย นางสาวรุ ้ งนภา เลิศสุ วรรณกุล ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุ ญาตและได้รับความเห็ นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ เลขที่ 3516 จากบริ ษทั
สานักงาน อีวาย จากัด ให้ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จดั ทาขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน


รายงานผู้สอบบัญชีปี 2557
รายงานของผูส้ อบบัญชีสาหรับงบการเงินปี 2557 ซึ่งตรวจสอบโดย นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและ
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 3760 จากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ให้ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จดั ทาขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน


รายงานผู้สอบบัญชีปี 2558
รายงานของผูส้ อบบัญชีสาหรับงบการเงินปี 2557 ซึ่งตรวจสอบโดย นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและ
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 3760 จากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ให้ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จดั ทาขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน
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50
13,914
1,431,167
6,522
4,576
1,139
6,372
1,463,689
2,087,288

สิ นทรั พ ย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝำกธนำคำรทีม่ ีภำระค้ำประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่ำควำมนิ ยม
สินทรัพย์ภำษีเ งินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พ ย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พ ย์

71,894
396,976
147,006

2558
จำนวนเงิน

259
7,465
623,599

ฐำนะกำรเงิน

สิ นทรั พ ย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้ำงรับ
จำกบริ ษทั ย่อย
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พ ย์หมุนเวียน

สิ นทรั พ ย์

งบแสดงฐานะการเงิน

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

0.67
68.57
0.31
0.22
0.05
0.31
70.12
100.00

0.01
0.36
29.88

3.44
19.02
7.04

%

12,920
1,470,170
11,626
4,576
2,762
1,502,053
2,039,973

316
8,418
537,920

62,149
317,770
149,268

520
1,514,202
33,490
4,576
2,544
1,555,331
2,034,872

259
2,612
479,541

78,056
314,582
84,032

2556
จำนวนเงิน
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0.63
72.07
0.57
0.22
0.14
73.63
100.00

0.02
0.41
26.37

3.05
15.58
7.32

งบกำรเงินรวม
2557
จำนวนเงิน
%

0.03
74.41
1.65
0.22
0.13
76.43
100.00

0.01
0.13
23.57

3.84
15.46
4.13

%

5,127
135,000
1,429,823
5,450
586
2,753
1,578,738
2,069,145

85,704
259
3,765
490,407

59,207
326,751
14,721

2558
จำนวนเงิน

0.25
6.52
69.10
0.26
0.03
0.13
76.30
100.00

4.14
0.01
0.18
23.70

2.86
15.79
0.71

%

5,000
60,000
1,467,551
2,386
2,200
1,537,137
2,001,571

85,933
316
3,685
464,434

44,115
317,770
12,616

0.25
3.00
73.32
0.12
0.11
76.80
100.00

4.29
0.02
0.18
23.20

2.20
15.88
0.63

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
2557
จำนวนเงิน
%

45,000
1,511,151
2,392
1,820
1,560,363
1,951,609

259
2,151
391,246

56,167
314,582
18,087

2556
จำนวนเงิน

2.31
77.43
0.12
0.09
79.95
100.00

0.01
0.11
20.05

2.88
16.12
0.93

%

หน่วย : พันบาท
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ทุนทีอ่ อกจำหน่ ำยและชำระเต็มมูลค่ำแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ ้นสำมัญ
เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ ้น
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น
รวมหนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น

ส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น
45.90
41.33

1.89
6.02
95.14
100.00

39,379
125,742
1,985,822
2,087,288

2.02
4.86

957,976
862,725

42,229
101,466

รวมหนี้สิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิ น

0.00
0.46
0.07
1.49

0.32
2.84

6,720
59,237
45
9,603
1,439
31,143

0.00
1.76
0.76
-

%

3
36,682
15,832
-

2558
จำนวนเงิน

หนี้สิ นไม่หมุนเวียน
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หนี้ สินภำษีเ งินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้ สินระยะยำว
หนี้ สินไม่หมุนเวีย นอื่น

หนี้สิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกผูบ้ ริ หำร
ส่วนของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี
ภำษีเ งินได้คำ้ งจ่ำย
หนี้ สินหมุนเวีย นอื่น
รวมหนี้สิ นหมุนเวียน

หนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น

ฐำนะกำรเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)

37,503
110,695
1,956,597
2,039,973

947,725
860,675

32,558
83,376

1,340
6,645
1,241
23,331

185
228
7,733
50,819

12,702
14,948
15,023
-

1.60
4.09

0.07
0.33
0.06
1.14

0.01
0.01
0.38
2.49

0.62
0.73
0.74
-

36,180
99,449
1,927,343
2,034,872

933,800
857,890
24

29,530
107,529

172
6,067
5,161
1,241
16,889

339
2,645
5,462
77,999

13,650
29,082
15,275
11,546

2556
จำนวนเงิน
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1.84
5.43
95.91
100.00

46.46
42.19

งบกำรเงินรวม
2557
จำนวนเงิน
%

1.45
5.28

0.01
0.30
0.25
0.06
0.83

0.02
0.13
0.27
3.83

0.67
1.43
0.75
0.57

1.78
4.89
94.72
100.00

45.89
42.16
0.00

%

39,379
132,059
1,992,140
2,069,145

957,976
862,725

38,458
77,005

5,877
1,439
31,143

3,118
38,546

19,596
15,832
-

2558
จำนวนเงิน

1.86
3.72

0.28
0.07
1.51

0.15
1.86

0.95
0.77
-

1.90
6.38
96.28
100.00

46.30
41.69

%

37,503
97,195
1,943,098
2,001,571

947,725
860,675

27,864
58,473

813
2,479
1,241
23,331

2,802
30,609

12,783
15,023
-

1.87
4.86
97.08
100.00

47.35
43.00

1.39
2.92

0.04
0.12
0.06
1.17

0.14
1.53

0.64
0.75
-

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
2557
จำนวนเงิน
%

36,180
72,447
1,900,341
1,951,609

933,800
857,890
24

20,669
51,267

173
2,366
1,241
16,889

1,016
30,598

14,307
15,275
-

2556
จำนวนเงิน

1.06
2.63

0.01
0.12
0.06
0.87

0.05
1.57

0.73
0.78
-

1.85
3.71
97.37
100.00

47.85
43.96
0.00

%
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กำไร(ขำดทุน)ต่ อ หุ้นขั้นพื้นฐำน

รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
ต้นทุนกำรให้บริ กำร
กำไรขั้นต้ น
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไร(ขำดทุน)ก่อ นภำษีเงินได้
รำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเ งินได้
กำไร(ขำดทุน)สำหรั บปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่ น:
กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงำน
ภำษีเ งินได้รอกำรตัดบัญชีของ
กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงำน
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บปี

ผลกำรดำเนินงำน

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

0.01

(388)
12,569

0.04
3.98

151
16,923

0.02

-

(0.18)

(755)

364,115
(212,146)
151,969
9,653
(11,792)
(137,704)
(1,457)
10,669
2,288
12,957

100.00
(58.84)
41.16
1.97
(2.75)
(36.23)
(0.23)
3.92
0.21
4.13

%

424,672
(249,877)
174,795
8,349
(11,662)
(153,860)
(984)
16,638
889
17,527

2558
จำนวนเงิน

(0.003)

18
679

1,849

284,373
(143,556)
140,816
11,185
(14,149)
(99,497)
(31,886)
6,469
(7,656)
(1,188)

2556
จำนวนเงิน
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(0.11)
3.45

-

100.00
(58.26)
41.74
2.65
(3.24)
(37.82)
(0.40)
2.93
0.63
3.56

งบกำรเงินรวม
2557
จำนวนเงิน
%

0.01
0.24

0.65

100.00
(50.48)
49.52
3.93
(4.98)
(34.99)
(11.21)
2.27
(2.69)
(0.42)

