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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทในนำม “บริ ษัท
เมโทรสตำร์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด” ในปี พ.ศ. 2543 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ ประเภท
ที่อยู่อำศัย ต่อมำในปี 2548 บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ.
2556 ได้ มี กำรเปลี่ ยนแปลงผู้ถือ หุ้นและเปลี่ ยนชื่ อเป็ น บริ ษั ท พริ น้ ซิ เพิล แคปิ ตอล จ ำกัด (มหำชน)
ดำเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศัยในระดับแนวหน้ ำเพื่อเช่ำ โดยกำร
พัฒนำโครงกำรที่มีคณ
ุ ภำพและสำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของกลุ่มลูกค้ ำ โดยมุ่งพัฒนำโครงกำร
ในทำเลที่อยู่ย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ และธุรกิจกำรบริ หำรอำคำรสำนักงำนแบบครบวงจร โดยทีมงำนมือ
อำชีพ อย่ำงโปร่งใส ยุติธรรม ทังในด้
้ ำนกำรบริ หำรอำคำร บริ กำรงำนขำย บริ กำรงำนจัดซื ้อ บริ กำรงำน
บัญชี บริ กำรงำนและเป็ นผู้ให้ บริ กำรบริ หำรจัดกำรอำคำรสำนักงำนแบบครบวงจร นอกจำกนี ้ยังได้ ขยำย
งำนไปยังธุรกิจให้ บริกำรระบบสำรสนเทศ และ ธุรกิจบริกำรให้ คำปรึกษำทำงกำรลงทุน อีกด้ วย
ปั จจุบนั กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำมำรถจำแนกได้ ดงั นี ้
1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรั พย์
1.1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรั พย์ ให้ เช่ า ได้ แก่ โรงแรม/เซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นต์ อำคำร
สำนักงำนให้ เช่ำ
1.2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย ได้ แก่ กำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เป็ น
ทำวน์ โ ฮม บ้ ำ นเดี่ ย ว และคอนโดมิ เ นี ย มเพื่ อ ขำยทัง้ ในกรุ ง เทพฯ และต่ำ งจัง หวัด
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำรคำดว่ำจะเริ่ มพัฒนำโครงกำร
ได้ ภำยในปี 2560
1.3. ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรั พย์ แบบครบวงจร ได้ แก่ บริหำรอำคำรสำนักงำนให้ เช่ำ
2. ธุรกิจให้ บริ การระบบสารสนเทศ ได้ แก่ กำรวำงระบบโปรแกรมสำเร็ จรู ป ที่เกี่ยวข้ องกับ
กำรบริ หำรจัดกำรข้ อมูลสำหรับธุรกิจโรงพยำบำล บริ หำรจัดกำรทรัพยำกรขององค์กร และ
กำรบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ
3. ธุรกิจบริการให้ คาปรึกษาการลงทุน
1
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1.1 วิสัยทัศน์
มีควำมมุ่งมั่นที่จะขยำยธุรกิจทัง้ ทำงด้ ำนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ ธุรกิจกำรบริ หำรอำคำร
สำนักงำนแบบครบวงจร ธุรกิจกำรให้ บริ กำรระบบสำรสนเทศ นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ ยังมองหำโอกำสกำร
ลงทุนในธุรกิจที่หลำกหลำย ทังในและนอกตลำดหลั
้
กทรัพย์ โดยมุ่งพัฒนำธุรกิจให้ เติบโตครอบคลุมทังใน
้
ตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ
1.2 พันธกิจ
คณะกรรมกำรบริ ษัท มุง่ เน้ นสร้ ำงผลประโยชน์สงู สุดให้ กบั ผู้ถือหุ้น โดยปรับปรุงและพัฒนำ
โครงกำรด้ ำนอสังหำริมทรัพย์ปัจจุบนั ของบริ ษัทฯ อย่ำงต่อเนื่องพร้ อม พิจำรณำคัดเลือกโครงกำรกำร
ลงทุนใหม่ๆ ที่มีควำมหลำกหลำยและมีศกั ยภำพ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือสร้ ำงรำยได้ และกำไรจำกกำร
ลงทุนให้ แก่บริ ษัทฯ
1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) เดิมชื่อบริษัท เมโทรสตำร์ พร็อพเพอร์ ตี ้ จำกัด
(มหำชน) ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 22 สิงหำคม 2543 ด้ วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 ล้ ำนบำท และเข้ ำจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ตุลำคม พ.ศ. 2548 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญมีดงั นี ้
ปี พ.ศ.
2546-2556

เหตุการณ์ สาคัญที่เกิดขึน้
 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนำโครงกำรสำคัญหลำยแห่งได้ แก่ สีลม แกรนด์เทอเรส,
เซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส, และโครงกำรสำทร เทอเรส ซึง่ ภำยหลังได้ เปลี่ยนชื่อ
เป็ น โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็ค-คิวทีฟ อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร วิสต้ ำ – กรุงเทพฯ
 บริษัทฯ ทยอยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 5,000,000 บำท มำเป็ น 610,000,000 บำท
 มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่เป็ นนำยสำธิต วิทยำกร และ ได้ ทำกำรเปลี่ยนชื่อบริ ษัท
เป็ นบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เป็ น
“PRINC"
 จัดตังบริ
้ ษัทย่อยคือ บริษัท พริน้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด โดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียน 10 ล้ ำนบำท เพื่อทำหน้ ำที่เป็ นที่ปรึกษำด้ ำนธุรกิจกับบริ ษัทสนับสนุน
และขยำยกำรลงทุนของบริษัท
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เหตุการณ์ สาคัญที่เกิดขึน้
 ขยำยกำรให้ บริ กำรบริ หำรทรัพย์สินแบบครบวงจรให้ อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
เอกมัย
 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 1,400,700,000 บำท โดยเป็ นทุนที่ชำระแล้ ว 933,800,000 บำท
และหุ้นสำมัญ อีก 466,900,000 หุ้น ที่รำคำหุ้นละ 1 บำท ออกไว้ เพื่อรองรับกำรแปลง
สภำพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัท (PRINC-W1)
 เข้ ำซื ้อกิจกำรของบริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ประกอบธุรกิจกำรให้ บริ กำร
เกี่ยวกับกำรติดตังระบบสำรสนเทศส
้
ำหรับโรงพยำบำลและบริ ษัทต่ำงๆ โดยเป็ นกำรเข้ ำ
ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 โดยกำรซื ้อกิจกำรในครัง้ นี ้เป็ นกำรเพิ่มศักยภำพและกลยุทธ์ ทำง
ธุรกิจรวมถึงลดกำรพึง่ พำธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ในกำรสร้ ำงรำยได้ เพียงอย่ำงเดียว

2557

 บริ ษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วจำกกำรแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื อ้ หุ้น
สำมัญ จำนวน 13,924,500 หุ้น เป็ นจำนวนเงิน 13,924,500 บำท ทำให้ ทนุ ที่ชำระแล้ ว
เป็ นจำนวน 947,724,500 บำท
 บริ ษัทฯ ประกำศเจตนำรมณ์ เข้ ำร่ วมแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำน
ทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption)
 เริ่มโครงกำรระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001:2008 เพื่อขอกำรรับรองในปี 2558

2558

 บริษัทผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนระบบคุณภำพ ISO 9001:2008
 จัดตังบริ
้ ษัทย่อยคือ บริ ษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จำกัดโดยมีทนุ จดทะเบียน จำนวน
300 ล้ ำนบำท และเรี ยกชำระแล้ วจำนวน 75 ล้ ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนำ
อสัง หำริ ม ทรั พ ย์ โ ดยท ำงำนร่ ว มกับ ภำครั ฐ ในกำรด ำเนิ น โครงกำร Public

Private

Partnership (PPP) โดยบริษัทมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นร้ อยละ 99.99
 บริ ษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วจำกกำรแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สำมัญ จำนวน 10,251,700 หุ้น เป็ นจำนวนเงิน 10,251,700 บำท ทำให้ ทนุ ที่ชำระแล้ ว
เป็ นจำนวน 957,976,200 บำท
2559
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 บริ ษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วจำกกำรแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สำมัญ จำนวน 442,172,887 หุ้น เป็ นจำนวนเงิน 442,172,887 บำท ทำให้ ทนุ ที่ชำระ
แล้ วเป็ นจำนวน 1,400,149,087 บำท
 บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำทำรำยกำรซื ้อหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิรวมร้ อยละ 99.99 ของบริ ษัท วี
ส่วนที่ 1 หน้า 3
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เหตุการณ์ สาคัญที่เกิดขึน้
บริ ล เลี่ ยน-กรุ๊ ป โฮลดิง้ จ ำกัด ซึ่ง ประกอบธุ รกิ จ พัฒ นำอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ แ ละลงทุนใน
บริ ษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์จำนวน 4 บริ ษัทได้ แก่ 1) บริ ษัท วี
อินเทลลิเจ้ นซ์ จำกัด 2) บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด 3) บริษัท กรุงเทพบริ หำร จำกัด และ 4)
บริ ษัท วี 33 จำกัด จำกนำงสำวสำธิ ตำ วิทยำกรและบริ ษัท พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์
แอลทีดี ซึง่ กำรลงทุนดังกล่ำวจะทำให้ กิจกำรได้ มำซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอำคำรเพิ่มขึ ้น
9 แห่งโดยแบ่งเป็ นโครงกำรที่ตงอยู
ั ้ ่ในทำเลใจกลำงกรุงเทพมหำนครรวม 4 โครงกำร และ
ที่ ดิน ในต่ำ งจัง หวัด

5 แห่ง โดยบริ ษัท ฯ ได้ ทำกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่ม ทุน จ ำนวน

1,839,938,433 หุ้น ให้ แก่ นำงสำวสำธิ ตำ วิทยำกร และพีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์
แอลทีดี และออกตัว๋ สัญญำใช้ เงินมูลค่ำรวมทังสิ
้ ้น 510,509,850 บำท ให้ แก่คณ
ุ สำธิตำ
เพื่อเป็ นค่ำตอบแทนสำหรับกำรเข้ ำซือ้ กิจกำรของบริ ษัท วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิ ้ง จำกัด
ทำให้ ทนุ จดทะเบียนเพิ่มขึ ้นเป็ น 3,240,683,433 บำท
1.4 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) สำมำรถแบ่งธุรกิจของบริ ษัทฯ ออกเป็ น 3 ประเภท
คือ กลุม่ ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ กลุม่ ธุรกิจให้ บริกำรระบบสำรสนเทศ และกลุ่มธุรกิจที่ปรึกษำด้ ำน
กำรลงทุน โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของกลุม่ บริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เป็ นดังนี ้

4

ส่วนที่ 1 หน้า 4

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด
(มหำชน)

พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อเช่ำ คือ
โรงแรมแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร วิสต้ ำ-กรุงเทพฯ
และบริ หำรจัดกำรอำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์

บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์
จำกัด

ให้ บริ กำรติดตังระบบ
้
สำรสนเทศ

ให้ บริ กำรวำงระบบโปรแกรมสำเร็ จรูป
และดูแลรักษำระบบงำน

99.99

บริ ษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค
จำกัด

พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ร่วมกับภำครัฐ
ในกำรดำเนินโครงกำร Public Private
Partnership (PPP)

99.99

บริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง
จำกัด

พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
และลงทุนในบริ ษัทอื่น

พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย
ปั จจุบนั มีที่ดินเปล่ำที่จ.สระบุรีและ
จ.อ่ำงทอง อยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำควำม
เป็ นไปได้ ของโครงกำร

99.99

บริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จำกัด

ให้ เช่ำอำคำรและ
สำนักงำน

99.99

บริ ษัท วี 33 จำกัด

พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

ให้ เช่ำอำคำรสำนักงำนบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ซงึ่ ตังอยู
้ บ่ น
ถ.เอกมัย
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย
ปั จจุบนั มีที่ดินเปล่ำที่ จ.เชียงใหม่ที่อยู่
ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของ
โครงกำร

บริ ษัท วี เรสซิเดนท์ จำกัด

โรงแรมและเซอร์ วิส
อพำร์ ทเม้ นท์

บริ กำรที่พกั อำศัยให้ เช่ำ เซอร์ วิส
อพำร์ ทเม้ นท์ โครงกำรซัมเมอร์ เซ็ท
เอกมัย แบงค็อก

99.99
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ประเภทธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษัท กรุงเทพบริ หำร จำกัด

พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
และให้ เช่ำ
อสังหำริ มทรัพย์

พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย
ปั จจุบนั มีที่ดินเปล่ำที่ จ.ระยองและ
จ. อุดรธำนี อยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำ
ควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำร อีกทังยั
้ ง
มีที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงในซอย
สุขมุ วิท 29 ซึง่ มีแผนจะพัฒนำเป็ น
โครงกำรคอนโดมิเนียมในอนำคต
นอกจำกนี ้ยังพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
ให้ เช่ำเป็ นเซอร์ วิส อพำร์ ทเม้ นท์โดย
โครงกำรตังอยู
้ ใ่ นซอยสุขมุ วิท 27

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์
จำกัด

ที่ปรึกษำ

ให้ คำปรึกษำด้ ำนกำรลงทุน

สัดส่ วนการถือ
หุ้น
(ร้ อยละ)
99.99

99.99

1.5 รางวัลแห่ งความภาคภูมิใจ
 บริษัทฯ ได้ รับรำงวัลพระรำชทำนผลงำนสถำปั ตยกรรมดีเด่นจำกโครงกำรเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์
เทอเรส ประเภทอำคำรพักอำศัยรวม จำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
คัดเลือกโดยสมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ และได้ รับรำงวัลประกำศเกียรติคณ
ุ
จำกคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้ เป็ นผู้ประกอบกำร ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ที่ดี ประจำ ปี
พ.ศ. 2550 – 2551
 โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร วิสต้ ำ – กรุงเทพฯ ได้ รับรำงวัลที่พกั อำศัยที่ดี
ที่สดุ ประจำปี พ.ศ. 2557 ในฐำนะโรงแรมในกรุงเทพฯ ที่ได้ รับกำรจัดอันดับสูงสุด โดยที่รำงวัล
ดังกล่ำวนี ้ ได้ จดั อันดับโรงแรมชันน
้ ำ เกือบ 400 แห่ง จำกสถำนที่ยอดนิยมต่ำงๆ โดยผลกำรจัด
อันดับขึ ้นอยูก่ บั ข้ อควำมแสดงควำมคิดเห็นของลูกค้ ำออร์ บิทซ์ และ ได้ รับรำงวัล Trip Advisors
2014 Certificate of Excellence Award Winner และ World Travel Award 2014
 โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร วิสต้ ำ – กรุงเทพฯ ได้ รับรำงวัลจำกหลำย
หน่วยงำน ดังต่อไปนี ้
1. รำงวัลชนะเลิศในฐำนะเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์หรูระดับทวีปประจำ ปี 2558 (World Luxury
Hotel Awards 2015 as Continent’s Luxury Serviced Apartments)
2. 2015 Award Winner จำก Booking.com (ได้ คะแนน 9.1 จำกคะแนนเต็ม 10)
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3. ประกำศนียบัตรยอดเยี่ยมประจำปี 2558 โดย TripAdvisor.com (Certificate of
Excellence)
4. รำงวัลโครงกำรกรุงเทพสะอำดและรำบรื่ นจำกกรุงเทพมหำนคร (Clean and Green Award
by Bangkok Metropolitan Administration)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อให้ เช่ำทังในรู
้ ปแบบของโรงแรม/
เซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ อีกทังยั
้ งมีธุรกิจกำรบริ หำรทรัพย์สินแบบครบวงจร ทังในด้
้ ำนกำรบริหำรอำคำร
งำนขำย งำนธุรกำร งำนกำรเงินและกำรบัญชี งำนจัดซื ้อ และงำนดูแลด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรได้ เข้ ำลงทุนบริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ซึง่ ดำเนิน
ธุรกิจให้ บริกำรและให้ คำปรึกษำในกำรติดตังและวำงระบบงำนโปรแกรมส
้
ำเร็จรูป และบำรุงรักษำ ดูแล
ระบบสำรสนเทศ และยังมีรำยได้ จำกธุรกิจให้ คำปรึกษำด้ ำนกำรลงทุนอีกด้ วย จำกกำรเข้ ำลงทุนในกลุม่
วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้งในปี 2559 ทำให้ บริษัทฯ ได้ สินทรัพย์ซงึ่ เป็ นที่ดนิ เปล่ำในต่ำงจังหวัด และโครงกำร
ที่มีศกั ยภำพในกำรสร้ ำงรำยได้ ในกรุงเทพฯ ซึง่ จะทำให้ บริษัทฯมีรำยได้ จำกอำคำรสำนักงำนให้ เช่ำและใน
อนำคตจะมีโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยอีกด้ วย
โครงสร้ างรายได้
ประเภทรายได้

ดาเนินการโดย

ถือหุ้น
ร้ อยละ

2559

2558

2557

ล้ าน ร้ อยละ
บาท
230.9
63.6

ล้ าน ร้ อยละ
บาท
214.2
49.5

ล้ าน ร้ อย
บาท
ละ
191.4 51.2

รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำและ บมจ. พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล
บริ กำร
บจ. วี อินเทลลิเจ้ นซ์