%

0.04

0.06
14.12

(0.30)

(785)

157
36,740

100.00
(44.46)
55.54
5.36
(4.48)
(42.53)
13.88
0.48
14.36

%

260,201
(115,684)
144,518
13,937
(11,662)
(110,666)
36,126
1,242
37,368

2558
จำนวนเงิน

0.03

(388)
26,071

-

236,829
(114,783)
122,046
9,856
(11,792)
(93,399)
26,711
(253)
26,459

(0.16)
11.01

-

100.00
(48.47)
51.53
4.16
(4.98)
(39.44)
11.28
(0.11)
11.17

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
2557
จำนวนเงิน
%

(0.060)

(26,322)

1,941

216,205
(119,004)
97,201
11,148
(14,149)
(90,696)
(31,595)
(28,090)
(173)
(28,263)

2556
จำนวนเงิน

(12.17)

0.90

100.00
(55.04)
44.96
5.16
(6.54)
(41.95)
(14.61)
(12.99)
(0.08)
(13.07)

%

หน่วย : พันบาท
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(81,681)
(582)
9,745
62,149
71,894

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

กระแสเงินสดสุทธิ

กระแสเงินสดยกมำต้นปี

กระแสเงินสด ณ วันสิ้ นปี

2558
92,007

กระแสเงินสด

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนิ นงำน

งบกระแสเงินสด

(6,315)

62,149

78,056

(15,907)

3,865

(13,457)

2557

งบกำรเงินรวม
32,241
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78,056

44,536

33,520

41,214

(39,935)

2556
82,502

59,207

44,115

15,093

12,302

(79,712)

2558
76,315

44,115

56,167

(12,052)

(68,315)

(20,053)

2557

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
21,722

56,167

44,536

11,631

39,824

(49,915)

2556

หน่วย : พันบาท
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บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ

หน่ วย

2558

งบกำรเงินรวม
2557

อัตรำส่วนสภำพคล่ อง

เท่ำ

10.53

10.59

6.15

12.72

15.17

12.79

อัตรำส่วนสภำพคล่ องหมุนเร็ ว

เท่ำ

10.40

10.41

6.11

10.39

12.23

12.71

อัตรำส่วนสภำพคล่ องกระแสเงิ นสด

เท่ำ

1.55

-0.12

0.41

2.14

2.49

0.71

อัตรำส่วนหมุนเวี ยนลู กหนี้ กำรค้ำ

เท่ำ

12.56

9.04

6.32

22.58

17.02

17.25

ระยะเวลำเก็บหนี้ เฉลี่ ย

วัน

29

40

57

16

21

21

อัตรำส่วนหมุนเวี ยนเจ้ำหนี้ กำรค้ำ

เท่ำ

36.79

40.22

30.64

20.14

25.08

23.80

ระยะเวลำชำระหนี้

วัน

10

9

12

18

14

15

อัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ

2556

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
2558
2557
2556

อัตรำส่ วนสภำพคล่ อง (Liquidity Ratio)

อัตรำส่ วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไร (Profitability Ratio)
อัตรำกำไรขั้นต้น

%

41.16

41.74

49.52

55.54

51.53

44.96

อัตรำกำไรจำกกำรดำเนิ นงำน

%

3.92

2.93

2.27

13.88

11.28

-12.99

อัตรำกำไรสุทธิ

%

4.13

3.56

-0.42

14.36

11.17

-13.07

อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ื อหุน้

%

0.88

0.66

-0.06

1.88

1.36

-1.49

อัตรำส่ วนแสดงประสิ ทธิภำพในกำรดำเนินงำน (Efficiency Ratio)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์

%

0.85

0.64

-0.06

1.84

1.34

-1.46

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร

%

4.15

4.03

4.01

5.45

4.84

2.17

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์

เท่ำ

0.21

0.18

0.15

0.13

0.12

0.12

อัตรำส่ วนวิเครำะห์ นโยบำยทำงกำรเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตรำส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ื อหุน้

เท่ำ

0.05

0.04

0.06

0.04

0.03

0.03

อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย

เท่ำ

70.38

56.22

3.33

N/A

N/A

1.89

อัตรำกำรจ่ ำยเงิ นปั นผลต่อกำไรสุทธิ

%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

กำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน

บำท

0.02

0.01

(0.003)

0.04

0.03

(0.060)

มูลค่ำตำมบัญชี ต่อหุน้

บำท

2.07

2.06

2.06

2.08

2.05

2.04
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
14.1 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทีม่ ผี ลต่ อการดาเนินงาน และนโยบาย กลยุทธ์ หรือ การเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ
เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4/2558 ปรับตัวดีข้ ึนจากไตรมาสก่อน ตามการบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการ
ท่องเที่ ยวที่ ปรับดี ข้ ึน การบริ โภคภาคเอกชนปรับดี ข้ ึนจากผลของมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จของภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจช่วงระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 (มาตรการช้อปช่วยชาติ) และการเร่ งซื้ อรถยนต์ก่อน ปรับโครงสร้าง
ภาษี ส รรพสามิ ต เป็ นสาคัญ การลงทุ น ภาคเอกชนส่ ว นใหญ่ ย งั เป็ นการลงทุ น ในเครื่ อ งจัก รเพื่ อ ซ่ อ มแซมและปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิภาพการผลิต รวมถึงทดแทนแรงงานที่มีแนวโน้มหายากขึ้น สาหรับภาคอสังหาริ มทรัพย์ปรับดีข้ ึนจากผลของมาตรการ
กระตุน้ ภาคอสังหาริ มทรัพย์
การท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 4/2558 ปรับดีข้ ึนหลังหดตัวในไตรมาสก่อนหน้าจากเหตุการณ์ระเบิ ดที่ราชประสงค์ ซึ่ ง
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของนักท่องเที่ยว โดยเป็ นการเพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะ
จีนและยุโรป (ไม่รวมรัสเซีย) ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการอนุญาตให้สายการบินต่างชาติสามารถบินตรงมาลงที่สนามบินเชียงใหม่
และสนามบิ นภูเก็ต สะท้อนจากรายได้ของธุรกิจโรงแรมและที่ พกั ในหลายพื้นที่ปรับเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เหตุการณ์ความไม่สงบใน
ฝรั่งเศสไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจท่องเที่ยวของไทย
จากผลการปรับตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงการท่องเที่ยวที่ดีข้ ึน ส่งผลให้ธุรกิจของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจให้บริ การที่พกั
อาศัยมีรายรับที่เพิม่ ขึ้น และสาหรับธุรกิจให้บริ การเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสารสนเทศของบริ ษทั ย่อยก็มีรายรับที่เพิม่ ขึ้นเช่นกัน
14.2 วิเคราะห์ ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุ นของปี 2558 แสดงรายได้จากการให้บริ การรวมจานวน 424.7 ล้านบาท ต้นทุ นการให้บริ การรวม
จานวน 249.9 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การและบริ หารรวมจานวน 165.5 ล้านบาท โดยมีกาไรสุ ทธิ รวมสาหรับปี จานวน
17.5 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จานวน 4.6 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 35.3 โดยสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหลัก ได้ดงั นี้
14.2.1 รายได้ จากการให้ บริการ
ธุรกิจ
ให้ บริการทีพ่ กั อาศัย
หน่ วย : ล้ านบาท

รายได้ จากการ
ให้ บริการ

ปี 2558
214.2

ปี 2557
191.4

ธุรกิจ
ให้ บริการบริหาร
อาคารสานักงาน
ปี 2558
43.0

ปี 2557
42.0
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ธุรกิจ
ให้ บริการเกีย่ วกับการ
ติดตั้งระบบสารสนเทศ
ปี 2558
167.5