99.99

รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร
ระบบสำรสนเทศ

บจ. คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์

99.99

68.0

18.7

167.5

38.7

130.7

35.0

รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร
บริ หำรอำคำรสำนักงำน

บมจ. พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล

-

55.9

15.4

42.9

9.9

42.0

11.2

8.4

2.3

8.4

1.9

9.7

2.6

363.2

100.0

รำยได้ อื่น
รายได้ รวม
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ จดั แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็ นกลุ่มตำมประเภทธุรกิจแต่ละประเภท ซึง่
สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ก) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรั พย์ ให้ เช่ า
 ธุรกิจโรงแรม/เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์
บริษัทฯ พัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ให้ เช่ำ ภำยใต้ ชื่อ “โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร วิสต้ ำ – กรุงเทพฯ” เป็ นโรงแรมและเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ ระดับ 5 ดำว ภำยใต้ กำร
บริหำรงำนของผู้บริ หำรใน
กลุม่ แมริออท เพื่อให้ บริ กำรที่พกั อำศัยแก่ลกู ค้ ำชำวต่ำงประเทศที่เข้ ำมำ
ทำงำนและท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ต้องกำรเช่ำที่พกั อำศัยในระยะสันและระยะยำว
้
โดยมีสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกต่ำงๆ ครบครัน ตังอยู
้ ใ่ นย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจที่มีศกั ยภำพถนนสีลม-สำทร และยังมีนโยบำย
กำรให้ บริกำรที่มีคณ
ุ ภำพ มีระบบรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ
1) โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุ งเทพฯ
ประเภท

โรงแรมและเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ ระดับ 5 ดำวจำนวน 1 อำคำร

ที่ตงั ้ โครงการ

ซอยสำทร 3 (สวนพลู) ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ

ห้ องพัก

ประเภท

จำนวน (ห้ อง)

1 Bedroom Suite
1 Bedroom Executive Suite
2 Bedroom Suite
3 Bedroom Suite
3 Bedroom Executive Suite

55
50
58
11
10

ห้ องอาหาร

ชื่อร้ ำนและประเภทอำหำร

ห้ องจัดเลีย้ ง/สัมมนา

Momo Café (อำหำรไทยและอำหำรนำนำชำติ)
Pool Bar
ชื่อห้ อง
Board Room

บริการอื่นๆ

สปำ

เริ่มเปิ ดดาเนินการ

เดือนมีนำคม 2552
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

บริ ษัทย่อยได้ แก่ บริ ษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด พัฒนำโครงกำรโรงแรมและเซอร์ วิส อพำร์ ทเม้ นท์ให้
เช่ำภำยใต้ ชื่อ “ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก” ภำยใต้ กำรบริ หำรงำนของผู้บริ หำรในกลุ่มแอสคอท ที่มี
ชื่อเสียงและประสบกำรณ์ ในกำรบริ หำรงำนโรงแรมในระดับสำกล โครงกำรนีใ้ ห้ บริ กำรที่พักอำศัยแก่
ลูกค้ ำชำวต่ำงประเทศที่ เ ข้ ำมำทำงำนในประเทศไทยและนัก ท่องเที่ ยวที่ เดินทำงเข้ ำมำท่องเที่ ยวใน
ประเทศไทยที่มีควำมต้ องกำรเช่ำที่พกั อำศัยในระยะยำว โดยคำนึงถึงกำรให้ บริ กำรและสิ่งอำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆภำยในห้ องพักอำศัย โครงกำรตังอยู
้ ใ่ นทำเลย่ำนธุรกิจบริเวณสุขมุ วิท และ เอกมัย
2) โครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
ประเภท

โรงแรมและเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ ระดับ 5 ดำว รวมทังหมด
้
3 อำคำร ประกอบด้ วยอำคำรโรงแรม
15 ชัน้ อำคำรอพำร์ ทเม้ นท์ 14 ชันและอำคำรอพำร์
้
ทเม้ นท์ 19 ชัน้

ที่ตงั ้ โครงการ

ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขมุ วิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ

ห้ องพัก

ประเภท

จำนวน (ห้ อง)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

26
13
9
42
13
13
39
13
13
12
13
26
20
10

Studio Executive
Studio Executive Twin
Studio Standard
Studio Deluxe
1-Bedroom Classic
1-Bedroom Executive
1-Bedroom Premier
2-Bedroom Executive
2-Bedroom Premier
1-Bedroom Deluxe
2-Bedroom Deluxe
3-Bedroom Executive
3-Bedroom Deluxe
3-Bedroom Premier

ห้ องจัดเลีย้ ง/สัมมนา

มีห้องประชุมและห้ องฝึ กอบรม/สัมมนำ 5 ห้ อง

มูลค่ าการลงทุน

2,450 ล้ ำนบำท

เริ่มเปิ ดดาเนินการ

ไตรมำส 4 ปี 2559
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

โครงการในอนาคต
จำกกำรที่ บริ ษัท ฯ เข้ ำลงทุนในกลุ่ม วี บริ ล เลี่ ยนกรุ๊ ป โฮลดิง้ ทำให้ บริ ษัทฯ ได้ ม ำซึ่ง สิ นทรั พ ย์
โครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ที่มีศกั ยภำพ ตังอยู
้ ่ในใจกลำงกรุงเทพมหำนคร ซึ่งสำมำรถพัฒนำโครงกำรเป็ น
โรงแรมได้ ในอนำคต รำยละเอียดของทรัพย์สินดังกล่ำวมีดงั นี ้
ที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง ซอยสุขุมวิท 27
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
บริ ษัท กรุงเทพบริ หำร จำกัด
ลักษณะทรัพย์สนิ
ที่ดินจำนวน 2 แปลง เนื ้อที่ดินรวม 2-2-34.3 ไร่ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงอำคำรโรงแรมสูง 34 ชัน้
(ยังก่อสร้ ำงไม่เสร็ จ)
ที่ตงั ้
ซอยสุขมุ วิท 27 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ
มูลค่ำทำงบัญชี
1,515.53 ล้ ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
รำคำประเมิน
2,396 ล้ ำนบำท ประเมินโดยบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จำกัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบรำคำตลำด
แผนพัฒนำโครงกำร
บริ ษัทจะพัฒนำโครงกำรดังกล่ำวเป็ นโครงกำรโรงแรม
มูลค่ำกำรลงทุน
3,940 ล้ ำนบำท
เริ่ มพัฒนำโครงกำร
ปี 2561
ระยะเวลำเปิ ดดำเนินงำน
ปี 2562

 ธุรกิจอาคารสานักงานให้ เช่ า
บริ ษัทย่อยได้ แก่ บริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จำกัด เป็ นผู้ให้ บริ กำรพื ้นที่สำนักงำนให้ เช่ำในอำคำร
บำงกอกบิสซิ เนส เซ็นเตอร์ แก่ลูกค้ ำบริ ษัทขนำดกลำงและขนำดใหญ่ ทัง้ บริ ษัทสัญชำติไทยและ
ต่ำงประเทศ โดยทำเลที่ตงของโครงกำรดั
ั้
งกล่ำวอยู่ในย่ำนเอกมัยซึ่งเป็ นย่ำนธุรกิจ มีสิ่งอำนวยควำม
สะดวกด้ ำนสำธำรณูปโภคและกำรสื่อสำรโทรคมนำคมอย่ำงครบครัน
อาคารสานักงานบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
ที่ตงั ้ โครงการ
ถนนเอกมัย (ซอยสุขมุ วิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ
พืน้ ที่โครงการ
1-3-9 ไร่ (709 ตำรำงวำ)
พืน้ ที่อาคาร
37,770.61 ตำรำงเมตร
รายละเอียดโครงการ
อำคำรสำนักงำน 30 ชันพร้
้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้
จุดเด่ นของโครงการ
อำคำรสำนักงำนเกรดเอ ย่ำนเอกมัย มีกำรตกแต่งที่ทนั สมัย สิง่ อำนวยควำมสะดวก
ส่วนกลำง ศูนย์อำหำรและห้ องประชุมที่ได้ มำตรฐำนจำนวน 7 ห้ อง ห้ องอบรมสัมมนำ
ขนำด 50 ที่นงั่ 1 ห้ อง มีพลำซ่ำและร้ ำนค้ ำต่ำงๆ
จานวนหน่ วย
61 ยูนิต
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
บริ ษัทไทยและต่ำงชำติขนำดกลำงและขนำดใหญ่ที่ต้องกำรพื ้นทีอ่ ำคำรสำนักงำนใน
ย่ำนสุขมุ วิท และเอกมัย
มูลค่ าทางบัญชี
543.26 ล้ ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรั พย์ เพื่อขาย
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรขยำยธุรกิจไปสูก่ ำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย โดยกำรเข้ ำลงทุน
ในกลุม่ วีบี ทำให้ บริ ษัทฯ ได้ มำซึง่ สินทรัพย์เป็ นที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงซึง่ ในอนำคตจะพัฒนำเป็ น
โครงกำรคอนโดมิเนียมเพื่อขำยในกรุงเทพฯ
1 โครงกำรและที่ดินรอกำรพัฒนำ ซึง่ มีทำเลที่ตงใน
ั้
ต่ำงจังหวัดรวม 5 แปลงดังต่อไปนี ้
โครงการในกรุ งเทพฯ
ที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง ซอยสุขุมวิท 29
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
บริ ษัท กรุงเทพบริ หำร จำกัด
ลักษณะทรัพย์สนิ
ที่ดินจำนวน 9 แปลง เนื ้อที่ดินรวม 1-2-51 ไร่ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงอำคำรโรงแรมสูง 2 ชัน้
อำคำรพำณิชย์ 3 ชัน้ จำนวน 4 คูหำ
ที่ตงั ้
ซอยสุขมุ วิท 29 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ
มูลค่ำทำงบัญชี
1,047.23 ล้ ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
รำคำประเมิน
1,106.70 ล้ ำนบำท ประเมินโดยบริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จำกัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบรำคำตลำด
แผนพัฒนำโครงกำร
บริ ษัทฯ จะพัฒนำโครงกำรดังกล่ำวเป็ นโครงกำรคอนโดมิเนียม
เริ่ มพัฒนำโครงกำร
ปี 2562
รับรู้รำยได้
ปี 2564-2565
มูลค่ำโครงกำร
4,000 ล้ ำนบำท
มูลค่ำกำรลงทุน
2,200 ล้ ำนบำท
ควำมคืบหน้ ำของโครงกำร อยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำร

โครงการในต่ างจังหวัด
1) ที่ดนิ จังหวัดสระบุรี
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ลักษณะทรัพย์สนิ
ที่ตงั ้
มูลค่ำทำงบัญชี
รำคำประเมิน
แผนพัฒนำโครงกำร
มูลค่ำโครงกำร
ระยะเวลำพัฒนำโครงกำร
ควำมคืบหน้ ำของโครงกำร
ควำมเป็ นไปได้ และควำมเสีย่ ง

11

บริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด
ที่ดินเปล่ำจำนวน 2 แปลง เนื ้อทีด่ ิน 10-0-0 ไร่
ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
30.0 ล้ ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
30.0 ล้ ำนบำทประเมินโดยบริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จำกัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบรำคำตลำด
บริ ษัทฯ คำดว่ำจะพัฒนำที่ดินดังกล่ำวเป็ นโครงกำรบ้ ำนแฝด
280 ล้ ำนบำท
ปี 2561- 2563
อยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำร
ก่อนกำรพัฒนำโครงกำรในเชิงพำณิชย์ บริ ษัทฯ จะศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำรโดย
ละเอียด สภำพเศรษฐกิจ รวมถึงข้ อจำกัดทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง หำกปั จจัยดังกล่ำวไม่
เอื ้ออำนวยให้ พฒ
ั นำโครงกำร บริษัทฯ มีสทิ ธิขำยคืนที่ดินให้ แก่ผ้ ขู ำยได้ ภำยในระยะเวลำ 3
ปี นับจำกวันที่ได้ มำ
ส่วนที่ 1 หน้า 11

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

2) ที่ดนิ จังหวัดอ่ างทอง
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ลักษณะทรัพย์สนิ
ที่ตงั ้
มูลค่ำทำงบัญชี
รำคำประเมิน
แผนพัฒนำโครงกำร
มูลค่ำโครงกำร
ระยะเวลำพัฒนำโครงกำร
ควำมคืบหน้ ำของโครงกำร
ควำมเป็ นไปได้ และควำมเสีย่ ง

3) ที่ดนิ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ลักษณะทรัพย์สนิ
ที่ตงั ้
มูลค่ำทำงบัญชี
รำคำประเมิน
แผนพัฒนำโครงกำร
มูลค่ำโครงกำร
ระยะเวลำพัฒนำโครงกำร
ควำมคืบหน้ ำของโครงกำร
ควำมเป็ นไปได้ และควำมเสีย่ ง
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559

บริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด
ที่ดินเปล่ำจำนวน 4 แปลง เนื ้อทีด่ ิน 49-3-93 ไร่
ตำบลตลำดกรวด อำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง
73.71 ล้ ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
81.59 ล้ ำนบำท ประเมินโดยบริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จำกัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบรำคำตลำด
บริ ษัทฯ คำดว่ำจะพัฒนำที่ดินดังกล่ำวเป็ นโครงกำรทำวน์โฮม
1,700 ล้ ำนบำท
ปี 2560-2565
อยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำร
ก่อนกำรพัฒนำโครงกำรในเชิงพำณิชย์ บริ ษัทฯ จะศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำรโดย
ละเอียด สภำพเศรษฐกิจ รวมถึงข้ อจำกัดทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง หำกปั จจัยดังกล่ำวไม่
เอื ้ออำนวยให้ พฒ
ั นำโครงกำร บริ ษัทฯ มีสทิ ธิขำยคืนทีด่ ินให้ แก่ผ้ ขู ำยได้ ภำยในระยะเวลำ 3
ปี นับจำกวันที่ได้ มำ

บริ ษัท วี 33 จำกัด
ที่ดินเปล่ำ 1 แปลง เนื ้อที่ดิน 30-0-3 ไร่
ตำบลริ มใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
152.17 ล้ ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
150.04 ล้ ำนบำท ประเมินโดยบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จำกัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบรำคำตลำด
บริ ษัทฯ คำดว่ำจะพัฒนำที่ดินดังกล่ำวเป็ นโครงกำรบ้ ำนเดี่ยว
700 ล้ ำนบำท
ปี 2560-2564
อยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำร
ก่อนกำรพัฒนำโครงกำรในเชิงพำณิชย์ บริ ษัทฯ จะศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำรโดย
ละเอียด สภำพเศรษฐกิจ รวมถึงข้ อจำกัดทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง หำกปั จจัยดังกล่ำวไม่
เอื ้ออำนวยให้ พฒ
ั นำโครงกำร บริษัทฯ มีสทิ ธิขำยคืนที่ดินให้ แก่ผ้ ขู ำยได้ ภำยในระยะเวลำ 3 ปี
นับจำกวันที่ได้ มำ
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4) ที่ดนิ จังหวัดระยอง
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ลักษณะทรัพย์สนิ
ที่ตงั ้
มูลค่ำทำงบัญชี
รำคำประเมิน
แผนพัฒนำโครงกำร
มูลค่ำโครงกำร
ระยะเวลำพัฒนำโครงกำร
ควำมคืบหน้ ำของโครงกำร
ควำมเป็ นไปได้ และควำมเสีย่ ง

5) ที่ดนิ จังหวัดอุดรธานี
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ลักษณะทรัพย์สนิ
ที่ตงั ้
มูลค่ำทำงบัญชี
รำคำประเมิน
แผนพัฒนำโครงกำร
มูลค่ำโครงกำร
ระยะเวลำพัฒนำโครงกำร
ควำมคืบหน้ ำของโครงกำร
ควำมเป็ นไปได้ และควำมเสีย่ ง
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559

บริ ษัท กรุงเทพบริ หำร จำกัด
ที่ดินเปล่ำ จำนวน 4 แปลง เนื ้อที่ดินรวม 40-0-58.9 ไร่
ตำบลบ้ ำนฉำง อำเภอบ้ ำนฉำง จังหวัดระยอง
96.93 ล้ ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
120.44 ล้ ำนบำท ประเมินโดยบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จำกัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบรำคำตลำด
บริ ษัทฯ คำดว่ำจะพัฒนำที่ดินดังกล่ำวเป็ นโครงกำรทำวน์โฮม บ้ ำนแฝด บ้ ำนเดี่ยว
1,300 ล้ ำนบำท
ปี 2560-2565
อยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำร
ก่อนกำรพัฒนำโครงกำรในเชิงพำณิชย์ บริ ษัทฯ จะศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำรโดย
ละเอียด สภำพเศรษฐกิจ รวมถึงข้ อจำกัดทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง หำกปั จจัยดังกล่ำวไม่
เอื ้ออำนวยให้ พฒ
ั นำโครงกำร บริษัทฯ มีสทิ ธิขำยคืนที่ดินให้ แก่ผ้ ขู ำยได้ ภำยในระยะเวลำ 3 ปี
นับจำกวันที่ได้ มำ

บริ ษัท กรุงเทพบริ หำร จำกัด
ที่ดินเปล่ำ จำนวน 17 แปลง เนื ้อที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร่
ตำบลหมำกแข้ ง อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี
118.07 ล้ ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
128.44 ล้ ำนบำท ประเมินโดยบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จำกัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบรำคำตลำด
บริ ษัทฯ คำดว่ำจะพัฒนำที่ดินดังกล่ำวเป็ นโครงกำรคอนโดมิเนียม
1,050 ล้ ำนบำท
ปี 2562-2566
อยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำร
ก่อนกำรพัฒนำโครงกำรในเชิงพำณิชย์ บริ ษัทฯ จะศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำรโดย
ละเอียด สภำพเศรษฐกิจ รวมถึงข้ อจำกัดทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง หำกปั จจัยดังกล่ำวไม่
เอื ้ออำนวยให้ พฒ
ั นำโครงกำร บริษัทฯ มีสทิ ธิขำยคืนที่ดินให้ แก่ผ้ ขู ำยได้ ภำยในระยะเวลำ 3
ปี นับจำกวันที่ได้ มำ
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง ซอยสุขุมวิท 27
ผู้ถือกรรมสิทธิ์

บริ ษัท กรุงเทพบริ หำร จำกัด

ลักษณะทรัพย์สนิ

ที่ดินจำนวน 2 แปลง เนื ้อที่ดินรวม 2-2-34.3 ไร่ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงอำคำรโรงแรมสูง 34 ชัน้
(ยังก่อสร้ ำงไม่เสร็ จ)

ที่ตงั ้

ซอยสุขมุ วิท 27 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ

มูลค่ำทำงบัญชี

1,515.53 ล้ ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)

รำคำประเมิน

2,396 ล้ ำนบำท ประเมินโดยบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จำกัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบรำคำตลำด

แผนพัฒนำโครงกำร

บริ ษัทจะพัฒนำโครงกำรดังกล่ำวเป็ นโครงกำรโรงแรม

มูลค่ำกำรลงทุน

3,940 ล้ ำนบำท

เริ่ มพัฒนำโครงกำร

ปี 2561

ระยะเวลำเปิ ดดำเนินงำน

ปี 2562

 ธุรกิจอาคารสานักงานให้ เช่ า
บริ ษัทย่อยได้ แก่ บริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จำกัด เป็ นผู้ให้ บริ กำรพื ้นที่สำนักงำนให้ เช่ำในอำคำร
บำงกอกบิสซิ เ นสเซ็ นเตอร์ แก่ลูกค้ ำ บริ ษัทขนำดกลำงและขนำดใหญ่ ทัง้ บริ ษัทสัญชำติไ ทยและ
ต่ำงประเทศ โดยทำเลที่ตงของโครงกำรดั
ั้
งกล่ำวอยู่ในย่ำนเอกมัยซึ่งเป็ นย่ำนธุรกิจ มีสิ่งอำนวยควำม
สะดวกด้ ำนสำธำรณูปโภคและกำรสื่อสำรโทรคมนำคมอย่ำงครบครัน
อาคารสานักงานบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
ที่ตงั ้ โครงการ

ถนนเอกมัย (ซอยสุขมุ วิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ

พืน้ ที่โครงการ

1-3-9 ไร่ (709 ตำรำงวำ)

พืน้ ที่อาคาร

37,770.61 ตำรำงเมตร

รายละเอียดโครงการ

อำคำรสำนักงำน 30 ชันพร้
้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้

จุดเด่ นของโครงการ

อำคำรสำนักงำนเกรดเอ ย่ำนเอกมัย มีกำรตกแต่งที่ทนั สมัย สิง่ อำนวยควำมสะดวก
ส่วนกลำง ศูนย์อำหำรและห้ องประชุมที่ได้ มำตรฐำนจำนวน 7 ห้ อง ห้ องอบรมสัมมนำขนำด
50 ที่นงั่ 1 ห้ อง มีพลำซ่ำและร้ ำนค้ ำต่ำงๆ

จานวนหน่ วย

61 ยูนิต

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย

บริ ษัทไทยและต่ำงชำติขนำดกลำงและขนำดใหญ่ที่ต้องกำรพื ้นทีอ่ ำคำรสำนักงำนในย่ำน
สุขมุ วิท และเอกมัย

มูลค่ าทางบัญชี

543.26 ล้ ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
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 ธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
นอกจำกพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ให้ เช่ำแล้ ว บริ ษัทฯ ยังประกอบธุรกิจด้ ำนกำรรับบริ หำรจัดกำร
อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นถนนเอกมัย
ข) ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริษัทย่อยได้ แก่ บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ดังนี ้
1) บริการวางระบบโปรแกรมสาเร็จรูป (Software Implementation Services)
ให้ บริกำรวิเครำะห์ และออกแบบระบบที่สอดคล้ อง และตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ โดย
แบ่งสำยงำนตำมรูปแบบซอฟต์แวร์ ที่ให้ บริกำรในปั จจุบนั ได้ แก่
 PeopleSoft ระบบซอฟต์แวร์ PeopleSoft ของออรำเคิล (Oracle) ซึง่ ให้ บริกำรด้ ำน
Enterprise Resource Planning (ERP) ทำให้ องค์กรสำมำรถบูรณำกำรงำนหลัก (core business
process) ต่ำงๆ ในบริษัททังหมด
้
ได้ แก่ กำรจัดจ้ ำงกำรผลิต กำรขำย กำรบัญชี และกำรบริหำรบุคคล เข้ ำ
ด้ วยกัน ให้ เป็ นระบบที่สมั พันธ์กนั และเชื่อมโยงกันอย่ำง real time ทำให้ สำมำรถบริหำรองค์กรได้ อย่ำง
เป็ นระบบมีประสิทธิภำพ โดยข้ อมูลของระบบทุกส่วนจะอยูใ่ นส่วนกลำงส่วนเดียวกัน ไม่เกิดควำมขัดแย้ ง
ของข้ อมูล รวมทังลดกระบวนกำรท
้
ำงำนและลดต้ นทุน
 Hospital Information System ระบบซอฟต์แวร์ HIS ซึง่ ให้ บริกำรรวบรวมและบริหำรจัดกำร
ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรให้ บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขของโรงพยำบำลรวมไปถึงคลีนิคต่ำงๆ
ทัง้
ด้ ำนข้ อมูลผู้ป่วยข้ อมูลยำและกำรให้ บริ กำรทำงกำรแพทย์ ข้ อมูลด้ ำนกำรเงิน ฯลฯ
 Business Intelligence ระบบซอฟต์แวร์ QlikView ซึง่ เป็ นโปรแกรมกำรบริหำรจัดกำรและ
ช่วยผู้บริหำรในกำรตัดสินใจ โดยกำรแสดงผลข้ อมูลผ่ำนทำงรูปแบบกำรนำเสนอที่มีควำมหลำกหลำย
เช่น ตำรำง แผนภูมิ และอัตรำส่วนสำคัญต่ำงๆ นอกจำกนี ้ยังสำมำรถนำเสนอข้ อมูลได้ หลำยชุดในเวลำ
เดียวกัน ซึง่ ทำให้ ผ้ บู ริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรข้ อมูลต่ำงๆภำยในองค์กรได้ อย่ำงรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภำพ
2) บริการด้ านการบารุงรักษาระบบงาน (System Maintenance & Support Service)
บริ กำรบำรุ งรักษำระบบงำนและสนับสนุนทำงเทคนิคสำหรับระบบซอฟต์แวร์ ขององค์กร โดย
บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ ให้ บริ กำรตรวจสอบและบำรุ งรักษำระบบตำมกำหนดเวลำ ซึ่งกำรบริ กำร
ดังกล่ำวเป็ นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ งำนของระบบ สร้ ำงควำมมัน่ ใจว่ำผลงำนที่จะส่งมอบสำมำรถ
15
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ตอบสนองวัตถุประสงค์ของลูกค้ ำได้ อย่ำงถูกต้ องและครบถ้ วน และลดข้ อผิดพลำดของซอฟต์แวร์ ที่อำจ
เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ งำน
กลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยสำหรับธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ คือองค์กรที่มีควำมต้ องกำรใช้ บริ กำร
และติดตัง้ พัฒนำระบบซอฟต์แวร์ เพื่อกำรบริ หำรจัดกำรงำนโรงพยำบำล กำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกร
บุคคล กำรบริ หำรจัดกำรงำนบัญชี กำรเงิน จัดซื ้อ จัดจ้ ำง รวมไปถึงระบบกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงธุรกิจ
และลูกค้ ำที่มีควำมต้ องกำรรับคำปรึกษำ ตลอดจนรับบริ กำรวำงระบบบริ หำร และดูแลระบบสำรสนเทศ
ให้ กับองค์กรแบบครบวงจร (Outsource) ปั จจุบนั ลูกค้ ำส่วนใหญ่ของบริ ษัทอยู่ในธุรกิจ กำรแพทย์
กำรเงิน รวมทังภำคกำรผลิ
้
ตในอุตสำหกรรมต่ำงๆ บริ ษัทคำดว่ำ ควำมต้ องกำรใช้ ระบบซอฟต์แวร์ จะเพิ่ม
มำกขึ น้ โดยเฉพำะกำรจัด กำรระบบทรั พ ยำกรบุค คลและระบบกำรเงิ น ซึ่ง เป็ นหัว ใจส ำคัญ ของทุก
อุตสำหกรรม ช่องทำงกำรจำหน่ำยหลักผ่ำนตัวแทนฝ่ ำยกำรตลำดของบริษัท ในกำรนำเสนอกำรให้ บริ กำร
ต่ำงๆ แก่องค์กรต่ำงๆ ที่สนใจโดยตรง ซึ่งลูกค้ ำส่วนใหญ่ปัจจุบนั เป็ นธุรกิจโรงพยำบำลและกลุ่มบริ กำร
ทำงกำรแพทย์
ค) ธุรกิจให้ คาปรึกษาด้ านการลงทุน
บริษัทย่อย ได้ แก่บริษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด เป็ นผู้ให้ บริกำรให้ คำปรึกษำด้ ำนกำร
ลงทุน ปั จจุบนั อยูใ่ นช่วงพักกำรดำเนินกิจกำร
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยในปี 2559 สำมำรถขยำยตัวได้ ร้อยละ 3.3 เพิ่มจำกปี ก่อนที่ขยำยตัวร้ อยละ 2.8
โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจำกภำคกำรท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ มขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้กำรใช้ จ่ำย
ภำครัฐยังมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น โดยเฉพำะจำกโครงกำรลงทุนยกระดับโครงสร้ ำงพื ้นฐำนขนำดใหญ่ด้ำนกำร
คมนำคมขนส่ง โครงกำรบริ หำรจัดกำรน ้ำและพัฒนำระบบขนส่งทำงถนน และกรอบวงเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยลงทุนในปี 2559 ที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ จะเป็ นแรงกระตุ้นให้ เศรษฐกิจมีกำรฟื น้ ตัวได้ อย่ำงต่อเนื่อง
สำหรับกำรบริ โภคและกำรลงทุนภำคเอกชนมีแนวโน้ มฟื น้ ตัวได้ อย่ำงค่อยเป็ นค่อยไป
ตำม
แนวโน้ มกำรจ้ ำงงำน และรำยได้ นอกภำคเกษตรยังอยู่ในเกณฑ์ดี รวมทังแนวโน้
้
มรำคำน ้ำมันที่ลดลงและ
อัตรำดอกเบี ้ยที่ยงั อยูใ่ นระดับต่ำ
จะช่วยให้ ต้นทุนกำรดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่เอื ้อต่อกำรลงทุน
ภำคเอกชน นอกจำกนี ้ มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจจำกภำครัฐ อำทิ โครงกำรเพิ่มควำมเข้ มแข็งของ
เศรษฐกิจฐำนรำกตำมแนวประชำรัฐ ยังมีสว่ นช่วยสนับสนุนกำรขยำยตัวของกำรใช้ จำ่ ยภำยในประเทศ
อย่ำงไรก็ตำมเศรษฐกิจไทยยังต้ องเผชิญกับปั จจัยเสี่ยงของกำรฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลกที่ลำ่ ช้ ำไป จำก
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ควำมไม่แน่นอนของนโยบำยเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ภำยหลังจำกกำรเลือกตังประธำนำธิ
้
บดี กระบวนกำร
ที่สหรำชอำณำจักรออกจำกกำรเป็ นสมำชิกสหภำพยุโรป (Brexit)
ภำคกำรส่งออกในปี 2560 คำดว่ำจะขยำยตัวได้ ดีกว่ำปี 2559 ตำมกำรฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลกที่
มีทิศทำงแข็งแกร่งขึ ้น ประกอบกับเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ ำหลักอย่ำงอำเซียนและ CLMV ยังมีทิศทำง
ขยำยตัวได้ ดี ส่วนปริมำณกำรนำเข้ ำสินค้ ำและบริ กำรคำดว่ำจะมีแนวโน้ มขยำยตัวเร่งขึ ้นมำอยูท่ ี่ร้อยละ
0.4 (โดยมีชว่ งคำดกำรณ์ที่ร้อยละ 0.1 - 0.7) สอดคล้ องกับแนวโน้ มกำรใช้ จำ่ ยภำคเอกชนที่คำดว่ำจะเร่ง
ขึ ้นและกำรฟื น้ ตัวของภำคกำรส่งออก นอกจำกนี ้ ยังได้ รับแรงสนับสนุนจำกโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของ
ภำครัฐอีกด้ วย
ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ภำพรวมอุตสำหกรรมไทยปี 2559 และแนวโน้ มปี 2560 โดยสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
1) ภาพรวมอุตสาหกรรมท่ องเที่ยวและโรงแรม
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ
ได้ รับกำรสนับสนุนจำกหลำยๆปั จจัยนับตังแต่
้ กำร
ก่อสร้ ำงสนำมบินสุวรรณภูมิเสร็จสมบูรณ์ในปี 2549 ทำให้ กำรเชื่อมต่อกำรเดินทำงจำกต่ำงประเทศมี
ควำมสะดวกมำกขึ ้น กำรเติบโตของสำยกำรบินต้ นทุนต่ำในเอเชียและกำรขยำยเส้ นทำงกำรบินของทัง้
สำยกำรบินต้ นทุนต่ำและสำยกำรบินที่ให้ บริกำรเต็มรูปแบบช่วยสนับสนุนให้ กรุงเทพฯเป็ นเมืองที่ได้ รับ
ควำมนิยมและเป็ นจุดหมำยปลำยทำงในกำรท่องเที่ยวในระดับภูมิภำคเอเชีย
นอกจำกนี ้กรุงเทพยังมีจุดยืนในฐำนะเป็ นผู้นำศูนย์สุขภำพในเอเชียโดยมีสปำและศูนย์สุขภำพ
เป็ นจ ำนวนมำก อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ ยวเชิง กำรแพทย์ เติบโตและได้ รับอำนิส งค์จ ำกกำรที่ มีศูนย์
สุขภำพที่มีคณ
ุ ภำพในระดับสำกลซึง่ หลำยๆแห่งเป็ นที่ร้ ูจกั อย่ำงกว้ ำงขวำงในต่ำงประเทศ
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แม้ วำ่ จะมีมำตรกำรกวดขันเรื่ องทัวร์ ศนู ย์เหรี ยญในช่วงปลำยปี 2559 แต่ไม่ได้ สง่ ผลกระทบต่อ
กำรท่องเที่ยวโดยรวมมำกนัก
ตำมสถิตจิ ำกกรมกำรท่องเที่ยว กรุงเทพฯ ได้ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจำก
ต่ำงประเทศจำนวน 32.58 ล้ ำนคนในปี 2559 คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้ อยละ 8.6 จำกปี 2558 ขณะที่
รำยได้ จำกนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเที่ยวไทยในปี 2559 อำจมีมลู ค่ำอยูท่ ี่ประมำณ 1.60 ล้ ำนล้ ำนบำท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.3 จำกมูลค่ำประมำณ 1.45 ล้ ำนล้ ำนบำทในปี 2558 ซึง่ เป็ นกำรขยำยตัวเป็ นบวกเป็ น
ปี ที่ 2 ติดต่อกัน
แผนภูมิด้ำนล่ำงแสดงที่มำของนักท่องเที่ยว10 อันดับสูงสุดในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559
จำแนกตำมสัญชำติ

จำกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทำงผ่ำนสนำมบินสุวรรณภูมิและสนำมบินดอนเมืองจำแนกตำม
สัญชำติพบว่ำ นักท่องเที่ยวจำกประเทศจีนมีจำนวนสูงสุดในช่วง 10 เดือนของปี 2559 คิดเป็ นร้ อยละ
29.5 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทังหมดเพิ
้
่มขึ ้นในอัตรำร้ อยละ 13 จำกปี ก่อน นักท่องเที่ยวจำกประเทศ
ญี่ปนเป็
ุ่ นลำดับสองคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6.5 ของตลำดตำมมำด้ วยนักท่องเที่ยวจำกประเทศอินเดีย คิด
เป็ นร้ อยละ 5.3 นักท่องเที่ยวจำกเกำหลีใต้ คิดเป็ นร้ อยละ 5.2 และนักท่องเที่ยวจำกอังกฤษคิดเป็ นร้ อยละ
3.6
ภาพรวมธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ ในกรุ งเทพฯ
เซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ได้ รับควำมนิยมจำกบริ ษัทต่ำงชำติในกรุ งเทพฯด้ วยจำนวนชำวต่ำงชำติที่
เข้ ำมำทำงำนในเมืองและกำรขยำยตัว ของกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศส่งผลให้ อุปสงค์ของที่พัก
อำศัยระยะยำวเติบโตขึ ้นมำกในช่วงหลำยปี ที่ผำ่ นมำ
18

ส่วนที่ 1 หน้า 18

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

จำกสถิ ติล่ำ สุด จำกกรมแรงงำนพบว่ำ มี ช ำวต่ำงประเทศที่ ม ำท ำงำนในประเทศไทยจ ำนวน
149,181 คน ณ เดือนธันวำคม 2559 โดยจำนวน 84,312 คนอยู่ในกรุ งเทพฯ จำนวนชำวต่ำงประเทศ
ที่มำทำงำนในกรุ งเทพฯมีอตั รำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมร้ อยละ 3.3 ในช่วง 10 ปี ที่ผ่ำนมำตังแต่
้ ปี 2549 –
2559 ณ สิ ้นปี 2559 จำนวนชำวต่ำงประเทศที่มำทำงำนโดยได้ รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุนคิดเป็ นอัตรำร้ อ ย
ละ 36.1 ของจำนวนชำวต่ำงประเทศที่มำทำงำนในกรุงเทพฯ