ปี 2557
130.7

รวม

ปี 2558
424.7

ปี 2557
364.1

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
สาหรับปี 2558 บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การเท่ากับ 424.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.6 ล้านบาท หรื อร้อยละ 16.6 เมื่อ
เทียบกับรายได้จากการให้บริ การของปี 2557 โดยเป็ นผลมาจาก
1. ธุรกิจให้บริ การที่พกั อาศัย (แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุ งเทพฯ) มีรายได้เพิ่มขึ้น 22.8
ล้านบาท หรื อร้อยละ 11.9 โดยมีอตั ราการเข้าพักเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 79.4 ในปี 2557 มาอยู่ที่ร้อยละ 85.8 ในปี
2558 และมีอตั ราค่าห้องเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 4.9 (160.4 บาท) จากปี 2557
2. ธุ รกิ จให้บริ การบริ หารอาคารสานักงาน มีรายได้เพิ่มขึ้ น 0.9 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.2 โดยรายได้จากการ
ให้บริ การบริ หารอาคารสานักงานมีจานวนเท่าเดิม ในขณะที่มีรายได้จากการให้บริ การอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
3. ธุรกิจให้บริ การเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสารสนเทศของบริ ษทั ย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้น 36.8 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
28.2 จากการรับติดตั้งระบบสารสนเทศในโครงการใหม่เพิม่ ขึ้น
14.2.2 ต้นทุนการให้ บริการ

หน่ วย : ล้ านบาท

ต้นทุนการ
ให้บริ การ

ธุรกิจ
ให้ บริการทีพ่ กั
อาศัย

ธุรกิจ
ให้ บริการบริหาร
อาคารสานักงาน

ปี
2558
93.8

ปี
2558
21.9

ปี
2557
92.6

ปี
2557
22.2

ธุรกิจให้ บริการ
เกีย่ วกับการติดตั้ง
ระบบสารสนเทศ
ปี
2558
134.2

ปี
2557
90.0

ธุรกิจให้ บริการ
ทีป่ รึกษาด้ าน
ธุรกิจ
ปี
2558
-

ปี
2557
7.3

รวม

ปี
ปี 2557
2558
249.9 212.1

ต้นทุนการให้บริ การจานวน 249.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จานวน 37.7 ล้านบาท หรื อ ร้อยละ 17.8 เป็ นผลมาจาก
1. ธุรกิจให้บริ การที่พกั อาศัย ต้นทุนในปี 2558 เพิ่มขึ้น 1.2 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.3 จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจนี้
2. ธุรกิจให้บริ การบริ หารอาคารสานักงาน ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนพนักงานและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ใช้ในการดูแล
อาคาร โดยต้นทุนในปี 2558 ลดลงจานวน 0.3 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.4
3. ธุรกิจให้บริ การเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสารสนเทศ ต้นทุนในปี 2558 เพิ่มขึ้น 44.2 ล้านบาท หรื อร้อยละ 49.1 จาก
การจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้น ตามการรับติดตั้งระบบสารสนเทศในโครงการใหม่
4. ธุรกิจให้บริ การที่ปรึ กษาด้านธุรกิจ มีตน้ ทุนในปี 2557 จานวน 7.3 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 ไม่มีตน้ ทุนเกิดขึ้น
14.2.3 ค่ าใช้ จ่ายในการให้ บริการ ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร และต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การจานวน 11.7 ล้านบาท เป็ นค่าใช้จ่ายทางการตลาดของธุรกิจให้บริ การที่พกั อาศัย โดยลดลง
จากปี 2557 จานวน 0.1 ล้านบาท หรื อ ร้อยละ 1.1 ซึ่งโดยปกติค่าใช้จ่ายประเภทนี้จะแปรผันตามรายได้ของธุรกิจ โดยในปี 2558
จะเห็ น ได้ว่า รายได้จ ากธุ ร กิ จ นี้ สู ง ขึ้ น ถึ ง ร้ อ ยละ 11.9 ในขณะที่ ค่ า ใช้จ่ า ยในการให้บ ริ ก ารลดลง ซึ่ งสะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ประสิ ทธิภาพในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารเป็ นอย่างดี
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจานวน 153.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2557 เป็ นจานวน 16.2 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 11.7 มี
สาเหตุหลักมาจาก
1. ธุรกิจให้บริ การที่พกั อาศัย มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสูงขึ้น 2.1 ล้านบาท
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2. ธุรกิจให้บริ การบริ หารอาคารสานักงาน มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสูงขึ้น 15.3 ล้านบาท เนื่องจากอยูใ่ นระหว่าง
การปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้รองรับการเติบโตของธุ รกิ จในปี 2559 จึ งทาให้มีการว่าจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้น
รวมถึงมีเงินค่าตอบแทนกรรมการพิเศษเพิม่ ขึ้น 1.5 ล้านบาท
3. ธุรกิจให้บริ การเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสารสนเทศ มีการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ การค้า และรายได้
ค้างรับในปี 2558 จานวน 14.4 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2557 อยู่ 12.0 ล้านบาท (ปี 2557 มีคา่ เผื่อหนี้สงสัยจะสู ญอยู่
เพียง 2.4 ล้านบาท)
4. ในปี 2558 มีรายการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน และค่าเสื่ อมราคายานพาหนะที่เกิดจากการซื้ อธุรกิจจานวน
8.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จานวน 13.9 ล้านบาท
ด้วยหนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริ ษทั ย่อยได้หมดลงในระหว่างปี 2558 และเงินเบิกเกิ นบัญชีจากสถาบัน
การเงินของบริ ษทั ย่อยลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงจานวน 12.7 ล้านบาท หรื อเกือบร้อยละ 100 จึงทาให้ตน้ ทุนทางการ
เงินลดลงจากปี 2557 จานวน 0.5 ล้านบาท หรื อร้อยละ 32.5
14.2.4 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้จานวน 0.9 ล้านบาท ที่แสดงในงบการเงินรวม เป็ นผลมาจากการรับรู ้ค่าใช้จ่ายภาษีของบริ ษทั ย่อย
ตามมาตรฐานบัญชี โดยแบ่งเป็ นภาษีที่จ่ายจริ ง 1.4 ล้านบาท และ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลต่างชัว่ คราวและการ
กลับรายการผลต่างชัว่ คราว 2.3 ล้านบาท
14.2.5 อัตรากาไรขั้นต้น อัตรากาไรสุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น (ROE)
ปี 2558

ปี 2557

อัตรากาไรขั้นต้น

41.2%

41.7%

อัตรากาไรสุทธิ

4.1%

3.6%

อัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ (ROE)

0.9%

0.7%

เนื่องจากการจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้น ตามการรับติดตั้งระบบสารสนเทศในโครงการใหม่ของบริ ษทั ย่อยในปี 2558 จึงทา
ให้อตั รากาไรขั้นต้นรวมลดลงจากปี 2557 ทั้ง ๆ ที่รายได้รวมของบริ ษทั สูงขึ้น
บริ ษทั มีอตั รากาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็ นผลมาจากรายได้จากการให้บริ การที่สูงขึ้น รวมถึงประสิ ทธิภาพในการ
บริ หารงาน ทาให้ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การ และต้นทุนทางการเงินลดลง
14.3 สินทรัพย์
14.3.1 ส่ วนประกอบของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม 2,087.3 ล้านบาท แบ่งเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 29.9 และ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 70.1
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สิ นทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 47.3 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.3 เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ
รายการในสิ นทรัพย์หมุนเวียน 85.7 ล้านบาท คือ เงินลงทุนชัว่ คราวจานวน 79.2 ล้านบาท ซึ่งเป็ นของบริ ษทั ย่อยที่จดั ตั้งขึ้นใหม่
จานวน 70.2 ล้านบาท ในขณะที่ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 38.4 ล้านบาท จากการคานวณค่าเสื่ อมราคาในระหว่างปี ของ
อาคาร และอุปกรณ์ และค่าตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
14.3.1.1 เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีเงินลงทุนชัว่ คราว 397.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 79.2
ล้านบาท โดยเงินลงทุนชัว่ คราวเป็ นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดของสถาบันการเงิน ซึ่ งมีสัดส่ วนเป็ นร้อยละ 63.7
ของสิ นทรัพย์หมุนเวียน
14.3.1.2 ลุกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ปี 2558