โดยทัว่ ไปอุปสงค์ของกำรพักอำศัยระยะยำวมำจำกชำวต่ำงประเทศที่เข้ ำมำทำงำนในกรุงเทพฯที่
เป็ นโสด กำรเลือกที่พกั อำศัยขึ ้นอยูก่ บั สถำนที่ตงของที
ั้
่ทำงำนและควำมสะดวกในกำรเดินทำง จำกบท
วิจยั พบว่ำเกือบร้ อยละ 100 ของผู้พกั อำศัยในเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์เป็ นชำวต่ำงประเทศที่เข้ ำมำทำงำนใน
ประเทศไทย
อุปทานปั จจุบันของเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ ในกรุงเทพ
ในปี 2559 มีเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ภำยใต้ แบรนด์ใหม่ๆ เข้ ำสูต่ ลำด ได้ แก่ โมเดน่ำ โดย เฟรเซอร์
เป็ นเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ 239 ห้ องในโครงกำร FYI Center บนถนนพระรำม 4 โครงกำรเมโทรโพล 122
ห้ อง เดอะเครสท์ คอลเลคชัน่ โดยแอสคอทท์ ในทองหล่อ
แผนภูมิตอ่ ไปนี ้แสดงแนวโน้ มอุปทำนของเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ในช่วง 15 ปี ที่ผำ่ นมำและแนวโน้ มสำหรับปี
2560 ประกอบด้ วยที่พกั เกรด A และเกรด B
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ปี 2559 รำยได้ เฉลี่ยต่อห้ องพัก (RevPar) เพิ่มขึ ้นจำก 2,403 บำทเป็ น 2,562 บำทหรื อเพิ่มขึ ้นใน
อัตรำร้ อยละ 6.6 ทังนี
้ ้เป็ นผลมำจำกอัตรำค่ำห้ องพักเฉลี่ยต่อคืนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.9 จำก 3,052 บำทต่อ
คืนในปี 2558 เป็ น 3,110 บำทต่อคืนในปี 2559 และอัตรำกำรเข้ ำพักเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.6 จำกร้ อยละ 78.8
ในปี

2558 เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 82.4 ในปี 2559 กำรเติบโตของรำยได้ เฉลี่ยต่อห้ องพักดังกล่ำวได้ รับ

ปั จจัยสนับสนุนจำกกำรเพิ่มขึ ้นของจำนวนชำวต่ำงประเทศที่เข้ ำมำทำงำนในประเทศไทย
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ผลจำกกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ วของจำนวนนักท่องเที่ยวให้ ผลประกอบกำรในภำพรวมของธุรกิจ
โรงแรมระดับบนและธุรกิจเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ปรับตัวดีขึน้ ตำมไปด้ วย โดยรำยได้ เฉลี่ยต่อห้ องพัก ได้
(RevPAR) ของโรงแรมในกลุม่ นี ้เพิ่มขึ ้นจำก 2,390 บำทในปี 2558 มำอยู่ที่ 2,534 บำทในปี 2559 คิดเป็ น
กำรเพิ่มขึ ้นในอัตรำร้ อยละ 6

ที่มำ : บทวิจยั ธุรกิจท่องเที่ยว,โรงแรมและเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ในกรุงเทพฯ โดยบริษัท โจนส์ แลง ลำ
ซำลล์ จำกัด
ภาวะการแข่ งขัน
กำรแข่งขันในธุรกิจเซอร์ วิสอพำร์ ท เม้ นท์อยู่ในระดับที่ค่อนข้ ำงสูง นอกจำกกำรที่ต้องแข่งขันกับ
ผู้ประกอบกำรกิ จ กำรเซอร์ วิส อพำร์ ทเม้ นท์ แล้ วยัง ต้ องแข่ ง ขันในตลำดเดียวกับผู้ประกอบกำรกิ จกำร
โรงแรมด้ วย เนื่องจำกเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯให้ บริ กำรห้ องพักในระยะสันด้
้ วย ซึ่งผู้
ประกอบกิ จ กำรหลำยแห่ง มี อัตรำค่ำห้ องพักเฉลี่ ย ต่อคืนในระดับที่ ใกล้ เคียงกันจ ำนวนโรงแรมที่ เปิ ด
ให้ บริ กำรใหม่ในระดับ 3-4 ดำวขึ ้นไปก็มีจำนวนเพิ่มขึ ้น นอกจำกนี ้ทำงสมำคมโรงแรมไทย ยังพยำยำม
กดดันให้ ภำครัฐมีข้อกำหนดให้ เซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ต้องมีใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมด้ วย อีก
ปั จจัยหนึ่งคือกำรที่คอนโดมิเนียมระดับหรู หลำยแห่งมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรให้ บริ กำรบำงส่วนมำ
เป็ นลักษณะของเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์เช่นกัน โดยมีอตั รำค่ำเช่ำที่อยู่ในระดับต่ำกว่ำ ทังสองปั
้
จจัยที่กล่ำว
มำทำให้ กำรปรับอัตรำค่ำห้ องพักของเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์เป็ นไปได้ ยำกยิ่งขึ ้น
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กลยุทธ์ ทางการตลาด
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ทำงกำรตลำดสำหรับธุรกิจเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นดังนี ้
1. ให้ บริกำรที่ค้ มุ ค่ำเหมำะสมกับรำคำขำย สร้ ำงควำมประทับใจในกำรบริ กำรให้ กบั ลูกค้ ำ
เพื่อให้ ลกู ค้ ำกลับมำใช้ บริ กำรอีก
2. มีระบบกำรสำรองห้ องพักที่มีประสิทธิภำพและได้ มำตรฐำนสำกลทังในส่
้ วนของเวปไซต์ และ
ออนไลน์
3. ส่งเสริมกำรขำยร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจท่องเที่ยว และให้ สว่ นลดแก่ลกู ค้ ำกลุม่ บริษัท
ต่ำงชำติ
4. มุง่ รักษำฐำนลูกค้ ำเดิมและขยำยฐำนกลุม่ ลูกค้ ำใหม่
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
1. ชำวต่ำงชำติที่เข้ ำมำทำงำนในประเทศไทย
2. นักท่องเที่ยว
นโยบายด้ านราคา
กำรกำหนดรำคำห้ องพักในธุรกิจโรงแรมและเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลำยประกำร
ได้ แก่ ฤดูกำล รำคำตลำดของคู่แข่งในระดับเดียวกัน ต้ นทุนกำรดำเนินงำนของโรงแรม เนื่องจำกฐำน
ลูกค้ ำส่วนใหญ่ของบริษัทฯ
คือนักธุรกิจชำวไทยและชำวต่ำงประเทศที่พกั อำศัยเป็ นระยะเวลำนำน
ดังนันปั
้ จจัยเรื่ องฤดูกำลจะไม่มีผลกระทบต่อ บริษัทฯ มำกนัก
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรใช้ ชอ่ งทำงกำรจัดจำหน่ำยหลำยรูปแบบดังนี ้
 กำรจำหน่ำยตรงผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำยของบริ ษัทฯ โดยเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำยจะเสนอรำคำ
สินค้ ำให้ แก่ลกู ค้ ำโดยตรงโดยมุง่ เน้ นรักษำควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ ำ
 กำรจำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย
บริษัทท่องเที่ยว และเว็บไซต์ให้ บริกำรด้ ำนกำรจอง
ห้ องพัก เช่น Agoda.com, Booking.com, Hotels.com, Expedia.com ฯลฯ
 กำรจำหน่ำยผ่ำนระบบสำรองห้ องพักผ่ำนทำงอินเตอร์ เนต โดยสำมำรถสำรองห้ องพักผ่ำน
เว็บไซต์ของกลุ่มแมริ ออทคือ www.marriott.com ซึ่งกำรจองผ่ำนเว็บไซต์สำมำรถอำนวย
ควำมสะดวกให้ ลกู ค้ ำ ชำวต่ำงประเทศที่ต้องกำรเข้ ำพักทำให้ ช่องทำงนี ้ได้ รับควำมนิยมเพิ่ม
มำกขึ ้น
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2) ภาพรวมธุรกิจอาคารสานักงานให้ เช่ า
ภำพรวมตลำดอำคำรสำนักงำนในกรุงเทพฯ ปี 2559 เติบโตได้ ดี เนื่องจำกพื ้นที่สำนักงำนที่
เพิ่มขึ ้นใหม่มีปริมำณจำกัด ขณะที่ปริมำณกำรใช้ พื ้นที่เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
หนึง่ ในปั จจัยสำคัญที่
กระตุ้นให้ ตลำดอำคำรสำนักงำนให้ เช่ำเติบโตนันมำจำกธุ
้
รกิจประเภทเอสเอ็มอีหรื อสตำร์ อพั ที่มีกำร
ขยำยตัวรวมไปถึงโครงกำรรถไฟฟ้ำส่วนต่อขยำยเปิ ดใช้ งำน จึงเริ่มมีกำรพัฒนำโครงกำรอำคำรสำนักงำน
กันมำกขึ ้น
ฝ่ ำยวิจยั บริษัท ซีบี ริชำร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) (“ซีบีอำร์ อี”) รำยงำนว่ำปี 2559 ในกรุงเทพฯ มี
พื ้นที่สำนักงำนใหม่สร้ ำงแล้ วเสร็จ 151,000 ตำรำงเมตร ทำให้ พื ้นที่สำนักงำนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.7 โดยใน
ไตรมำส 4/2559 มีอำคำรสำนักงำนใหม่แล้ วเสร็จ 2 อำคำรได้ แก่ อำคำรของไทยรัฐและโอสถสภำ มีพื ้นที่
รวมรำว 26,000 ตำรำงเมตร ทัง้ 2 อำคำรเป็ นอำคำรที่เจ้ ำของใช้ พื ้นที่เองทังหมด
้
สำหรับปี 2560-2562
ซีบีอำร์ อีคำดว่ำจะมีพื ้นที่สำนักงำนให้ เช่ำใหม่อีก 463,000 ตำรำงเมตร เฉพำะในปี 2560 จะมีพื ้นที่ใหม่
มำกกว่ำ 200,000 ตำรำงเมตร ซึง่ พื ้นที่สว่ นใหญ่กว่ำ 120,000 ตำรำงเมตร เป็ นพื ้นที่สำนักงำนนอกเขต
ศูนย์กลำงธุรกิจ (ซีบีดี) รำยชื่อของสำนักงำนให้ เช่ำที่สร้ ำงเสร็จในปี 2560 มีดงั นี ้
ชื่ออาคารสานักงาน

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

ภิรัช ทำวเวอร์ แอท สำทร

27,000

ชินวัตรทำวเวอร์ 4 ย่ำนพหลโยธิน

13,000

สิงห์ คอมเพล็กซ์ ย่ำนอโศก-เพชรบุรี

36,000

เกษร ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์ ย่ำนรำชดำริ

19,500

ภิรัช ทำวเวอร์ แอท ไบเทค บำงนำ

32,000

รวม

127,500

ซีบีอำร์ อีเปิ ดเผยว่ำค่ำเช่ำพื ้นที่สำนักงำนในกรุงเทพฯ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นอัตรำเฉลี่ยร้ อยละ 6.5 โดย
ที่คำ่ เช่ำสำนักงำนเกรดเอและเกรดบีเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 และร้ อยละ 5 ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำม แม้ พื ้นที่
อำคำรสำนักงำนจะเพิ่มขึ ้นแต่อตั รำกำรใช้ พื ้นที่โดยรวมก็เพิ่มขึ ้นเช่นกันเป็ นร้ อยละ 91.8 ในปี 2559 โดย
ตลอดปี 2559 ปริมำณกำรใช้ พื ้นที่สำนักงำนเป็ นไปตำมที่คำดกำรณ์ซงึ่ น่ำจะแตะที่ระดับ 180,000 ตำรำง
เมตร โดยลดลงเล็กน้ อยจำกปี 2558
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ด้ ำนควำมต้ องกำรเช่ำพื ้นที่ล่วงหน้ ำยังคงมีอยู่ เห็นได้ ชดั จำกอำคำรเกษร ทำวเวอร์ และอำคำร
เอ็ม ทำวเวอร์ ซึง่ มีกำหนดแล้ วเสร็จในช่วงไตรมำส 2 ปี 2560 ที่ประสบควำมสำเร็จในกำรปล่อยเช่ำเพื ้นที่
ล่วงหน้ ำก่อนอำคำรสร้ ำงแล้ วเสร็จมำกกว่ำ 6 เดือน มีผ้ พู ฒ
ั นำโครงกำรจำนวนหนึง่ มีแผนพัฒนำที่ดนิ
เป็ นอำคำรสำนักงำน ซึง่ คำดว่ำโดยรวมจะทำให้ พื ้นที่สำนักงำนให้ เช่ำเพิ่มขึ ้นประมำณ 1,000,000 ตำรำง
เมตร แต่จะมีพื ้นที่สำนักงำนที่กำหนดแล้ วเสร็จในปี 2562 เพียง 463,000 ตำรำงเมตร ดังนันจึ
้ งเชื่อว่ำ
อัตรำกำรใช้ พื ้นที่โดยรวมในตลำดอำคำรสำนักงำน รวมถึงค่ำเช่ำยังคงเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องในปี 2560
ที่มำ: รำยงำนภำวะตลำดอำคำรสำนักงำนในกรุงเทพฯ โดยบริษัท ซีบีอำร์ อี (ประเทศไทย) จำกัด
กลยุทธ์ ทางการตลาด
 ทำเลที่ตงของอำคำรส
ั้
ำนักงำนให้ เช่ำของบริษัทฯ อยูใ่ นย่ำนธุรกิจ เดินทำงสะดวก
 บริษัทฯ มีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยที่ได้ มำตรฐำน อีกทังมี
้ ทีมช่ำงที่มีประสบกำรณ์และ
ควำมชำนำญในกำรควบคุมดูแลอำคำรและระบบงำนต่ำงๆ ภำยในอำคำร
 บริษัทฯ มีทีมงำนที่เป็ นมืออำชีพซึง่ มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรอำคำรสำนักงำนให้ เช่ำ
ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำย ได้ แก่ บริษัทไทยและต่ำงชำติขนำดกลำงและบริษัทขนำดใหญ่ที่ต้องกำรใช้
พื ้นที่อำคำรสำนักงำนในย่ำนสุขมุ วิท เอกมัย
นโยบายด้ านราคา
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรกำหนดรำคำให้ เหมำะสมและอยูใ่ นระดับที่สำมำรถแข่งขันได้
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยโดยกำรขำยผ่ำนตัวแทน เนื่องจำกตัวแทนมี
เครื อข่ำยและฐำนลูกค้ ำ
นอกจำกกำรขำยผ่ำนตัวแทนแล้ วลูกค้ ำสำมำรถติดต่อเช่ำพื ้นที่โดยตรงกับ
พนักงำนขำยในพื ้นที่อำคำรสำนักงำนได้
3) ภาพรวมและแนวโน้ มธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กำรเติบโตของอุตสำกรรมซอฟต์แวร์ มีควำมสัมพันธ์ กบั กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและสัดส่วน
กำรใช้ จำ่ ยด้ ำนสำรสนเทศของแต่ละองค์กร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำคธุรกิจบริกำรที่มีกำรใช้ ระบบไอทีใน
สัดส่วนที่สงู เช่น ธุรกิจกำรเงิน ประกันภัย กำรแพทย์และสำธำรณสุข ค้ ำปลีก ฯลฯ สำนักงำนส่งเสริม
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อุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรื อ ซิป้ำ เปิ ดเผยว่ำโดยภำพรวมของตลำดซอฟต์แวร์
และบริกำรซอฟต์แวร์ ของไทย มีอตั รำกำรเติบโตร้ อยละ 4.4 ในปี 2559 และคำดกำรณ์วำ่ ในปี 2560 จะมี
อัตรำกำรเติบโตร้ อยละ 4.3 และมีมลู ค่ำรวม 57,257 ล้ ำนบำท โดยปั จจัยหลักที่ทำให้ อตุ สำหกรรม
ซอฟแวร์ และบริ กำรซอฟแวร์ เติบโตคือ กำรฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจ ภำคกำรเงินจำกโครงกำรพร้ อมเพย์
(Promptpay) ทำให้ มีกำรลงทุนเพิ่มขึ ้นทังด้
้ ำนซอฟต์แวร์ ระบบและซอฟต์แวร์ ด้ำนควำมปลอดภัยของ
ข้ อมูล นอกจำกนี ้ภำคโทรคมนำคมเกิดโครงกำรขยำยเครื อข่ำยสื่อสำรไร้ สำย เทคโนโลยี 4G ที่ได้ รับ
ใบอนุญำตไปแล้ ว และโครงกำรขยำยโครงข่ำยบริกำรบรอดแบนด์ทวั่ ประเทศ อย่ำงไรก็ดีจำกกำรสำรวจ
ตลำดซอฟแวร์ พบว่ำ พฤติกรรมกำรใช้ ซอฟต์แวร์ สำเร็จรูปมีกำรเปลี่ยนแปลงไปสูก่ ำรใช้ SaaS (Software
as a Service) มำกขึ ้น และเทคโนโลยี Cloud Technology และ SaaS ได้ เข้ ำมำเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ
ทำให้ แนวโน้ มกำรย้ ำยไปสูก่ ำรใช้ บริกำรซอฟต์แวร์ บนเทคโนโลยีคลำวด์แทนกำรติดตังซอฟต์
้
แวร์ สำเร็จรูป
บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ มำกขึ ้น
แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
แนวโน้ มและทิศทำงของกำรใช้ เทคโนโลยี สำรสนเทศที่จะมำแรงในอนำคต ที่ Gartner บริ ษัทวิจยั
ด้ ำนเทคโนโลยีได้ กล่ำวถึงจะมี 10 เรื่ องดังนี ้
1. Mobile Device Battle (สนำมรบอุปกรณ์เคลื่อนที่)
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
จำกแนวโน้ มและทิศทำงของกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศดังกล่ำวที่จะมำแรงในอนำคต รวมถึง
กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจดิจิทลั ในประเทศไทยและกำรเข้ ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) จะ
สำมำรถเป็ นแรงผลักดันอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ ไทยให้ สำมำรถขยำยตัวและเพิ่มมูลค่ำตลำดซอฟต์แวร์ ให้
ได้ มำกขึ ้น
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ภาวะการแข่ งขัน
บริ ษั ท ฯ ด ำเนิ น กำรในลัก ษณะงำนโครงกำร โดยมุ่ง เน้ น ไปที่ ก ำรวำงระบบซอฟต์ แ วร์ ก ลุ่ม
ประยุกต์ใช้ ในองค์กร และให้ กำรสนับสนุนผู้ใช้ งำนแบบต่อเนื่อง บริ ษัท ฯ มีควำมเชี่ยวชำญในกำรติดตัง้
และพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนโรงพยำบำล (Hospital Information System) ระบบงำนบัญชี กำรเงิน
สินค้ ำคงคลัง และจัดซือ้ จัดจ้ ำง (Oracle PeopleSoft Enterprise Financial & Supply Chain
Management) ระบบงำนบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (Oracle PeopleSoft Enterprise Human
Capital Management) และระบบวิเครำะห์ข้อมูล (QlikView Business Intelligence) รวมถึงสำมำรถ
ให้ บริกำรติดตังและพั
้
ฒนำระบบซอฟต์แวร์ แบบครบวงจรในส่วนของธุรกิจโรงพยำบำล
ในส่ว นของกำรให้ บ ริ ก ำรติด ตัง้ และพัฒ นำระบบซอฟต์ แ วร์ แ บบครบวงจรในส่ว นของธุ ร กิ จ
โรงพยำบำล ภำวะกำรแข่งขันในตลำดกับผู้ให้ บริ กำรติดตังและพั
้
ฒนำระบบซอฟต์แวร์ แบบครบวงจรจะมี
ไม่มำกนัก รวมถึงธุรกิจโรงพยำบำลส่วนใหญ่มีควำมต้ องกำรที่จะปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนันจึ
้ งมีโอกำสในกำรขยำยตลำดในธุรกิจส่วนนี ้สูงมำก
ในส่วนของกำรให้ บริ กำรติดตังและพั
้
ฒนำระบบซอฟต์แวร์ แบบครบวงจรในส่วนของธุรกิจทัว่ ไป
ภำวะกำรแข่งขันในตลำดจะเริ่ มสูงมำกขึน้ แต่จำนวนคู่แข่งในระดับเดียวกันยังมีไม่มำกนัก และควำม
ต้ องกำรในท้ องตลำดในส่วนของกำรติดตังระบบซอฟต์
้
แวร์ สำเร็จรูประบบกำรบริ หำรทรัพยำกรมนุ ษย์ยงั มี
เพิ่มขึ ้น เนื่องจำกแต่ละบริษัทมีควำมต้ องกำรที่จะพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศของตนเองให้ รองรับกับกำร
เข้ ำสูป่ ระชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี 2559 นี ้
อย่ำงไรก็ดีกำรเข้ ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี 2559 นอกจำกจะส่งผลให้ เกิดกำร
ไหลเข้ ำของเงินทุนปริมำณมหำศำลจำกต่ำงชำติแล้ ว ยังอำจเกิดภำวะกำรแข่งขันที่สงู ขึ ้นในระดับภูมิภำค
ดังนัน้ ในระยะต่อไป แนวโน้ ม กำรควบรวมกิจกำรในธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศอำจเกิดเพิ่มขึ ้น เพื่อเป็ น
กำรสร้ ำงกำรเติบโตอย่ำงก้ ำวกระโดดและมีศกั ยภำพในกำรแข่งขันที่สงู ขึ ้น
กลยุทธ์ ทางการตลาด
1. มีผ้ บู ริหำรและทีมงำนที่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจให้ บริกำรซอฟต์แวร์
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ซอฟต์แวร์ ด้ำนกำรบริกำรจัดกำรข้ อมูลระบบโรงพยำบำล
2. ซอฟต์แวร์ ที่บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจำหน่ำยเป็ นซอฟแวร์ ที่มำจำกบริ ษัท ผู้ผลิตที่มีคณ
ุ ภำพและ
มีชื่อเสียงระดับโลก โดยซอฟต์แวร์ บำงตัวบริษัทฯ เป็ นผู้วำงระบบแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ
ทำให้ บริ ษัทฯ ได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งขันในกำรให้ บริ กำร
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3. เน้ นกำรให้ บริกำรแบบครบวงจร โดยบริษัทฯ มีกำรให้ บริกำรติดตัง้ และพัฒนำระบบที่
หลำกหลำยเพื่อรองรับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำแบบครบวงจร
รวมถึงกำรให้ บริกำร
บำรุงรักษำและสนับสนุนกำรใช้ งำนระบบ (System Maintenance & Support) และธุรกิจ
กำรให้ บริกำรอื่นซึง่ บริ ษัทมีโครงกำรจะเปิ ดให้ บริกำรในลำดับต่อไป เช่น IT Outsourcing
เป็ นต้ น เพื่อรักษำฐำนลูกค้ ำเดิม ขยำยฐำนลูกค้ ำ และทำให้ บริ ษัทฯ มีรำยได้ อย่ำงต่อเนื่อง
(Retention Revenue)
4. มุง่ เน้ นกำรทำงำนที่เป็ นมืออำชีพและมีควำมเป็ นเลิศทำงด้ ำนเทคโนโลยี โดยทำงบริ ษัทฯ จะ
ทำกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องให้ ทันกับเทคโนโลยีสำรสนเทศซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ วอยู่ตลอดเวลำ เพื่อให้ ทีมงำนมีควำมสำมำรถในกำรตอบสนองกำรให้ บริ กำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และรองรับกำรให้ บริกำรตำมเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
5. สร้ ำงพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partnership) ทำงบริษัทฯ มุง่ เน้ นในกำรทำธุรกิจใน
รูปแบบพันธมิตรทำงธุรกิจกับคูค่ ้ ำไม่วำ่ จะเป็ นในส่วนของผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ำย ลูกค้ ำ หรื อ
ผู้ประกอบกำรที่ทำธุรกิจในลักษณะเดียวกัน
เพื่อเอื ้อประโยชน์ในกำรประกอบธุรกิจให้
ประสบควำมสำเร็จร่วมกัน (Win-Win Situation)
ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยของบริ ษัท ฯ คือองค์กรที่มีควำมต้ องกำรใช้ บริ กำรและติดตัง้ พัฒนำระบบ
ซอฟต์แวร์ เพื่อกำรบริ หำรจัดกำรงำนโรงพยำบำล กำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล กำรบริ หำรจัดกำร
งำนบัญชี กำรเงิน จัดซื ้อ จัดจ้ ำง รวมไปถึงระบบกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงธุรกิจ และลูกค้ ำที่มีควำมต้ องกำร
รับคำปรึกษำ ตลอดจนรับบริ กำรวำงระบบ บริ หำร และดูแลระบบสำรสนเทศให้ กบั องค์กรแบบครบวงจร
(Outsource) ปั จจุบนั ลูกค้ ำส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ อยู่ในธุรกิจกำรแพทย์ กำรเงิน รวมทัง้ ภำคกำรผลิตใน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ บริษัทฯ คำดว่ำ ควำมต้ องกำรใช้ ระบบซอฟต์แวร์ จะเพิ่มมำกขึ ้น โดยเฉพำะกำรจัดกำร
ระบบทรัพยำกรบุคคลและระบบกำรเงินซึง่ เป็ นหัวใจสำคัญของทุกอุตสำหกรรม
นโยบายด้ านราคา
เนื่องจำกซอฟต์แวร์ ที่ทำงบริ ษัทฯ ให้ บริกำรติดตังพั
้ ฒนำเป็ นซอฟแวร์ ที่เป็ นที่ยอมรับกันในตลำด
ในประเทศไทยและตลำดแถบ AEC และมีต้นทุนรำคำไม่สงู มำกนักเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ คแู่ ข่งในระดับ
เดียวกัน ทำงบริษัทฯ ได้ ใช้ นโยบำยกำรตังรำคำโดยยึ
้
ดควำมต้ องกำรของตลำดและกำรแข่งขันเป็ นเกณฑ์
ทังนี
้ ้ขึ ้นกับปั จจัยภำยนอกอื่นๆ ด้ วย เช่น อุปสงค์ (demand) สภำพกำรแข่งขัน สภำพเศรษฐกิจปั จจุบนั
และงบประมำณของลูกค้ ำ
27
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ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ช่องทำงกำรจำหน่ำยหลักผ่ำนตัวแทนฝ่ ำยกำรตลำดของบริ ษัท ฯ ในกำรนำเสนอกำรให้ บริ กำร
ต่ำงๆแก่องค์กรต่ำงๆที่สนใจโดยตรง ซึง่ ลูกค้ ำส่วนใหญ่ปัจจุบนั เป็ นธุรกิจโรงพยำบำล และกลุ่มบริ กำรทำง
กำรแพทย์
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้ เช่ า
เพื่อเป็ นกำรรักษำมำตรฐำนกำรให้ บริกำรสำหรับลูกค้ ำระดับบน
บริษัทฯ ได้ ทำสัญญำกำร
จัดกำรกับ กลุม่ แมริ ออทซึ่งเป็ นกลุม่ โรงแรมระดับนำนำชำติที่มีชื่อเสียง เพื่อว่ำจ้ ำงให้ บริหำรงำนอำคำร
ที่พกั อำศัยของบริษัทฯ โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร วิสต้ ำ – กรุงเทพฯ นอกจำกนี ้
บริษัทฯ ได้ ทำสัญญำกำรจัดกำรกับกลุม่ แอสคอทซึง่ เป็ นกลุม่ โรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับสำกล เพื่อว่ำจ้ ำง
ให้ บริหำรอำคำรที่พกั อำศัยในโครงกำรซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุ ร กิ จ บริ ก ำรให้ ค ำปรึ ก ษำ พัฒ นำ และให้ บ ริ ก ำรซอฟต์ แ วร์ ต้ อ งมี ก ำรคัด เลื อ กและจัด หำ
ผลิตภัณฑ์หรื อสินค้ ำที่มีคณ
ุ ภำพจำกผู้ผลิตที่บริ ษัท ฯ ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นตัวแทนจำหน่ำย โดยบุคลำกร
ของบริษัทฯ จะต้ องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและมีควำมมัน่ ใจในคุณ ภำพของซอฟต์แวร์ ตำ่ งๆ โดยรำยชื่อ
ผู้ผลิตสินค้ ำหรื อผู้ให้ บริกำรที่เป็ นคูค่ ้ ำหลักในปี 2559 ได้ แก่
 บริษัท Oracle Corporation (Thailand) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ำยซอฟต์แวร์ Oracle
Peoplesoft Enterprise
 บริษัท Telstra Corporation จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ำยซอฟต์แวร์ ARCUS Hospital Information
System
 บริษัท QlikTech จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ำยซอฟต์แวร์ QlikView เป็ นต้ น
2.4 งานที่ยังไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรั พย์
ความเสี่ยงจากการแข่ งขันสูง
ปั จจุบนั ธุรกิจเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์มีกำรแข่งขันในระดับค่อนข้ ำงสูง
เนื่องจำกให้ บริ กำร
ที่พกั อำศัยในระยะสันด้
้ วย จึงต้ องแข่งขันกับผู้ประกอบกำรโรงแรม นอกจำกนี ้ยังมีผ้ ปู ระกอบกำรคอนโด
ระดับหรูที่เปลี่ยนมำให้ เช่ำในระยะสัน้ ทำให้ อตั รำค่ำเช่ำของเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ไม่สำมำรถปรับเพิ่มขึ ้น
ได้ มำกนัก
ความเสี่ยงจากการด้ อยค่ าของทรั พย์ สินจากการที่ผลประกอบการของโครงการที่ได้ มา
ไม่ เป็ นไปตามเป้าหมาย
ในกำรเข้ ำซื ้อกิจกำรของกลุม่ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป ทำให้ บริษัทฯ ได้ สินทรัพย์เป็ นที่ดนิ เปล่ำใน
ต่ำงจังหวัด 5 แห่ง และที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงในกรุงเทพฯ ที่สขุ มุ วิท 27 และสุขมุ วิท 29 โครงกำรอำคำร
สำนักงำนบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ และโครงกำรซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก ในส่วนของที่ดนิ เปล่ำใน
ต่ำงจังหวัดและที่ดนิ ของโครงกำรที่สขุ มุ วิท 27 และสุขมุ วิท 29 ซึง่ รำคำซื ้อเป็ นรำคำเต็มมูลค่ำรำคำ
ประเมินทรัพย์สิน โดยที่ไม่มีสว่ นลด ดังนันหำกเกิ
้
ดเหตุกำรณ์ใดๆ ในอนำคตที่อำจจะทำให้ ผล
ประกอบกำรของโครงกำรต่ำงๆได้ แก่โครงกำรอำคำรสำนักงำนบำงกอก- บิสซิเสเซ็นเตอร์ และโครงกำร
ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก ต่ำกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ หรื อหำกเกิดเหตุกำรณ์ใดๆ ที่สง่ ผลกระทบโดยตรง
ทำให้ มลู ค่ำทรัพย์สินลดลง อำจจะทำให้ บริ ษัทฯ ต้ องมีกำรบันทึกกำรด้ อยค่ำของทรัพย์สินดังกล่ำว
ความเสี่ยงจากข้ อจากัดการใช้ ประโยชน์ ท่ดี นิ เพื่อพัฒนาโครงการในต่ างจังหวัด
ในกำรเข้ ำซื ้อกิจกำรของกลุม่ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป ทำให้ บริษัทฯ ได้ สินทรัพย์เป็ นที่ดนิ เปล่ำใน
ต่ำงจังหวัด 5 แห่ง ที่ดนิ แต่ละแห่งมีข้อจำกัดของกำรใช้ ประโยชน์ที่ดนิ แตกต่ำงกันไป ที่ดนิ บำงแปลงอำจ
ติดข้ อจำกัดในกำรใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ตำมกฎหมำย ส่งผลให้ บริษัทฯ ไม่สำมำรถพัฒนำโครงกำรที่อยูอ่ ำศัย
เพื่อขำย ให้ เช่ำ หรื อโครงกำรในเชิงพำณิชย์ได้
หรื อไม่สำมำรถพัฒนำโครงกำรในรูปแบบที่ให้
ผลตอบแทนคุ้มค่ำต่อกำรลงทุนได้ ภำยในระยะเวลำ 3 ปี นับจำกวันที่ซื ้อขำยหุ้นภำยใต้ สญ
ั ญำซื ้อขำย
หุ้น ถ้ ำบริษัทฯ ยังไม่ได้ ตดั สินใจที่จะพัฒนำโครงกำรบนที่ดนิ ในต่ำงจังหวัดจำนวน 5 แปลง บริ ษัทฯ มีสิทธิ
ที่จะขำยคืนที่ดินในต่ำงจังหวัดแปลงใดแปลงหนึง่ หรื อทัง้ 5 แปลง ให้ แก่ผ้ ขู ำยในรำคำต้ นทุนพร้ อมกับ
29
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ได้ รับต้ นทุนในกำรถือครองในอัตรำร้ อยละ 1.75 ต่อปี โดยผู้ขำยจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จำ่ ยในกำรโอน
ค่ำภำษี ตำ่ งๆ
ที่เกิดขึ ้นจำกกำรขำยที่ดนิ แต่เพียงผู้เดียว ซึง่ เงื่อนไขดังกล่ำวช่วยลดควำมเสี่ยงจำก
ข้ อจำกัดกำรใช้ ประโยชน์ที่ดินลงได้
ความเสี่ยงจากต้ นทุนการพัฒนาโครงการสูงกว่ าประมาณการ หรือการพัฒนาโครงการ
ล่ าช้ ากว่ าแผนที่กาหนด
บริษัทฯ มีแผนเริ่มพัฒนำโครงกำรโรงแรมที่สขุ มุ วิท 27 และโครงกำรคอนโดมิเนียม สุขมุ วิท 29
ในระหว่ำงปี 2561 - 2562 บริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกแนวโน้ มต้ นทุนกำรก่อสร้ ำงที่สงู ขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
โดยดูจำกดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ ำงของปี 2557-2559 โดยรวมปรับตัวสูงขึ ้น ซึง่ อำจทำให้ ต้นทุนในกำร
ก่อสร้ ำงเพิ่มขึ ้นมำกกว่ำประมำณกำรที่กำหนดไว้
นอกจำกนี ้ โครงกำรโรงแรม สุขมุ วิท 27 เป็ นกำร
พัฒนำโครงกำรต่อจำกโครงสร้ ำงโยธำเดิมที่ก่อสร้ ำงแล้ วเสร็จมำนำนกว่ำ 11 ปี (ยังขำดงำนระบบ งำนผนัง
อำคำร งำนตกแต่งภำยใน งำนภูมิสถำปั ตย์ และงำนอื่นๆ) จึงจำเป็ นต้ องออกแบบและดำเนินกำรด้ วย
ควำมรอบคอบ ให้ เข้ ำกับโครงสร้ ำงโยธำเดิมที่ออกแบบมำเฉพำะ ซึง่ จะเปลี่ยนแปลงแบบแปลนได้ ยำก
หรื อเปลี่ยนแปลงแบบแปลนได้ แต่มีต้นทุนเพิ่มขึ ้น ดังนัน้ อำจจะมีควำมเสี่ยงจำกกำรประมำณกำรต้ นทุน
โครงกำรแตกต่ำงไปจำกต้ นทุนที่จะเกิดขึ ้นจริง อันเนื่องจำกรำคำวัสดุก่อสร้ ำงและระบบต่ำงๆ ที่เพิ่มขึ ้น
หรื อกำรปรับแบบแปลนทำให้ ต้นทุนสูงขึ ้น
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทฯ มีแนวทำงลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยกำรว่ำจ้ ำงที่ปรึ กษำโครงกำรซึ่งเป็ น
ผู้เชี่ยวชำญในตลำดอสังหำริ มทรัพย์ที่มีชื่อเสียงมำช่วยกำหนดรูปแบบและประเมินต้ นทุนที่ต้องใช้ ในกำร
พัฒ นำโครงกำรในเบือ้ งต้ น และประเมิ นควำมเป็ นไปได้ ข องโครงกำร นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ส ำรอง
ค่ำใช้ จ่ำยเผื่อเหลือเผื่อขำดเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละ 5 ของมูลค่ำก่อสร้ ำงโครงกำร เพื่อรองรับกำรเพิ่มขึ ้นของ
ต้ นทุนโครงกำรที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคต นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ วำงแผนเข้ ำทำสัญญำรับเหมำก่อสร้ ำงแบบ
เบ็ดเสร็ จ ซึ่งจะกำหนดมูลค่ำงำนและระยะเวลำกำรส่งมอบงำนตำมสัญญำที่ชดั เจน ซึ่งช่ว ยให้ บริ ษัทฯ
สำมำรถคำดกำรณ์ต้นทุนที่จะเกิดขึ ้นและพัฒนำโครงกำรได้ แล้ วเสร็จตำมเป้ำหมำย
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
จำกที่กระทรวงกำรคลังได้ นำพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภำษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ ำง และได้ ผำ่ น
ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี เป็ นที่เรี ยบร้ อย โดยกระทรวงกำรคลังจะบังคับใช้ ในปี 2561 กำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยภำษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ ำงอำจส่งผลให้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีคำ่ ใช้ จำ่ ยเกี่ยวกับ
ภำษีที่ดนิ เพิ่มขึ ้น เนื่องจำกบริ ษัทฯ และบริษัทย่อยเป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ ำงที่มี
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มูลค่ำสูงเกิน 50 ล้ ำนบำทจำกกำรที่ที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ ำงดังกล่ำวตังอยู
้ ใ่ นศูนย์กลำงธุรกิจ ซึง่ เดิมเสีย
ภำษีในอัตรำร้ อยละ 12.5 ของรำยได้ คำ่ เช่ำ กำรเปลี่ยนนโยบำยภำษี ดงั กล่ำวจะทำให้ บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยต้ องเสียภำษีตำมมูลค่ำของสินทรัพย์แทน ซึง่ อำจส่งผลให้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคำ่ ใช้ จำ่
ทำงภำษีเพิ่มขึ ้น
- ธุรกิจให้ บริการติดตัง้ และวางระบบสารสนเทศ
ความเสี่ยงจากการส่ งมอบงาน
ธุรกิจกำรให้ บริ กำรสำรสนเทศนันกำรส่
้
งมอบงำนตำมกำหนดระยะเวลำ และคุณภำพของงำน
เป็ นสิ่งสำคัญ กำรให้ บริกำรด้ ำนซอฟต์แวร์ มกั จะมีอำยุกำรส่งมอบโครงกำรประมำณ 8 - 24 เดือน ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยู่กบั ขนำดของแต่ละโครงกำร หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถส่งมอบโครงกำรในเวลำที่กำหนดไว้ ในสัญญำ
บริษัทฯ อำจถูกปรับจำกกำรส่งงำนล่ำช้ ำได้ อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ มีกระบวนกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
บริ หำรควำมเสี่ยงของโครงกำรอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้ สำมำรถส่งมอบงำนและปิ ดโครงกำรได้ ตรงตำม
แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรที่กำหนด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ธุรกิจกำรให้ บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็ นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันสูงและมีกำรกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ว บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงที่จะได้ รับผลกระทบจำกควำมล้ ำสมัยของกำรให้ บริกำร ซึง่ มีผลทำให้
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันลดลง บริษัทฯ จึงให้ ควำมสำคัญต่อกำรวำงแผนกำรลงทุนเพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีพร้ อมทังกำรส่
้
งเสริมให้ พนักงำนมีควำมพร้ อมที่จะเรี ยนรู้และรับมือกับกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่อยู่ตลอดเวลำ
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล
เนื่องจำกธุรกิจบริกำรด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ นธุรกิจที่มีกำรพึง่ พำควำมสำมำรถและควำม
ชำนำญเฉพำะด้ ำนของบุคลำกร บริษัทฯ ได้ ให้ ควำมสำคัญกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลโดยกำรจัดกำร
ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนำทักษะของบุคลำกรอย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงมีกำรวำงแผนกำลังคนอย่ำงเป็ นระบบเพื่อ
ป้องกันกำรขำดแคลนทรัพยำกรบุคคลซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อกำรส่งมอบงำนให้ แก่ลกู ค้ ำได้
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3.2 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
ความเสี่ยงทางด้ านโครงสร้ างเงินทุนและสภาพคล่ อง
ภำยหลังกำรเข้ ำซื ้อกิจกำรของกลุม่ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป บริษัทฯ ต้ องรับภำระหนี ้เงินกู้ยืมของกลุม่ วี
บริลเลี่ยนกรุ๊ป ซึง่ เป็ นหนี ้สินที่เกิดจำกกำรพัฒนำโครงกำรอีกจำนวน 1,544.53 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วย
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 924.14 ล้ ำนบำท และเงินกู้ยืมกรรมกำรจำนวน 620.39 ล้ ำนบำท
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีภำระหนี ้เพิ่มขึ ้นจำกตัว๋ สัญญำใช้ เงินจำนวน 510.51 ล้ ำนบำท ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 968.0 ล้ ำนบำท แต่ไม่มีเงินกู้ยืมกรรมกำร
บริษัทฯ มีกำรเพิ่มทุนแก่นกั ลงทุนแบบเฉพำะเจำะจงจำนวน 1,839,938,433 หุ้น ซึ่งทำให้ มีสว่ น
ของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น 5,896.15 ล้ ำนบำท ทำให้ บริษัทฯ มีอตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจำก
0.02 เท่ำ จำกปี 2558 เป็ น 0.18 เท่ำในปี 2559 นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังมีภำระในกำรจัดหำเงินทุนเพื่อ
พัฒนำโครงกำรอีก 2 โครงกำรคือ โครงกำรโรงแรมที่สขุ มุ วิท 27 โครงกำรคอนโดมิเนียมที่สขุ มุ วิท 29
คำดว่ำจะใช้ เงินลงทุนรวมทังสิ
้ ้น 2,643 ล้ ำนบำท ซึง่ จะทยอยลงทุนในปี 2561 - 2562 อย่ำงไรก็ตำม
อัตรำหนี ้สินต่อทุนของบริษัทยังอยูใ่ นระดับต่ำ กำรก่อหนี ้ดังกล่ำวไม่ได้ สง่ ผลให้ มีควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
เพิ่มขึ ้นมำกนัก
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี ้กำรค้ ำ ฝ่ ำยบริหำรควบคุมควำม
เสี่ยงนี ้โดยกำรกำหนดให้ มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม ดังนันบริ
้ ษัท จึงไม่คำดว่ำ
จะได้ รับควำมเสียหำยที่เป็ นสำระสำคัญ จำกกำรให้ สินเชื่อ นอกจำกนี ้ กำรให้ สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีกำร
กระจุกตัวเนื่องจำกมีฐำนของลูกค้ ำที่หลำกหลำยและมีจำนวนมำกรำย จำนวนเงินสูงสุดที่บริ ษัทฯ อำจ
ต้ องสูญเสียจำกกำรให้ สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี ้ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
จำกกำรเข้ ำซื ้อกิจกำรของกลุ่มวีบี ทำให้ บริ ษัทฯ มีภำระหนี ้เพิ่มขึ ้น โดยอัตรำดอกเบี ้ยสำหรับ
โครงกำรต่ำงๆของกลุม่ วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ปเป็ นอัตรำดอกเบี ้ยลอยตัว กำรเพิ่มขึ ้นของอัตรำดอกเบี ้ยจะทำให้
บริษัทฯ มีต้นทุนทำงกำรเงินที่สงู ขึ ้น ซึง่ ดอกเบี ้ยดังกล่ำวมีผลกระทบโดยตรงต่อกำไรสุทธิของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 กลุม่ บริ ษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินทังสิ
้ ้นประมำณ 1,500.0
ล้ ำนบำท และมีภำระหนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ประมำณ1,480.5 ล้ ำนบำท (รวมตัว๋ สัญญำใช้ เงิน
ระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน)
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3.3 ความเสี่ยงด้ านการบริหาร การจัดการ
ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทฯ
บริหารงาน