หน่ วย : ล้ านบาท

ปี 2557

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ

27.0

15.6

ไม่เกิน 3 เดือน

4.5

6.3

3 - 6 เดือน

0.3

-

6 - 12 เดือน

0.5
6.3

7.6
9.0

38.6

38.5

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(6.6)

(2.9)

ลูกหนีก้ ารค้ า – สุ ทธิ

32.0

35.6

รายได้คา้ งรับ

123.1

111.0

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(10.6)

-

รายได้ ค้างรับ– สุ ทธิ

112.5

111.0

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

1.9

2.1

ลูกหนี้อื่น

0.6

0.6

รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่

147.0

149.3

อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า (เท่ า)

12.56

9.04

29

40

ร้ อยละของค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญต่ อลูกหนีก้ ารค้ า

17.1%

7.6%

ร้ อยละของค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญต่ อรายได้ ค้างรับ

8.6%

-

ค้างชาระ

เกินกว่า 12 เดือน

รายได้ ค้างรับ

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ (วัน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีลูกหนี้ การค้าจากบุคคลภายนอก หรื อ นิ ติบุคคล ภายนอก
รวมสุทธิ 32.0 ล้านบาท และ 35.6 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดงั นี้
- หากพิจารณาจากอายุลูกหนี้ การค้าในตารางข้างต้น จะเห็ นว่า ระยะเวลาการค้างชาระของลูกหนี้ โดย
ส่วนใหญ่ จะเป็ นลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ จานวน 27.0 ล้านบาท ซึ่งเป็ นไปตามระยะเวลาการให้
สิ นเชื่อของบริ ษทั นอกจากนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้ การค้า และระยะเวลาเก็บ
หนี้เฉลี่ยแล้ว ใกล้เคียงกับนโยบายในการให้เครดิตเทอมเฉลี่ยของบริ ษทั ประมาณ 30-60 วัน
- ลูกหนี้ ที่มีอายุหนี้ เกิ นกว่า 12 เดือน จานวน 6.3 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้มีนโยบายการให้สินเชื่ ออย่าง
ระมัดระวัง เนื่ องจากมีฐานลูกค้าที่ หลากหลาย ซึ่ งลูกค้าบางกลุ่มจะเป็ นกลุ่มราชการที่ มีฐานะการเงิ น
มัน่ คง และลูกค้าภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือได้ นอกจากการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวังแล้ว บริ ษทั มี
นโยบายการตั้ง ส ารองหนี้ สู ญ จากลู ก หนี้ การค้า ที่ ค าดว่า จะไม่ ไ ด้รั บ ช าระหนี้ โดยพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และความสามารถในการชาระหนี้ ของลูกหนี้ ประกอบกับพิจารณาความ
เพียงพอของสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ โดยถือตามการประเมินจากหนี้ ที่คา้ งเกินกาหนดชาระของ
ลูกหนี้แต่ละราย ซึ่งบริ ษทั ได้มีการติดตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้อย่างเคร่ งครัด พร้อมกับมีการทบทวน
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญในทุกงวดบัญชีอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มูลหนี้ ที่คงเหลือในงบการเงิ นมีมูลค่าที่
สะท้อนตามมูลค่าหนี้ที่จะได้รับจริ ง โดยในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยมีการตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 3.8 ล้านบาท จากปี 2557
รายได้คา้ งรับ เป็ นรายได้ของธุรกิจให้บริ การเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสารสนเทศ จะรับรู ้เป็ นรายได้ตามอัตราส่ วนของ
งานที่ทาเสร็ จ อัตราส่วนของงานที่ทาเสร็ จคานวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งจนถึงปั จจุบนั เทียบเป็ นสัดส่วนกับประมาณการต้นทุน
ทั้งสิ้นที่คาดว่าจะใช้สาหรับแต่ละโครงการ โดยจะตั้งสารองค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับโครงการติดตั้งระบบสารสนเทศทั้งจานวน
เมื่อทราบแน่ชดั ว่าโครงการติดตั้งระบบสารสนเทศนั้นจะประสบผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยได้พิจารณาตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของรายได้คา้ งรับเป็ นจานวน 10.6 ล้านบาท
14.3.1.3 สินค้ าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 สิ นค้าคงเหลือมีจานวน 0.26 ล้านบาท และ 0.32 ล้านบาท ตามลาดับ
ซึ่งสิ นค้าคงเหลือเป็ นสิ นค้าประเภทอาหารและเครื่ องดื่มของธุรกิจให้บริ การที่พกั อาศัย
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคานวณโดยวิธี
ถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนของการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่นค่าอากรขา
เข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดจากการจ่ายเงิ นตามเงื่ อนไขกลุ่มบริ ษทั บันทึ กบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย
หรื อเสื่ อมคุณภาพเท่าที่จาเป็ น
14.3.1.4 เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกันจานวน 13.9 ล้านบาท
และ 12.9 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งเพิ่มขึ้นจานวน 1.0 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยมีภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้น จึงต้องนาเงิ นฝาก
ประจาไปใช้เป็ นหลักประกันสาหรับการให้บริ การติดตั้งซอฟต์แวร์กบั บริ ษทั แห่งหนึ่ง
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14.3.1.5 สินทรัพย์ ไม่มตี วั ตน – สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ 6.5 ล้านบาท และ 11.6 ล้าน
บาท ตามลาดับ ซึ่งมูลค่าที่ลดลงของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจานวน 5.1 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่ เกิ ดจากการซื้ อธุ รกิ จ จานวน 8.1 ล้านบาท และการซื้ อสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้ นจานวน 3.8 ล้านบาทของธุ รกิ จ
ให้บริ การบริ หารอาคารสานักงาน
14.3.1.6 ค่ าความนิยม
ค่าความนิยมจานวน 4.6 ล้านบาท เป็ นค่าความนิยมที่เกิดจากต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากการเข้าซื้อบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด) ซึ่งบริ ษทั แสดงค่าความนิยมตามราคา
ทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรื อ เมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า
เกิดขึ้น
14.4 สภาพคล่ อง
14.4.1 กระแสเงินสด
ปี 2558

หน่ วย : ล้ านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

ปี 2557
92.0

(6.3)

(81.7)

(13.5)

(0.6)

3.9

9.7

(15.9)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

62.2

78.0

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

71.9

62.1

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 71.9 ล้านบาท โดยในระหว่าง
ปี มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 9.7 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกระแสเงิ นสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน ที่มีกาไร
ก่อนภาษีสูงขึ้น มีรายการหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น และมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่นสู งขึ้น ในขณะที่กระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปใน
กิจกรรมลงทุนจานวน 81.7 ล้านบาท มาจากการซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดของสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 73.7 ล้านบาท ซึ่ งทา
ให้เงินลงทุนชัว่ คราวเพิม่ ขึ้น
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14.4.2 อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญของบริษัท
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
ภาพรวมสภาพคล่องของบริ ษทั มี ระดับสิ นทรั พย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้ สินหมุนเวียน โดยในปี 2558 บริ ษทั มี
อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วลดลงจากปี 2557 เล็กน้อย จากการที่ บริ ษทั มีเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้
อื่นเพิ่มขึ้น แต่บริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงิ นสดดี ข้ ึนจากปี 2557 มาก จากติดลบ 0.12 เท่า เป็ นบวก 1.55 เท่ า
เนื่องจากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานในปี 2558 เป็ นบวก ในขณะที่ปี 2557 ติดลบ
บริ ษทั มีระยะเวลาการเก็บหนี้ ลดลงจากปี 2557 และปี 2556 และสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ในการขายสิ นค้า
หรื อการส่งมอบงานแก่ลูกค้า รวมถึงการจ่ายชาระหนี้เป็ นไปตามวงจรการดาเนินธุรกิจของปกติของบริ ษทั ทาให้บริ ษทั มีกระแส
เงิ นสดไหลเข้าอย่างต่อเนื่ องและมี เงิ นทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ ในส่ วนของระยะเวลาการจ่ ายชาระหนี้ มี
ระยะเวลานานขึ้นกว่าปี 2557 และ ปี 2556 จากการที่ บริ ษทั สามารถต่อรองระยะเวลาการชาระหนี้ กบั เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้
อื่นได้นานขึ้น
อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่ธุรกิจมีการขยายตัว อาจมีความจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยบริ ษทั สามารถนาเงินทุนหมุนเวียน
คงเหลือมาใช้ในการดาเนินการได้ รวมทั้งมีความพร้อมในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่
เหมาะสมกับประเภทของสิ นทรัพย์ไว้เรี ยบร้อยแล้ว
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
สาหรับงบการเงินรวม มีเพียงอัตรากาไรขั้นต้นเท่านั้นที่ ลดลงกว่าปี 2557 จากการจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้น ตามการรับ
ติดตั้งระบบสารสนเทศในโครงการใหม่ของบริ ษทั ย่อย ในขณะที่งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ทุกอัตราส่ วนแสดงความสามารถใน
การหากาไรในปี 2558 สูงกว่าปี 2557 จากการที่บริ ษทั มีกาไรสุทธิสูงขึ้นกว่าปี 2557
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ในปี 2558 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริ หารสิ นทรัพย์ภายในองค์กรที่ปรับตัวดีข้ ึน เมื่อเทียบกับอัตราส่วนในปี
2557 และ 2556
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
ในส่ วนของงบการเงิ นรวม อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ ยปรับตัวดี ข้ ึน จากปี 2557 และปี 2556 โดยปรั บ
เพิ่มขึ้นจาก 3.33 เท่า และ 56.22 เท่า เป็ น 70.38 เท่า เนื่ องจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงในปี 2558 จากหนี้ สินตามสัญญาเช่าทาง
การเงินของบริ ษทั ย่อยได้หมดลง และเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อยลดลงเกือบ 100% และกาไรต่อหุ ้นขั้น
พื้นฐานสูงขึ้นในปี 2558 โดยจาก 0.01 บาทในปี 2557 มาอยูท่ ี่ 0.02 บาทในปี 2558
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14.5 แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
14.5.1 หนีส้ ิน ส่ วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น
ปี 2558

หน่ วย : ล้ านบาท

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน

ปี 2557
-

12.7

36.7

14.9

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

6.7

7.7

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

9.6

6.6

31.1

23.3

101.5

83.4

1,985.8

1,956.6

0.05

0.04

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินรวม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนหนี้สินต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้น (เท่ า)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีหนี้สินรวมจานวน 101.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 18.1
ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นที่เพิ่มขึ้น 21.7 ล้านบาท จากธุ รกิ จให้บริ การเกี่ ยวกับการติดตั้งระบบ
สารสนเทศ 14.6 ล้านบาท และจากธุรกิจให้บริ การที่พกั อาศัย 6.0 ล้านบาท, หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจานวน 7.8 ล้านบาท
จากผลตอบแทนพิเศษค้างจ่ายให้บริ ษทั ในกลุ่มโรงแรมที่รับจ้างบริ หารงาน และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 3.0
ล้านบาท จากการจัดทารายงานผลประโยชน์พนักงานครั้งใหม่ในระหว่างปี 2558 โดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นจานวน 1,985.8 ล้านบาท และ 1,956.6
ล้านบาท ตามลาดับ โดยส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้นจากการจดทะเบี ยนเพิ่มทุน และส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญรวม 12.3 ล้านบาท
จากการที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิได้แสดงความจานงในการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญในระหว่างปี 2558 และอีกส่ วนหนึ่ งมาจากผล
กาไรจากการดาเนินงานในปี 2558 บริ ษทั มีการตั้งทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นในปี 2558 จานวน 1.9 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 0.05 เท่า เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ มี
อัตราส่วน 0.04 เท่า จากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมในปี 2558
14.6 ภาระผูกพันด้ านหนีส้ ิน
บริ ษทั มีภาระผูกพันด้านหนี้สินที่จะเกิดขึ้น 2 ประเภท คือ
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14.6.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ย่อยได้เข้าทาสัญญาเช่าดาเนิ นงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้เกี่ ยวกับการเช่าอุปกรณ์และสัญญา
บริ การ โดยมีอายุของสัญญาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี ดังนี้
ปี 2558

หน่ วย : พันบาท

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี

ปี 2557
3,752

3,684

800

1,244

14.6.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาให้ บริการระยะยาว
เป็ นภาระผูกพันที่บริ ษทั ใหญ่ได้ทาสัญญาการจัดการกับบริ ษทั ในกลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสี ยง เพื่อว่าจ้าง
ให้กลุ่มโรงแรมดังกล่าวเป็ นผูบ้ ริ หารงานอาคารที่พกั อาศัยของบริ ษทั โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา บริ ษทั ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ให้แก่บริ ษทั คู่สัญญาตามอัตราที่ ระบุในสัญญา โดยสัญญาบริ หารอาคารที่พกั อาศัยมีระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่เริ่ มเปิ ด
ดาเนินกิจการ และมีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญานี้ได้อีกอย่างน้อย 10 ปี โดยในระหว่างปี 2558 บริ ษทั มีค่าที่ปรึ กษาและค่าใช้จ่ายภายใต้
สัญญาดังกล่าวเป็ นจานวนเงินประมาณ 14.9 ล้านบาท
14.7 ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่ อผลการดาเนินงานในอนาคต
ภาวะธุรกิจในไตรมาสที่ 1/2559 คาดว่ายังขยายตัวได้ต่อเนื่ องจากความเชื่อมัน่ ของภาคเอกชนที่ปรับดีข้ ึนและ ผลของ
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จรวมถึ งนโยบายการลงทุ นของภาครัฐที่ ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น การบริ โภคภาคเอกชนมี
แนวโน้มขยายตัวจากความเชื่อมัน่ และกาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่ ปรับเพิ่มขึ้นจากผลของมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จของภาครัฐ
อย่างไรก็ดี ผูป้ ระกอบการบางส่วนยังรอดูการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและความชัดเจนจากนโยบายของภาครัฐ
สาหรับการท่องเที่ยวในไตรมาส 1/2559 ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องและเน้นปรับรู ปแบบจากเดิมที่มีนโยบายส่งเสริ ม
การเพิ่ ม จ านวนนัก ท่ อ งเที่ ย วเป็ นการเพิ่ ม มู ล ค่ า ของนัก ท่ อ งเที่ ย วผ่า นการใช้จ่ า ยและจ านวนวัน ที่ เ ข้า พัก ด้ว ยการจู ง ใจให้
นักท่องเที่ ยวแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียง อย่างไรก็ดีผปู ้ ระกอบการมุ่งทาตลาดเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าองค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชนให้จดั ประชุมสัมมนาเพื่อทดแทนจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงเป็ นปกติในช่วงไตรมาสแรกของทุก
ปี ทั้งนี้ผปู ้ ระกอบการประเมินว่าการแจ้งเตือนมาตรฐานการบินของไทยไม่ได้ส่งผลต่อการท่องเที่ยวมากนัก แต่อาจกระทบต่อ
การขยายเส้น ทางบิ น ในอนาคตและแนวโน้มรายได้ที่ อาจปรั บลดลงบ้า งหากสายการบิ น ของไทยถู กประเมิ น ว่าไม่อ ยู่ใ น
มาตรฐานเดียวกับสายการบินคู่สญ
ั ญา (Code share)
การใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญจากใบแสดงสิ ทธิ PRINC-W1 จะสามารถใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ซึ่ งหากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PRINC-W1 มาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญในระหว่างปี มากขึ้น จะทาให้บริ ษทั มีเงินทุนสาหรับการ
ขยายธุรกิจ และใช้ในการดาเนินงานของกิจการเพิ่มขึ้น
ส่วนที่ 3 หน้า 63