มีผ้ ูถือหุ้นใหญ่ มีอิทธิพลต่ อการกาหนดนโยบายในการ

ณ วันที่ 14 มีนำคม 2560 ผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มวิทยำกร ถือ หุ้นในบริ ษัทฯ ทังหมดเป็
้
นจำนวน
2,945,342,543 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 90.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ จึงทำให้
กลุ่มวิทยำกรสำมำรถควบคุม กลุ่มบริ ษัทและมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจในทุกเรื่ องที่ต้องได้ รับกำรอนุมัติ
จำกกำรประชุมผู้ถือหุ้นเกือบทังหมดไม่
้
วำ่ จะเป็ นเรื่ องกำรแต่งตังกรรมกำร
้
หรื อกำรขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้อง
ใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องกฎหมำยหรื อข้ อบังคับบริ ษัท ฯกำหนดต้ องให้ ได้ รับ
เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรำยย่อย จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ แต่งตังบุ
้ คคลภำยนอก 3 ท่ำนเข้ ำมำเป็ นกรรมกำรอิสระและเป็ น
กรรมกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรทังหมด
้
9 ท่ำน จึงเป็ นกำรถ่วงดุลอำนำจในกำรบริหำรได้ ในระดับหนึง่
นอกจำกนี ้ในกรณีเข้ ำทำรำยกำรเกี่ยวโยงกับกรรมกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และผู้มีอำนำจควบคุมรวมถึง
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งกับบุคคลดังกล่ำวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรอนุมตั ริ ำยกำรดังกล่ำว

4. สินทรั พย์ ท่ ใี ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลักษณะสาคัญของสินทรัพย์ หลัก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หลักที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจซึง่ ได้ แก่ ที่ดนิ อำคำรมีดงั นี ้
4.1.1 ธุรกิจโรงแรม
ชื่อและที่ตงั ้ โครงการ

ลักษณะ
โครงการ

แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร วิสต้ ำ
-กรุงเทพฯ
แขวงทุง่ มหำเมฆ
เขตสำทร กทม.

เซอร์ วิส
อพำร์ ทเม้ นท์
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มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
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(ล้ านบาท)
2-0-34.3
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4.1.2 ธุรกิจอาคารสานักงานให้ เช่ า
ชื่อและที่ตงั ้ โครงการ

ลักษณะ
โครงการ

อำคำร
อำคำร
บำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ สำนักงำนให้ เช่ำ
ถนนสุขมุ วิท 63
(ถนนเอกมัย) กทม.

เนือ้ ที่
(ไร่ -งาน-ตร.วา)

1-3-9

มูลค่ าตามบัญชี
สุทธิ ณ 31 ธ.ค.
2559
(ล้ านบาท)
543.26

ถือกรรมสิทธื
โดย

ภาระผูกพัน

บจก.
วี อินเทลลิเจ้ นซ์

ค ้ำประกันเงินกู้ยืม
จำก
สถำบันกำรเงิน

ถือกรรมสิทธื
โดย

ภาระผูกพัน

บจก.
กรุงเทพบริ หำร

-

4.1.3 ที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างให้ เช่ า
ชื่อและที่ตงั ้ โครงการ

โรงแรม RetrOasis
ซอยสุขมุ วิท 29
ถนนสุขมุ วิท กทม.

ลักษณะ
โครงการ

เนือ้ ที่
(ไร่ -งาน-ตร.วา)

โรงแรม

1-2-51

มูลค่ าตามบัญชี
สุทธิ ณ 31 ธ.ค.
2559
(ล้ านบาท)
1,047.23

หมำยเหตุ : ปั จจุบนั บจก.กรุงเทพบริ หำรได้ ให้ บจก. วี แมเนจเม้ นท์ เซอร์ วิสเซส (“VMS”) (ซึง่ นำงสำวสำธิตำเป็ น
กรรมกำรและ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่) เช่ำที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำง เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมขนำดเล็ก จำนวน 63
ห้ อง คือ โรงแรม RetrOasis ซึง่ เน้ นกลุม่ ลูกค้ ำประเภทนักท่องเที่ยวแบบประหยัด ซึง่ สัญญำเช่ำจะครบกำหนด
ในเดือนมิถนุ ำยน 2560 พร้ อมทังให้
้ เช่ำอำคำรพำณิชย์อีกหลำยรำย ซึง่ บริ ษัทฯ ยังคงมีนโยบำยดังกล่ำวจนกว่ำ
จะมีกำรเปลีย่ นแปลงรูปแบบกำรพัฒนำโครงกำร และในระหว่ำงนี ้ หำกสัญญำเช่ำครบกำหนด บริ ษัทฯ อำจจะ
พิจำรณำต่อสัญญำเช่ำภำยใต้ เงื่อนไขว่ำ บริ ษัทฯ จะสำมำรถยกเลิกสัญญำเช่ำได้ เมื่อต้ องกำรพัฒนำโครงกำร
คอนโดมิเนียมเพื่อขำยซึง่ คำดว่ำจะดำเนินกำรในปี 2562

4.1.4 ที่ดนิ และงานระหว่ างก่ อสร้ าง
ชื่อและที่ตงั ้ โครงการ

โครงกำรโรงแรมและ
เซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์
ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย
แบงค็อก ซอยเอกมัย 2
ถนนเอกมัย กทม.
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ลักษณะ
โครงการ

เนือ้ ที่
(ไร่ -งาน-ตร.
วา)

เซอร์ วิส
อพำร์ ทเม้ นท์

5-1-94

มูลค่ าตามบัญชี
สุทธิ ณ 31 ธ.ค.
2559
(ล้ านบาท)
2,271.70

เจ้ าของกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บจก. วี เรสซิเดนซ์

ค ้ำประกันเงินกู้ยืม
จำกสถำบันกำรเงิน
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โครงกำรโรงแรม ซอย
สุขมุ วิท 27 ถนนสุขมุ วิท
กทม.
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ลักษณะ
โครงการ

เนือ้ ที่
(ไร่ -งาน-ตร.
วา)

โรงแรม

2-2-34.3

มูลค่ าตามบัญชี
สุทธิ ณ 31 ธ.ค.
2559
(ล้ านบาท)
1,515.53

เจ้ าของกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บจก.
กรุงเทพบริ หำร

-

4.1.5 ที่ดนิ เปล่ ารอการพัฒนา
ลาดับ

1

ที่ดินเปล่ำ เนื ้อที่ 49 ไร่ 3 งำน 93 ตำรำงวำ
ตังอยู
้ ท่ ี่ อำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง

2

ที่ดินเปล่ำ เนื ้อที่ 10 ไร่
ตังอยู
้ ท่ ี่ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี
ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำง เนื ้อที่ 30 ไร่ 3 ตำรำงวำ
ตังอยู
้ ท่ ี่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ที่ดินเปล่ำ เนื ้อที่ 40 ไร่ 58.90 ตำรำงวำ ตังอยู
้ ท่ ี่
อำเภอบ้ ำนฉำง จังหวัดระยอง
ที่ดินเปล่ำ เนื ้อที่ 5 ไร่ 3 งำน 35.2 ตำรำงวำ ตังอยู
้ ่
ที่ อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี

3
4
5

เจ้ าของกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บจก. วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ ป
โฮลดิ ้ง

-

30.0

บจก. วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ ป
โฮลดิ ้ง

-

152.17

บจก. วี 33

-

96.93

บจก. กรุงเทพบริ หำร

-

118.07

บจก. กรุงเทพบริ หำร

-

มูลค่ าตามบัญชี
สุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2559
(ล้ านบาท)
73.71

ประเภททรัพย์ สนิ / ที่ตงั ้

4.1.6 มูลค่ าตามบัญชีของสินทัรพย์ หลัก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
รายการ

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
3,120.06
12.65
9.94
114.83
633.32
3,890.80
7.32
3,898.12

ที่ดิน อำคำรและส่วนปรับปรุง
ยำนพำหนะ
เครื่ องใช้ สำนักงำนและคอมพิวเตอร์
เครื่ องตกแต่งและวัสดุอปุ กรณ์
งำนระหว่ำงทำ
รวมที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ
รวมทัง้ สิน้
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในธุรกิจที่มีศกั ยภำพในกำรสร้ ำงรำยได้ ผ่ำนกำรวิเครำะห์ควำม
เป็ นได้ ของโครงกำร และมีผลตอบแทนที่เหมำะสม ภำยใต้ ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยธุรกิจนันสำมำรถ
้
ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อให้ สำมำรถกำหนดทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยให้
เป็ นไปในแนวทำงเดียวกันและสอดคล้ องกับแผนธุรกิจของบริ ษัทฯ บริ ษั ทฯ จึงมีนโยบำยกำรบริ หำรงำน
โดยส่งบุคคลที่คณะกรรมกำรบริ ษัท /คณะกรรมกำรบริ หำรเห็นว่ำมีควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสม
เข้ ำไปเป็ นกรรมกำรในบริ ษัทย่อยนันๆ
้ และมีกำรประชุมเพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำทุกไตร
มำส นอกจำกนี ้มีกำรจัดให้ หน่วยงำนภำยนอกรับผิดชอบกำรตรวจสอบภำยใน พร้ อมทังรำยงำนผลให้
้
คณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบ และมีกำรชี ้แจงนโยบำยที่สำคัญของบริ ษัท ฯ เป็ นต้ นว่ำ นโยบำยกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยง นโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ต คอร์ รัปชั่น นโยบำยรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน และนโยบำยกำรแจ้ งเบำะแส ให้ บริษัทย่อยรับทรำบและนำไปปฏิบตั ิ
ทังนี
้ ้ เงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