63

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ฯ ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยควำมระมัดระวัง บริ ษทั ฯ
ขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู ้ ื่นสำคัญผิด หรื อ ไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สำระสำคัญ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงิน และ ข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุ ปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน ในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และ กระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ น
สำระสำคัญทั้งของบริ ษทั ฯ และ บริ ษทั ย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำม
ตำมระบบดังกล่ำว
(3) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และ ควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว และ
บริ ษทั ฯ ได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ต่อผูส้ อบบัญชี และ
กรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ อง และกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบ
กำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระทำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ
และ บริ ษทั ย่อย
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ฯ ได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย
หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขำ้ พเจ้ำ
ได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลไว้
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1.

นำยสำธิต วิทยำกร

ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร

……………………………

2.

นำยวีระ ศรี ชนะโชคชัย

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร

……………………………

3.

นำงสำวปรี ยำพร อภิวำทน์วทิ ยะ

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ กำรบัญชี

……………………………

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
1.

นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

เลขำนุกำรบริ ษทั

………………………………

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
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บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะ
กรรมกำรบริ ษทั ข้ำพเจ้ำไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทำให้ผอู ้ ื่นสำคัญผิด หรื อ
ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ขำ้ พเจ้ำได้สอบทำนแล้ว และไม่มี
เหตุอนั ควรสงสัยว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทำให้ผอู ้ ื่นสำคัญผิด หรื อขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำได้มอบหมำยให้ นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำ
ด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลที่
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1.

นำยแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร

ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษทั

2.

นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

………………………………
กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

3.

นำยสำธิต วิทยำกร

กรรมกำร และ
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร
และ ประธำนคณะกรรมกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยง

………………………………

4.

นำงสำวอรัญญำ เฉลิมพรวโรดม

กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

………………………………

5.

นำงสำวจุฑำมำส อิงโพธิ์ชยั

กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

………………………………

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
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………………………………

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

6.

นำยวีระ ศรี ชนะชัยโชค

กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร
และกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร

………………………………

7.

นำงสำววิชนัน ศุภจรรยำ

กรรมกำร และกรรมกำรบริ หำร
และผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ

………………………………

8.

นำงสำวศิรดำ เทียมประเสริ ฐ

กรรมกำร

………………………………

9.

นำงสำวภัทรพร จำรุ พฒั น์

กรรมกำร

………………………………

ผู้รับมอบอานาจ

ชื่อ

1.

นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

เลขำนุกำรบริ ษทั

………………………………

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
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นำยแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร
ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษทั

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

- อบรมหลักสูตร
- Director Accreditation Program
(DAP)
สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD)

83 - แพทย์ศำสตร์บณั ฑิต คณะแพทย์
ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
มหำวิทยำลัยมหิ ดล
- DTM&H คณะเวชศำสตร์เขตร้อน
มหำวิทยำลัยมหิ ดล
- Post graduated study, University
of Pennsylvania, Philadelphia,
USA.
- The National Defense College

อำยุ
(ปี )

ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ผูถ้ ือหุ้น 99.998%

2558 – ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั
เมษำยน 2557 –
ปัจจุบนั

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1

ประธำนกรรมกำร

รองประธำนคณะกรรมกำร

2534 -2544

2559 – ปัจจุบนั

กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่
คณะกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรที่ปรึ กษำ

ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษทั

ตำแหน่ง

บริ ษทั สถำบันพัฒนำและฝึ กอบรมกำรบริ หำร
โรงพยำบำล จำกัด

บริ ษทั เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์ จำกัด

บริ ษทั พิษณุเวช จำกัด

บริ ษทั สหแพทย์พิจิตร จำกัด

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

บริ ษทั สมิติเวช จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชกำร จำกัด (มหำชน)

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2520 - 2550

สัดส่ วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริ ษทั
ช่วงเวลำ
ผูบ้ ริ หำร
(%)*
ไม่มี91 บิดำ ดร.สำธิต
เมษำยน 2556 –
วิทยำกร
ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุม

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
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นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

53 - ปริ ญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริ ญญำโท บริ หำรธุ รกิจด้ำนกำรเงิน
และกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยอินเดียน่ ำ, บูมมิงตัน,
สหรัฐอเมริ กำ
- หลักสูตรกำรกำกับดูแลกิ จกำร
สำหรับกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับ
สู งของรัฐวิสำหกิจและองค์กรมหำชน
รุ่ น 3
- สถำบันพัฒนำกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ระดับสู งภำครัฐ (PDI)
- ผูบ้ ริ หำรระดับสู ง รุ่ น 5 สถำบัน
วิทยำกำรตลำดทุน
- Director Certification Program
2005 (DCP)
สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
2004 (DAP)
สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD)

อำยุ
(ปี )

บริ ษทั อสมท จำกัด (มหำชน)

มกรำคม 2554 –
ธันวำคม 2554

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2

บริ ษทั อสมท จำกัด (มหำชน)

เมษำยน 2553 – ธันวำคม กรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
2554
กรรมกำรสรรหำ

บริ ษทั อสมท จำกัด (มหำชน)

เมษำยน 2552 – ธันวำคม กรรมกำรอิสระ และ
2554
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ
ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรตรวจสอบ
และ กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

เมษำยน – กันยำยน
2554

บริ ษทั สหวิริยำสตีล อินดัสทรี จำกัด (มหำชน)

กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

กุมภำพันธ์ 2555 –
ปัจจุบนั

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

สัดส่ วน
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริ ษทั
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ผูบ้ ริ หำร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
เมษำยน 2556 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ และ
บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

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

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

บริ ษทั กรุ งเทพธนำคม จำกัด
บรรษัทประกันสิ นเชื่ ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.)
สิ งหำคม 2557 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จำกัด (มหำชน)

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(ต่ อ)

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

ธันวำคม 2557 – ปัจจุบนั กรรมกำร

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และ
กรรมกำรบริ หำร

กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร และ
กรรมกำรบริ หำร

กันยำยน 2548 –
มกรำคม 2552
ธันวำคม 2544 –
กันยำยน 2548

ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยง และ กรรมกำรบริ หำร

ตำแหน่ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กุมภำพันธ์ 2552 –
มีนำคม 2554

ช่วงเวลำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3

สัดส่ วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริ ษทั
ผูบ้ ริ หำร
(%)*

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

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม
ตำแหน่ง

เมษำยน 2552 – มีนำคม กรรมกำร
2554

สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย

บริ ษทั กรุ งไทยธุ รกิจลีสซิ่ ง จำกัด

เมษำยน – พฤศจิกำยน
2554

ประธำนกรรมกำร

สภำธุ รกิ จตลำดทุนไทย
สภำธุ รกิจตลำดทุนไทย

เมษำยน 2554 – ปัจจุบนั ที่ปรึ กษำ
สิ งหำคม 2553- มีนำคม กรรมกำร
2554

สมำคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย

สมำคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย

สมำคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย (ต่ อ)

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พฤษภำคม 2555 –
เลขำธิกำร
ปัจจุบนั
มีนำคม 2554 – เมษำยน ที่ปรึ กษำคณะกรรมกำรบริ หำร
2555
พฤษภำคม 2550 –
กรรมกำรบริ หำรและอุปนำยก
มีนำคม 2554

ช่วงเวลำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4

สัดส่ วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริ ษทั
ผูบ้ ริ หำร
(%)*

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
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นำยสำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร และ
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

53 - ปริ ญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์
สำขำวิศวกรรมเครื่ องจักรกล
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริ ญญำโท
บริ หำรธุรกิจ (MBA)
Golden Gate University,
San Francisco, USA.
- ปริ ญญำเอก บริ หำรธุรกิจ
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)
สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD)

อำยุ
(ปี )

กรรมกำร
กรรมกำร

2559 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5

มีนำคม 2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร
ผูถ้ ือหุ้น 99.998%

ผูช้ ่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวย
กำรใหญ่

2547

บริ ษทั เซอร์วิส สเตชัน่ จำกัด

บริ ษทั พิษณุเวช จำกัด

บริ ษทั สหแพทย์พิจิตร จำกัด

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชกำร จำกัด (มหำชน)

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

สัดส่ วน
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริ ษทั
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ผูบ้ ริ หำร
(%)*
บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
68.67 บุตร นพ.พงษ์ศกั ดิ์ เมษำยน 2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร
วิทยำกร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร และ
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยง

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

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

กรรมกำร
ผูถ้ ือหุ้น 0.001%

กรรมกำร
ผูถ้ ือหุ้น 0.001%
กรรมกำร

กรรมกำร
ผูถ้ ือหุ้น 0.001%

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

เมษำยน 2557 –
ปัจจุบนั
ตุลำคม 2556 –
ปัจจุบนั
กรกฎำคม 2556 –
ปัจจุบนั

2551

ตำแหน่ง

บริ ษทั โรงพยำบำลกรุ งเทพรำชสี มำ จำกัด

บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด
(บริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด
(มหำชน))

บริ ษทั คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด

บริ ษทั สถำบันพัฒนำและฝึ กอบรมกำรบริ หำร
โรงพยำบำล จำกัด

บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จำกัด
(บริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด
(มหำชน))

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย (ต่ อ)

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กันยำยน 2558 –
ปัจจุบนั

ช่วงเวลำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6

สัดส่ วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริ ษทั
ผูบ้ ริ หำร
(%)*

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
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นำงสำวอรัญญำ เฉลิมพรวโรดม
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

- Director Accreditation Program
เมษำยน 2016 (DAP)
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD)

- อบรมหลักสูตร
- Chief Financial Officer
สภำนักบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์

68 - ปริ ญญำตรี กำรบัญชี (เกี ยรตินิยม)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริ ญญำโท กำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

อำยุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7

2550 – ปัจจุบนั

สัดส่ วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริ ษทั
ช่วงเวลำ
ผูบ้ ริ หำร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
เมษำยน 2556-ปัจจุบนั

ที่ปรึ กษำกรรมกำรบริ หำรด้ำน
บัญชีและกำรเงิน

กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

ตำแหน่ง

บริ ษทั กลุ่มรี เจ้นท์

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
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นำงสำวจุฑำมำส อิงโพธิ์ชยั
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

40

อำยุ
(ปี )

- อบรมหลักสูตร
- Company Secretary Program
2009 (CSP)
สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD)
- Directors Accreditation Program
2012 (DAP)
สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD)
- Advanced Audit Committee
Program 2016 (AACP)
สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD)

- ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจ
Pine Manor College, USA
- ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ
Boston University, USA
- ปริ ญญำเอก บริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 8

ตุลำคม 2555 - ปัจจุบนั กรรมกำร

ตุลำคม 2551 – ปัจจุบนั เลขำนุกำรบริ ษทั

มกรำคม 2554 - ปัจจุบนั รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
สำยงำนนักลงทุนสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุ้น 0.40%

บริ ษทั มินิแม็กส์ เวนเจอร์ จำกัด

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

บริ ษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

สัดส่ วน
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริ ษทั
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ผูบ้ ริ หำร
(%)*
บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ไม่มี
ไม่มี
เมษำยน 2557 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

75

นำยวีระ ศรี ชนะโชคชัย
กรรมกำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

- อบรมหลักสูตร
- Director Certification Program
2005 (DCP)
สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD)
- กำรบริ หำรจัดกำรระดับสูง
- กำรพัฒนำสำหรับผูบ้ ริ หำร (EDP)
- กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง โดย Allianz
Management Institute

57 - ปริ ญญำตรี สำขำ กำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริ ญญำโท สำขำ กำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

อำยุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 9

2551 -2554

สัดส่ วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริ ษทั
ช่วงเวลำ
ผูบ้ ริ หำร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
กุมภำพันธ์ 2559 ปัจจุบนั

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

ไม่มี

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

กรรมกำร และ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริ ษทั ปริ ญสิ ริ จำกัด (มหำชน)

กรรมกำร กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร

ตำแหน่ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
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นำงสำววิชนัน ศุภจรรยำ
กรรมกำร กรรมกำรบริ หำร
และ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

หมำยเหตุ
จะเข้ำอบรม DAP ของ สมำคม
ส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย
(IOD) ในเดือนกรกฎำคม 2559

45 - ปริ ญญำตรี สถำปั ตยกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรังสิ ต
- ปริ ญญำโท
สำขำ เคหพัฒนศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ประกำศนี ยบัตรชั้นสู ง
ประเมินทรัพย์สิน
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ประกำศนียบัตร Mini MBA
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- ประกำศนียบัตร RE-CU
คณะสถำปัตยกรรม
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

อำยุ
(ปี )

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 10

บริ ษทั ที ซี ซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยงำน
อพำร์ ทเม้นท์ และ ผูช้ ่วย
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำที่อยูอ่ ำศัย

มิ.ย.. 2551 –ก.พ. 2556

สำนักงำนจัดกำรทรัพย์สิน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำรยุทธศำสตร์ สำนักงำนจัดกำรทรัพย์สิน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

กรรมกำร กรรมกำรบริ หำร
บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
และ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำธุ รกิจ

ตำแหน่ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

มี.ค. 2556 – พ.ค. 2557

มิ.ย. 2557 – ต.ค. 2558

สัดส่ วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริ ษทั
ช่วงเวลำ
ผูบ้ ริ หำร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
กุมภำพันธ์ 2559 ปัจจุบนั

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

77

นำงสำวศิรดำ เทียมประเสริ ฐ
กรรมกำร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

- อบรมหลักสูตร
- Director Certification Program
2014 (DCP)
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD)

40 - Bachelor of Science-Business
Administration, Babson College,
Wellesley, Massachusetts, USA
- Master of Science-International
Business, Boston University,
Massachusetts, USA

อำยุ
(ปี )

Credit Suisse AG, Representative Office, Thailand

ผูอ้ ำนวยกำร
ผูถ้ ือหุ้น 50%

2554 - 2556
ปัจจุบนั

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 11

บริ ษทั เดนำลี สมิธ แคปปิ ตอล จำกัด

เมษำยน 2556 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริ หำร
ผูถ้ ือหุ้น 99.998%

บริ ษทั โครี แอนด์ พำร์ ทเนอร์ จำกัด

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน เดนำลีเพรสทีจ จำกัด

มกรำคม 2559 - ปัจจุบนั ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
ผูถ้ ือหุ้น 60%

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

สัดส่ วน
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริ ษทั
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ผูบ้ ริ หำร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
เมษำยน 2556 - ปัจจุบนั กรรมกำร
บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
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นำงสำวภัทรพร จำรุ พฒั น์
กรรมกำร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