จัดตัง้ ขึน้
ในประเทศ
ไทย

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
2558
2559
99.99
99.99

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด

ที่ปรึกษำธุรกิจ

บริ ษัท คอนเวร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด

ให้ บริ กำรเกี่ยวกับกำรติดตัง้
ระบบสำรสนเทศ

ไทย

99.99

99.99

บริ ษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด

พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

ไทย

99.99

99.99

บริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด

พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

ไทย

-

99.99

บริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จำกัด

อำคำรสำนักงำนให้ เช่ำ

ไทย

-

99.99

บริ ษัท วี 33 จำกัด

พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

ไทย

-

99.99

บริ ษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด

ให้ บริ กำรที่พกั อำศัยให้ เช่ำ

ไทย

-

99.99

บริ ษัท กรุงเทพบริ หำร จำกัด

พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์และให้
เช่ำอสังหำริ มทรัพย์

ไทย

-

99.99
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้ ถกู นิติบคุ คลอำคำรชุด โครงกำรเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส ฟ้องร้ อง
ให้ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดนิ ที่เป็ นภำระจำยอม หรื อชดใช้ คำ่ เสียหำยเป็ นจำนวนเงิน 49 ล้ ำนบำท และให้ จดั หำที่
จอดรถเพิ่มเติมหรื อชดใช้ คำ่ เสียหำยเป็ นจำนวนเงิน 106 ล้ ำนบำท รวมถึงให้ ชดใช้ คำ่ เสียหำยในกำร
ซ่อมแซมกำรชำรุดของอำคำรชุดเป็ นจำนวนเงิน 4 ล้ ำนบำท ศำลชันต้
้ นได้ พิพำกษำยกฟ้องคดีดงั กล่ำว
แล้ วในเดือนธันวำคม พ.ศ.2553 ต่อมำในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2554 โจทก์ได้ ยื่นอุทธรณ์ตอ่ ศำลอุทธรณ์
และในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2556 ศำลอุทธรณ์ ไดพิพำกษำยกฟ้องในกรณีให้ โอนกรรมสิทธ์ที่ดินที่เป็ น
ภำระจำยอมและให้ จดั หำที่จอดรถเพิ่มเติม ส่วนค่ำเสียหำยในกำรซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดของอำคำรชุดให้
ชดเชยไม่เกิน 3 ล้ ำนบำทพร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมำในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้
ยื่นอุทธรณ์ตอ่ ศำลฎีกำ เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม พ.ศ. 2559 ศำลฎีกำมีคำสัง่ ยกคำร้ องและไม่รับฎีกำของ
บริษัทฯ และให้ ซอ่ มแซมส่วนที่ชำรุดของอำคำรชุดบำงรำยกำร หรื อให้ จำเลยชดใช้ คำ่ ซ่อมแซมตำมรำคำที่
แท้ จริง แต่ไม่เกินจำนวน 1.2 ล้ ำนบำทพร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับตังแต่
้ วนั ที่ศำลอุทธรณ์ได้
พิพำกษำจนถึงวันที่นำเงินไปวำงที่ศำล ขณะนี ้มีควำมไม่แน่นอนในรำคำที่แท้ จริงสำหรับกำรซ่อมแซมเป็ น
จำนวนเท่ำใด อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ ตงส
ั ้ ำรองเผื่อผลเสียหำยจำกคดีฟ้องร้ องในส่วนที่บริษัทคิดว่ำ
เหมำะสมเป็ นจำนวนเงินรวม 1.5 ล้ ำนบำท ไว้ ในบัญชีแล้ ว
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
1) บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทที่ออก
หลักทรั พย์

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ

Principal Capital Public Company Limited

( เดิมชื่อ บริษัท เมโทรสตำร์ พร็อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน) )
( Formerly named Metrostar Property Public Company Limited )

ชื่อย่ อหลักทรัพย์

PRINC

ประเภทธุรกิจ

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

ที่ตงั ้ สาขา

1 ซอยสวนพลู ถนนสำทร แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร
10120

เลขทะเบียนบริษัท

0107547000869 (เลขทะเบียนเดิมเป็ น 0107574700864)

ทุนจดทะเบียน

3,240,638,433.00 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญ 3,240,638,433 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

3,240,087,520.00 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญ 3,240,087,520 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท

เว็บไซต์

38

http://www.principalcapital.co.th

ส่วนที่ 1 หน้า 38

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

2) บริษัท พริน้ ซิเพิล อินเวสท์ เมนท์ จากัด
ชื่อบริษัท

บริษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Principal Investment Company Limited

ประเภทธุรกิจ

ที่ปรึกษำทำงธุรกิจ

ที่ตงั ้ สานักงาน

ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท

0105556449227

ทุนจดทะเบียน

10,000,000 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 1,000,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

10,000,000 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 1,000,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท

โทรศัพท์

02-714-2171-3

โทรสาร

02-714-2185
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3) บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ ซิสเทมส์ จากัด
ชื่อบริษัท

บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Convergence System Company Limited

ประเภทธุรกิจ

ให้ บริกำรเกี่ยวกับกำรติดตังระบบสำรสนเทศ
้

ที่ตงั ้ สานักงาน

ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท

0105551095249

ทุนจดทะเบียน

50,000,000 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 5,000,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

50,000,000 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 5,000,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท

โทรศัพท์

02-714-1378

โทรสาร

02-714-3478
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4) บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จากัด
ชื่อบริษัท

บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Bangkok Center District Company Limited

ประเภทธุรกิจ

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

ที่ตงั ้ สานักงาน

ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท

0105558144911

ทุนจดทะเบียน

300,000,000 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 30,000,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

75,000,000 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 7,500,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท

โทรศัพท์

02-714-2171-3

โทรสาร

02-714-2185
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ากัด
5) บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จำกั
ชื่อบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อภำษำอังกฤษ
ประเภทธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงั ้ สานักงาน
ที่ตงั ้ สำนักงำน

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด
V Brilliant Group Holding Company Limited
V Brilliant Group Holding Company Limited
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63
ชัแขวงคลองตั
น้ 23 อำคำรบำงกอกบิ
สซิฒเนสเซ็
เลขที่ 29 10110
ถนนสุขมุ วิท 63
นเหนือ เขตวั
นำ กรุนงเตอร์
เทพมหำนคร

เลขทะเบียนบริษัท

แขวงคลองตั
นเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
0105556006937

เลขทะเบี
ยนบริ
ทุนจดทะเบี
ยน ษัท

0105556006937
6,330,900,000 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 633,090,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท
6,330,900,000 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 583,600,000 หุ้น
วยหุ้ น้ นบุสำมั
มู6,330,900,000
ลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ บำท
ละ 10ประกอบด้
บำท และหุ
ริมสิญ
ทธิจ์จำนวน
ำนวน 633,090,000
49,490,000 หุ้นหุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

โทรสาร

6,330,900,000
02-714-8239 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 583,600,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท และหุ้นบุริมสิทธิ์จำนวน 49,490,000 หุ้น
มู02-7142185
ลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท

โทรศัพท์

02-714-8239

โทรสำร

02-7142185

ทุโทรศั
นจดทะเบี
พท์ ยนชำระแล้ ว
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6) บริษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จากัด
ชื่อบริษัท

บริษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จำกัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

V Intelligence Company Limited

ประเภทธุรกิจ

ให้ เช่ำอำคำรสำนักงำน

ที่ตงั ้ สานักงาน

ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท

0105556007003

ทุนจดทะเบียน

200,000,000 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 20,000,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

200,000,000 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 20,000,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท

โทรศัพท์

02-714-8239

โทรสาร

02-714-2185
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7) บริษัท วี 33 จากัด
ชื่อบริษัท

บริษัท วี 33 จำกัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

V 33 Company Limited

ประเภทธุรกิจ

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

ที่ตงั ้ สานักงาน

ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท

0105557152309

ทุนจดทะเบียน

500,000,000 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 50,000,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

300,000,000 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 50,000,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท ชำระแล้ วหุ้นละ 6 บำท

โทรศัพท์

02-714-2171

โทรสาร

02-714-2185

44

ส่วนที่ 1 หน้า 44

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

8) บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จากัด
ชื่อบริษัท

บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

V Residence Company Limited

ประเภทธุรกิจ

โรงแรมและเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์

ที่ตงั ้ สานักงาน

ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท

0105556015847

ทุนจดทะเบียน

700,000,000 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 70,000,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

700,000,000 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 70,000,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท

โทรศัพท์

02-714-2171

โทรสาร

02-714-2185
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9) บริษัท กรุงเทพบริหาร จากัด
ชื่อบริษัท

บริษัท กรุงเทพบริหำร จำกัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Bangkok Management Company Limited

ประเภทธุรกิจ

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์และให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์

ที่ตงั ้ สานักงาน

ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท

0105535092052

ทุนจดทะเบียน

2,850,600,000 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 28,506,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

2,850,600,000 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 28,506,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท

โทรศัพท์

02-714-2171

โทรสาร

02-714-2185
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6.2 บุคคลอ้ างอิง
1) นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (แห่ งประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสำร : 02-009-9991

2) ผู้สอบบัญชี

นำยชำญชัย ชัยประสิทธิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3760

บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด
179/74-80 ถนนสำทรใต้ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-344-1000 02-824-5000
โทรสำร 02-286-5050
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2558 บริ ษั ท มี ทุน จดทะเบี ย น 1,400,700,000 บำท เรี ย กช ำระแล้ ว
957,976,200 บำทประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 957,976,200 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท
ระหว่ำงปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ แสดงควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิซื ้อ
หุ้นสำมัญ 3 ครัง้ โดยมีจำนวนรวมทังสิ
้ ้น 442,172,887 หน่วย โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั สรรหุ้นจำนวนดังกล่ำวให้ ผ้ ู
ถือหุ้นและได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์แล้ ว
เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2559 บริ ษัทฯ ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,839,938,433 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำทเพื่อออกและเสนอขำยให้ แก่น.ส. สำธิตำ วิทยำกร และพีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์
เพื่อเป็ นค่ำตอบแทนสำหรับกำรเข้ ำซื ้อกิจกำรของกลุ่ม วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป โดยกำรเข้ ำซือ้ หุ้นจำนวนทังสิ
้ น้
633,089,998 หุ้นในกลุ่มวีบี หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำย
แล้ ว ทัง้ หมดของกลุ่ม วี บริ ล เลี่ ยนกรุ๊ ป บริ ษั ทฯ ได้ จ ดทะเบี ยนเพิ่ ม ทุนช ำระแล้ วกับกระทรวงพำณิ ช ย์
เรี ยบร้ อยแล้ ว
7.2 ผู้ถือหุ้น
รำยชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนกำรถือหุ้นตำมสมุดทะเบียนรำยชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนำคม 2560 มี
ดังนี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้น

1. น.ส. สำธิตำ วิทยำกร

1,760,115,114

% ของจานวนหุ้น
ทัง้ หมด
54.32

2. นำยสำธิต วิทยำกร

972,199,200

30.01

3. พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์

157,737,029

4.87

4. น.ส. พัลลภำ วิทยำกร

55,291,200

1.71

ผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ

294,744,977

9.09

3,240,087,520

100.00

รวม
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7.3 การออกหลักทรัพย์ อ่ ืน
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ
เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2556 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ อนุมัติกำรออกและเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท ฯ (PRINC-W1) จำนวน 466,900,000 หน่วย ให้ แก่ ผู้ถือ
หุ้นเดิมในอัตรำส่วน 1 หุ้นสำมัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ชนิด

:

ระบุชื่อผู้ถือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย

:

0 บำท (ศูนย์บำท)

อัตรำกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ

:

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสำมัญ 1 หุ้น

รำคำใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ

:

1.20 บำทต่อหุ้น

วันใช้ สิทธิ

:

กำหนดกำรใช้ สิทธิ ทุก ๆ 3 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญ
แสดงสิ ท ธิ โ ดยวั น ก ำหนดใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้ แรกคื อ วั น ที่ 27
ธันวำคม 2556 และสำมำรถใช้ สิทธิ ครั ง้ สุดท้ ำยในวันที่ 30
กันยำยน 2559

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

:

1 ตุลำคม 2556

อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

:

3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ รับใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตังแต่
้
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556 จำนวนทังสิ
้ ้น 466,850,000 หน่วย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มีใบสำคัญแสดง
สิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นคงเหลือเป็ นจำนวน 442,673,800 หน่วย
ในระหว่ำงปี 2559 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ แสดงควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ 3 ครัง้ มี
จำนวนรวมทังสิ
้ ้น 442,172,887 หน่วย โดยมีรำยละเอียดในกำรใช้ สิทธิดงั นี ้
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จานวนหน่ วยที่ใช้ สิทธิ

วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุน

31 มีนำคม 2559

6,866,100

9 เมษำยน 2559

30 มิถนุ ำยน 2559

1,719,400

7 กรกฎำคม 2559

30 กันยำยน 2559

433,587,387

10 ตุลำคม 2559

ณ วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2559 มี ใ บส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ยัง ไม่ไ ด้ ใ ช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น คงเหลื อ เป็ นจ ำนวน
500,913 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวได้ ครบกำหนดแล้ ว
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรหลังหักภำษี
เงินได้ นิตบิ คุ คลสำรองตำมกฎหมำย และสำรองอื่นๆ ที่ผำ่ นมำ บริ ษัทยังไม่มีกำรจ่ำยเงินปั นผล เนื่องจำก
ธุรกิจเพิ่งเริ่มมีผลกำไรในปี 2557 และยังอยูใ่ นระหว่ำงกำรขยำยกิจกำร กำรจ่ำยปั นผลจึงมีกำร
เปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั ผลประกอบกำร แผนกำรลงทุน สภำพคล่อง ควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม
อื่นๆ ในอนำคต
โดยให้ อำนำจคณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำ โดยกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้ อง
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
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8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ ำงองค์กร ณ วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2560

8.1 คณะกรรมการ
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2559 คณะกรรมกำรบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถจำนวน 9 คน ดังนี ้
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เข้ าประชุม/จานวนครั ง้ ที่เข้ าประชุม
รายชื่อกรรมการ

1. นำยแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยำกร

ตาแหน่ ง

การประชุม
คณะกรรมการบริษัท

การประชุม

10/11

2/2

ติดภำรกิจ

11/11

2/2

-

10/11

2/2

ติดภำรกิจ

11/11

2/2

-

11/11

2/2

-

9/11

2/2

ติดภำรกิจ 1 ครัง้

- กรรมกำร

ผู้ถือหุ้น

สาเหตุการขาด
ประชุม

- ประธำนกรรมกำรบริษัท
2. นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

- กรรมกำรอิสระ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

3. ดร.สำธิต วิทยำกร

- กรรมกำร
- ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
- ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

4. น.ส.อรัญญำ เฉลิมพรวโรดม

- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ

5. ดร. จุฑำมำส อิงโพธิ์ชยั

- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ

6. นำยวีระ ศรีชนะชัยโขค*

- กรรมกำร
- กรรมกำรบริหำร

****

- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
- ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร
7. น.ส. ศิรดำ เทียมประเสิรฐ