- อบรมหลักสูตร
- Director Certification Program
2014 (DCP)
สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD)

ั ฑิต
50 - ปริ ญญำตรี นิ ติศำสตร์บณ
มหำวิทยำลัย ธรรมศำสตร์
- ปริ ญญำโท
สำขำบริ หำรธุ รกิ จ (MBA)
East Texas State University,
Texas USA.
- ปริ ญญำโท นิติศำสตร์มหำบัณฑิต
(ภำคภำษำอังกฤษ) (Master of Laws in
Business Laws (English Program)
มหำวิทยำลัย ธรรมศำสตร์

อำยุ
(ปี )

รองประธำนกรรมกำรฝ่ ำยกฎหมำย บริ ษทั มิลีนเนี่ยม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จำกัด
และฝ่ ำยบริ หำร
2547 – 2554

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 12

ที่ปรึ กษำกฎหมำย

2555 – ปัจจุบนั

อิสระ

กรรมกำร
ผูถ้ ือหุ้น

2557 – ปัจจุบนั

บริ ษทั เดอะ จูริส จำกัด

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

สัดส่ วน
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริ ษทั
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ผูบ้ ริ หำร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
เมษำยน 2556 - ปัจจุบนั กรรมกำร
บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
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55

- อบรมหลักสูตร
- ผูป้ ฏิบตั ิกำรเลขำนุกำรบริ ษทั
สมำคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
- Anti-Corruption: The Practical
Guide (ACPG 11/2014)
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD)
- Ethical Leadership Program (ELP)
รุ่ นที่ 1/2015
สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD)
- CSR
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

- ปริ ญญำตรี กำรบัญชี
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- ประกำศนียบัตร Mini MBA
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

กรรมกำร
ผูถ้ ือหุ้น 0.001%
ที่ปรึ กษำทำงบัญชีกำรเงิน
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี

2552 - 2557
2540 - 2548

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย

พฤศจิกำยน 2558 –
ปัจจุบนั

2549 – 2552

เลขำนุกำรบริ ษทั
กรรมกำรบริ หำร และ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

ตำแหน่ง

กลุ่มบริ ษทั น้ ำตำลมิตรผล

อิสระ

บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จำกัด
(บริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด
(มหำชน))

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 13

หมำยเหตุ : ไม่มีประวัติกระทำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึ งได้กระทำโดยสุ จริ ต และไม่มีประวัติกำรทำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ในรอบปี ที่ผำ่ นมำ
1. ดร.สำธิต วิทยำกร นำงสำวภัทรพร จำรุ พฒั น์ นำยวีระ ศรี ชนะชัยโชค และ นำงสำววิชนัน ศุภจรรยำ เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนบริ ษทั ตำมที่กำหนดในหนังสื อรับรองของกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ
2. สัดส่ วนกำรถือหุ ้นในบริ ษทั (%) ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2559 ทั้งนี้ เมื่อมีกำรปิ ดสมุดพักทะเบียนกำรโอนหุ ้น ในวันที่ 4 เมษำยน 2559 และได้รับแจ้งจำก ศุนย์รับฝำกหลักทรัพย์แล้วจะนำรำยละเอียดแจ้งบนเว็บไซต์
บริ ษทั
3. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริ ษทั ระบุไว้ใน ส่ วนที่ 2 หัวข้อ 9.7 กำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่ องอื่นๆ

นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ
เลขำนุกำรบริ ษทั
กรรมกำรบริ หำร และ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

สัดส่ วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริ ษทั
ช่วงเวลำ
ผูบ้ ริ หำร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
พฤษภำคม 2557 –
ปัจจุบนั

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
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Id, Ad
D, Ed, Rd, E
D, Ed, E

D
D
Cs, Ed, Rd

นส.ศิรดำ เทียมประเสริ ฐ
น.ส.ภัทรพร จำรุ พฒั น์
นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ

Id, Ad

C
Id, Ca
D, Ce, Cr, IR

นำงสำวจุฑำมำส อิงโพธิ์ชยั
นำยวีระ ศรี ชนะชัยโชค
นำงสำววิชนัน ศุภจรรยำ

นำงสำวอรัญญำ เฉลิมพรวโรดม

นำยแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร
นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
นำยสำธิต วิทยำกร

รายชื่อกรรมการ

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล
จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 1

D

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล
อินเวสท์เมนท์ จำกัด

D

บริษัทย่ อย
บริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์
ซิสเทมส์ จำกัด

ข้อมูลกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 1 มีนำคม 2558

เอกสารแนบ 2

D

D

บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์
ดิสตริ ค จำกัด

D

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั เดอะจูริส จำกัด ***

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
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นำงสำวถิรนันท์ แสงพึ่งธรรม

*** บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง :

ตำแหน่ง :

บริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์
ซิสเทมส์ จำกัด
D

บริษัทย่ อย

เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง (มีรำยกำรระหว่ำงกันเรื่ องที่ปรึ กษำกฎหมำย) ตั้งแต่ ธันวำคม 2558
สำหรับปี 2559 มิได้มีรำยกำรจัดจ้ำง

.

Ce = ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร
Ed = กรรมกำรบริ หำร
Cs = เลขำนุกำรบริ ษทั ฯ

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล
อินเวสท์เมนท์ จำกัด

Ca = ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
Id = กรรมกำรอิสระ
E = ผูบ้ ริ หำร

Rd

นำยศิริชยั โตวิริยะเวช
นำยอนันต์ ก้องมณี รัตน์
นำงเสมอแข สัทธำพงศ์
นำงสุกนิษฐ์ มหำนุกลู
นำงสำวปรี ยำพร อภิวำทน์วทิ ยะ

C = ประธำนคณะกรรมกำร
Ad = กรรมกำรตรวจสอบ
D = กรรมกำร

EE, Rd
E
E
E
E, Ed

รายชื่อกรรมการ

หมายเหตุ

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล
จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั เดอะจูริส จำกัด ***

Cr = ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
Rd = กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
IR = นักลงทุนสัมพันธ์

บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์
ดิสตริ ค จำกัด

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
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นางสาวกานติมา คงสมยุติ
ผูต้ รวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- หลักสูตรโครงการอบรมเพื่อรับ
วุฒิบตั รด้านการตรวจสอบภายใน
รุ่ นที่ 7 ของสภาวิชาชีพบัญชี
- Risk Based Audit ของสมาคม
ผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Certified Tax Accountant
Program (นักตรวจสอบภาษีข้ นั สูง)
รุ่ นที่ 2 ของโรงเรี ยนภาษี

- อบรมหลักสูตร

- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

35 - ปริ ญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาโท การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

อายุ
(ปี )

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2556 – 2558
2552 – 2557

เอกสารแนบ 3 หน้า 1

ตาแหน่ง

บริ ษทั อีซิ แอคเคาท์ติ้ง จากัด

บริ ษทั เอคลิก ออดิท จากัด

บริ ษทั 24 อินเตอร์ เซอร์ วิสเซส จากัด

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ผูต้ รวจสอบภายใน
(บริ ษทั 24 อินเตอร์
เซอร์ วิสเซส จากัด)

2556 – ปัจจุบนั

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

บริษทั ได้แต่ งตั้ง บริษทั 24 อินเตอร์ เซอร์ วสิ เซส จากัด เพื่อทาหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดผู้ตรวจสอบดังต่ อไปนี้

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริ ษทั

บริษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
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ไม่ มรี ายการหรือข้ อมูล

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 4 หน้า 1

บริษัท พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

29 อาคารบางกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 23 ถนนสุขุมวิท 63
แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2714-2171-3
โทรสาร : 0-2714-2185