- กรรมกำร

9/11

2/2

ติดภำรกิจ

8. น.ส. ภัทรพร จำรุพฒ
ั น์

- กรรมกำร

10/11

2/2

ติดภำรกิจ

9. น.ส. วิชนัน ศุภจรรยำ*

- กรรมกำร

10/11

2/2

****

- กรรมกำรบริหำร
- ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ

หมำยเหตุ : *นำยวีระ ศรี ชนะชัยโชค ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัทแทนนำยศำสตรำ จันทรศัพท์ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 26 กุมภำพันธ์
2559 และนำงสำววิชนัน ศุภจรรยำ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัทแทนนำงศันสนีย์ สุธีวงศ์ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559
**** นำยวีระ ศรี ชนะชัยโชคและนำงสำววิชนัน ศุภจรรยำ ไม่ได้ เข้ ำประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2559 เนื่องจำกยังไม่ได้ รับ
กำรแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
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ขอบเขต อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตำมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ คณะกรรมกำรบริ ษัท มีอำนำจและหน้ ำที่ในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัทฯ
ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยยึดหลัก “ข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี
สำหรับกรรมกำรบริ ษัทจดทะเบียน” ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต
และระมัดระวังรั กษำผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และเพื่อผลประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนัน้ บริ ษัท ฯ จึง
กำหนดบทบำทหน้ ำที่และหลักปฏิบตั ิของคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อเป็ นแบบอย่ำงให้ พนักงำนทุกระดับยึดมัน่
เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำน และเพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และนักลงทุนทัว่ ไป ดังนี ้
1. ดูแลและจัดกำรให้ กำรดำเนินกำรของบริ ษัท ฯ และ กำรปฏิ บตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยควำมระมัดระวัง (Duty of Care) มีควำม
รับผิดชอบ (Duty of Accountability) ควำมซื่อสัตย์สุจริ ต (Duty of Loyalty) ต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
(Anti-Corruption) และ มีจริ ยธรรม (Duty of Ethic) รักษำผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ บนหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
2. ประเมิ นผลงำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บริ ห ำรเป็ นประจ ำทุกปี และ ก ำหนดค่ ำตอบแทน
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
3. กำหนดวิสยั ทัศน์ของกิ จกำร พิจำรณำอนุมัตินโยบำยและกลยุทธ์ ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทำง
กำรเงิน แผนงำนต่ำงๆ งบประมำณ ควำมเสี่ยง รวมทัง้ กำกับควบคุมดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำรดำเนินงำนตำม
นโยบำย และ แผนงำนที่กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และรับผิดชอบต่อผลประกอบกำร
และกำรปฏิบตั งิ ำนของผู้บริหำรด้ วยควำมตังใจ
้ และควำมระมัดระวังในกำรปฏิบตั ิงำน
4. ให้ ควำมมัน่ ใจว่ำระบบบัญชีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และ กำรสอบบัญชีมีควำมเชื่อถือได้ รวมทัง้
ดูแลให้ มีกระบวนกำรในกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน และ กำรตรวจสอบภำยในให้ มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรติดตำมผล
5. สอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ ไขปั ญหำควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึ ้นระหว่ำงผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสี ยของบริ ษัทฯ กำหนดแนวทำงในกำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์ เพื่ อ
ประโยชน์ ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสำคัญ โดยที่ ผ้ ูมี ส่วนได้ ส่วนเสี ยไม่ควรมี ส่วนร่ วมในกำร
ตัดสิ นใจก ำหนดขัน้ ตอนกำรด ำเนิ นกำร และกำรเปิ ดเผยข้ อมูล ของรำยกำรที่ อำจมี ควำมขัดแย้ ง ของ
ผลประโยชน์ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
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6. ให้ มีกำรกำหนดนโยบำยด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ ครอบคลุม
ทัง้ องค์ ก ร โดยให้ ฝ่ ำยจั ด กำรเป็ นผู้ ปฏิ บัติ ต ำมนโยบำย และ รำยงำนผลกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัท โดยกำรรำยงำนผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำทุกไตรมำส จัดให้ มีกำร
ประเมินประสิทธิ ผลของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ให้ ควำมสำคัญกับสัญญำณเตือนภัย
ล่วงหน้ ำและรำยกำรผิดปกติทงหลำย
ั้
7. พิจำรณำแต่งตัง้ บุคคลที่มี คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้ องห้ ำมที่ กำหนดในพระรำชบัญญัติ
บริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์รวมถึงประกำศข้ อบังคับ
และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ ยวข้ องเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น
นอกจำกออกตำมวำระ
8. พิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้ องห้ ำมของ
กรรมกำรอิสระ ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
รวมถึงประกำศข้ อบังคับและ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรื อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจำรณำแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระของบริ ษัทฯ ต่อไป
9. พิจำรณำแต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบ
้
โดยมีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ
10. พิ จ ำรณำแต่ง ตัง้ คณะกรรมกำรบริ หำรและมอบหมำยอ ำนำจหน้ ำที่ บำงประกำรให้ คณะ
กรรมกำรบริหำร เป็ นผู้บริหำรงำนของบริษัทฯ ได้ กรรมกำรบริ หำรมีสิทธิได้ รับค่ำตอบแทน และบำเหน็จตำมที่
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำหนด แต่ทงนี
ั ้ ไ้ ม่กระทบกระเทือนสิทธิ ของกรรมกำรบริ หำรผู้นนั ้ ในอันที่จะได้ รับ
ค่ำตอบแทนหรื อผลประโยชน์ตำมข้ อบังคับบริ ษัทฯ ในฐำนะกรรมกำร พนักงำน หรื อลูกจ้ ำง
11. ส่งเสริ มให้ จดั ทำจริ ยธรรมธุรกิจที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ กรรมกำรผู้บริ หำรและพนักงำน
ทุกคนเข้ ำใจถึงมำตรฐำนด้ ำนจริ ยธรรมที่บริ ษัทฯ ใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมกำรจะติดตำมให้ มีกำร
ปฏิบตั ติ ำมจริยธรรมดังกล่ำวอย่ำงจริ งจัง
12. แต่งตัง้ เลขำนุกำรบริ ษัท ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรั พย์ เพื่อทำหน้ ำที่
จัดทำและเก็บรักษำเอกสำร และ กำรอื่นๆ ตำมที่ค ณะกรรมกำรตลำดทุนกำหนด และช่วยดำเนินกิจกรรม
ต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรและบริ ษัท ฯ อันได้ แก่ กำรประชุมคณะกรรมกำร และ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำรให้
คำแนะนำแก่กรรมกำรและบริ ษัทฯ ในกำรปฏิ บตั ิตน และ กำรดำเนินกิจกำรให้ ถูกต้ องตำมกฎหมำยและ
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ระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ อีกทังดู
้ แลให้ กรรมกำรและบริ ษัทฯ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำรสนเทศ
อย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส
องค์กร

13. ให้ มีกำรกำหนดนโยบำยต่อต้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ให้ ครอบคลุมทัง้

14. เลขำนุกำรบริ ษัท สรุ ปรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภำวะที่ถือหุ้นในบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อในกำรประชุมคณะกรรมกำร ทังนี
้ ้กรรมกำรต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทผ่ำน
ทำงเลขำนุกำรบริษัท ทรำบโดยมิชกั ช้ ำ เมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี ้
- มีสว่ นได้ เสียไม่วำ่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญำใดๆ ที่บริษัทฯ จัดทำขึ ้นระหว่ำงรอบปี บัญชี
- มีกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครื อ
15. เข้ ำอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมกำร
อย่ำงน้ อย 1 หลักสูตร อันได้ แก่ DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรื อ หลักสูตร
DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หรื อ เทียบเท่ำเพื่อกำรเพิ่มทักษะควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบตั งิ ำน
16. หน้ ำที่อื่นใดของกรรมกำรตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศ ข้ อกำหนด พระรำชบัญญัติ หรื อกฎหมำย
อื่นใดที่กำกับดูแลบริษัทฯ
17. ประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท ฯ และให้ มีกำรทบทวน
อย่ำงสม่ำเสมอ
18. คณะกรรมกำรมีอำนำจกำหนด และ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำร ซึ่งมีอำนำจลงนำมผูกพัน
บริษัทฯ ได้
19. คณะกรรมกำรบริ ษัท มีหน้ ำที่ตรวจสอบ และ รับรองงบกำรเงินของบริ ษัทฯ ให้ ถกู ต้ องตรง
ตำมกฎหมำย มำตรฐำนกำรบัญชี และโปร่งใส
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8.2 ผู้บริหาร
รำยชื่อผู้บริหำรของบริษัทฯ ณ วันที่ 21 มีนำคม 2560 มีจำนวน 9 ท่ำนดังรำยชื่อต่อไปนี ้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร

2. นำยศิริชยั โตวิริยะเวช

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำรควำมเสีย่ งและกำรลงทุน

3. นำงสำววิชนัน ศุภจรรยำ

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

4. นำยศุภวัส พงษ์ ศิริพำนิช ***

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริกำรวิศวกรรม

5. นำงเสมอแข สัทธำพงศ์

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริกำรงำนจัดซื ้อ

6. นำงสุกนิษฐ์ มหำนุกลู

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำรงำนบุคคล

7. นำงสำวปรี ยำพร อภิวำทน์วิทยะ

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริกำรบัญชี

8. นำงสำวแพร โฮ้ วรังกูร

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริ กำรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

9. นำยถิรนันท์ แสงพึง่ ธรรม

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกฎหมำยและงำนประสำนงำน
รำชกำร

*** แทน นำยอนันต์ ก้ องมณีรัตน์ ซึง่ ลำออกตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560

8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัท แต่งตังนำงสำวชยำภรณ์
้
เลื่อนนภำวรรณ เป็ นเลขำนุกำรบริ ษัท มีหน้ ำที่
รับผิดชอบดำเนินกำรจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำน
ประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยคุณสมบัตขิ องผู้ดำรงตำแหน่ง
เลขำนุกำรบริษัท ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ในปี 2559 บริ ษั ท ฯ มี ก ำรประชุม คณะกรรมกำรทัง้ หมด 11 ครั ง้ ได้ จ่ำยค่ำเบีย้ ประชุม ให้ กับ
กรรมกำรบริ ษัทฯ จำนวน 1,095,000 บำท มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรและคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยง ทังนี
้ ้กรรมกำรบริ หำรและกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงทุกท่ำนสละสิทธิ์ ไม่ขอรับค่ำเบี ้ยประชุม
ทังหมดของปี
้
2559 ได้ มีกำรจ่ำยเงินค่ำบำเหน็จให้ กรรมกำร เป็ นจำนวนเงิน 4,000,000 บำท รวม
ค่ำตอบแทนทังสิ
้ ้น 5,095,000 บำท
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ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการ
บริหารและ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ค่ าบาเหน็จกรรมการ

รวมทัง้ สิน้

1.นำยแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยำกร

150,000

600,000

750,000

2. นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

190,000

600,000

790,000

3. ดร.สำธิต วิทยำกร

105,000

400,000

505,000

90,000

-0-

90,000

5. น.ส.อรัญญำ เฉลิมพรวโรดม

135,000

400,000

535,000

6. ดร. จุฑำมำส อิงโพธิ์ชยั

135,000

400,000

535,000

90,000

400,000

490,000

8. น.ส. ภัทรพร จำรุพฒ
ั น์

100,000

400,000

500,000

9. น.ส. วิชนัน ศุภจรรยำ

100,000

-0-

100,000

10. นำงศันสนีย์ สุธีวงศ์***

-0-

400,000

400,000

11. นำยศำสตรำ จันทรศัพท์***

-0-

400,000

400,000

1,095,000

4,000,000

5,095,000

4. นำยวีระ ศรีชนะชัยโขค

7. น.ส. ศิรดำ เทียมประเสิรฐ

รวมค่ าตอบแทนกรรมการ

***เนื่องจำกค่ำบำเหน็จกรรมกำรที่จ่ำยให้ กรรมกำรบริ ษัทนัน้ เป็ นกำรจ่ำยให้ กรรมกำรที่ดำรงตำแหน่งในปี 2558 และถึอเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในปี
2559 ซึ่งได้ รับอนุมัติจำกผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังนัน้ นำงศันสนีย์ สุธีวงศ์และนำยศำสตรำ จันทรศัพท์จึงได้ ค่ำบำเหน็จกรรมกำรประจำปี
2558 ซึง่ ในปี 2559 นำงศันสนีย์ สุธีวงศ์และนำยศำสตรำ จันทรศัพท์ไม่ได้ เป็ นกรรมกำรบริษัทแล้ ว

ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ จำ่ ยค่ำตอบแทนประกอบด้ วยเงินเดือนและโบนัสให้ กบั ผู้บริหำรทังหมดของ
้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 21 รำย (ซึง่ รวมถึงนำยแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร, ดร.สำธิต วิทยำกร และ
นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ ด้ วย) เป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 52.3 ล้ ำนบำท
2) ค่ าตอบแทนอื่น
ค่ าตอบแทนอื่นของกรรมการ
ประกันควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและเจ้ ำหน้ ำที่ และ กำรชดใช้ คืนให้ กบั บริ ษัท (Directora
and Officers Liability and Company Reimbursement Policy: D&O) วงเงินประกัน 300 ล้ ำนบำท
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ค่ าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
 เงินทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
ตังแต่
้ เดือนมกรำคม 2557 บริ ษัท ได้ จัดตังกองทุ
้
นสำรองเลีย้ งชีพ แก่พนักงำนและผู้บริ หำรโดย
บริษัทฯ จะสมทบในอัตรำส่วนร้ อยละ 3 ของเงินเดือน
8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีจำนวนพนักงำน (รวมผู้บริ หำร) 300 คน
บริ ษัทฯ ได้ จ่ำยผลตอบแทนให้ แก่พนักงำนเป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ ้น 170.99 ล้ ำนบำท ซึ่งผลตอบแทนได้ แก่
เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ โบนัส เงินประกันสังคมและสวัสดิกำรพนักงำนอื่นๆ เป็ นต้ น
ชื่อบริษัท

พนักงานปฏิบัติการ
(คน)

พนักงานบริหาร
(คน)

รวมจานวนพนักงาน
(คน)

ค่ าตอบแทนพนักงาน
(ล้ านบาท)

บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
-

สำนักงำนใหญ่

29

13

42

54.02

-

สำขำ

130

13

143

48.05

บจ.คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์

67

13

80

64.68

บจ. พริน้ ซิเพิลอินเวสท์เมนท์

-

-

-

-

บจ. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค

-

-

-

-

บจ. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง

-

4

4

0.56

บจ. วี เรสซิเดนท์
-

สำนักใหญ่

1

1

2

0.35

-

สำขำ

22

7

29

3.33

บจ. วี 33

-

-

-

-

บจ. วี อินเทลลิเจ้ นซ์

-

-

-

-

บจ. กรุงเทพบริหำร

-

-

-

-
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ทังนี
้ ้ บริษัทย่อย 5 แห่ง ได้ แก่ บริษัท พริน้ ซิเพิลอินเวสท์เมนท์ จำกัด บริษัท แบงค็อค เซนเตอร์ ดิ
สตริค จำกัด บริษัท วี 33 จำกัด บริษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จำกัด และบริ ษัท กรุงเทพบริหำร จำกัด ยังไม่มี
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนในปี 2559 เนื่องจำกยังไม่มีพนักงำน
8.5.1 เกณฑ์ การพิจารณาจ่ ายโบนัส
กำรจ่ำยเงินโบนัสจะพิจำรณำเป็ นครำวๆ ไป โดยมีเกณฑ์ตำ่ งๆ ที่จะต้ องนำมำพิจำรณำประกอบ
ได้ แก่ ผลประกอบกำรของบริษัทฯ กำรประเมินผลงำนของพนักงำนที่ได้ รับโบนัส
8.5.2 ข้ อพิพาททางด้ านแรงงาน
- ไม่มี –
8.5.3 นโยบายการพัฒนาบุลากร
บริ ษัทฯ มีนโยบำยที่จะพัฒนำพนักงำนของบริ ษัท ฯ ให้ มีศกั ยภำพเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมในกำร
แข่งขันเชิงธุรกิจและกำรคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียตำม “นโยบำยกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืนด้ วยควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ในเรื่ องสิทธิ มนุษยชนและกำรปฏิบตั ิต่อพนักงำน” บริ ษัทฯ ถือว่ำ
พนักงำนคือ ทรัพยำกรที่สำคัญขององค์กร จึงพัฒนำพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภำพของพนักงำน
โดยสนับสนุนให้ พนักงำนได้ มีโอกำสเข้ ำรับกำรฝึ กอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรทำงำนทุกๆ
ด้ ำน นอกจำกนี ้ บริษัทฯ มีนโยบำยสนับสนุน สำหรับพนักงำนที่มีควำมตังใจศึ
้ กษำต่อในระดับที่สงู ขึ ้น
ในปี ที่ผ่ำนมำ บริ ษัทฯ ได้ มีกำรจัดอบรมภำยในให้ แก่พนักงำนรวม 2 หลักสูตร และพิจำรณำส่ง
พนักงำนไปอบรมภำยนอกตำมหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับส่วนงำนนันๆ
้
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีวำ่ เป็ นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริม
กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ให้ มีประสิทธิภำพ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทฯ ถูกกำหนดจำก
คณะกรรมกำรบริ ษัท โดยครอบคลุมเนื ้อหำหลักกำรสำคัญตังแต่
้ โครงสร้ ำง บทบำทหน้ ำที่และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำร จนถึงหลักกำรในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรอย่ำงโปร่งใส ชัดเจน และ
สำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรบริหำรองค์กรทำให้ เกิดควำมเชื่อมัน่ ว่ำกำรดำเนินงำนใดๆ
ของบริษัทฯ เป็ นไปด้ วยควำมเป็ นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ทุกฝ่ ำย ตำมประกำศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 เป็ นต้ นมำและฉบับปรับปรุง ประกำศใช้ ณ วันที่
21
มีนำคม
2560
โดยได้ ทำกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.principalcapital.co.th/investor/good_corporate.html เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและบุคคลภำยนอก
ได้ รับทรำบ
ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรบริษัท ได้ สื่อสำรนโยบำยดังกล่ำวให้ ภำยในองค์กรรับทรำบผ่ำน
อินทรำเน็ต แผ่นป้ำยประกำศ และ กำรรณรงค์ภำยในบริษัทฯ เป็ นต้ น เพื่อสร้ ำงควำมตระหนักและควำม
เข้ ำใจในกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยของบริษัทฯ พร้ อมทังก
้ ำหนดให้ มีชอ่ งทำงสำหรับบุคคลทังภำยในและ
้
ภำยนอก เพื่อแจ้ งเรื่ องกำรพบเห็นกำรกระทำที่เป็ นกำรละเมิดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรดังกล่ำวต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ กำหนดนโยบำยในกำรกำกับดูแลกิจกำรโดยครอบคลุมหลักกำรสำคัญ
ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance) ดังนี ้
ก) สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ ควำมสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นจึงได้ กำหนดแนวทำงปฏิบตั เิ พื่อกำกับ
ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี ้
1. บริษัทฯ กำหนดให้ สง่ หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและวิสำมัญผู้ถือหุ้น โดยระบุวนั เวลำ
สถำนที่ประชุมให้ ชดั เจนพร้ อมรำยละเอียดระเบียบวำระกำรประชุม ข้ อมูลสำคัญที่จำเป็ นต่อกำรพิจำรณำ
ควำมเห็นคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมครัง้ ที่ผำ่ นมำ รำยงำนประจำปี หนังสือมอบฉันทะ ซึง่ สำมำรถ
เลือกใช้ ได้ ทงแบบ
ั้
ก แบบ ข และแบบ ค อีกทังระบุ
้ วิธีกำรมอบฉันทะให้ ชดั เจนเพื่ออำนวยควำมสะดวกและ
60
ส่วนที่ 2 หน้า 60

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ส่งเสริมให้ ผ้ ถู ือหุ้นรวมทังนั
้ กลงทุนสถำบันเข้ ำร่วมประชุม
โดยบริษัทฯ ดำเนินกำรจัดส่งเอกสำร
ประกอบกำรประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ ำ อย่ำงน้ อย 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นรวมทังเผยแพร่
้
ข้อมูล
ดังกล่ำวล่วงหน้ ำในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษ อย่ำงน้ อย 30 วันก่อนวันประชุม
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูลข่ำวสำรสำหรับกำรตัดสินใจในกำรลงมติอย่ำงเพียงพอ ถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส
และสำมำรถเตรี ยมกำรมอบฉันทะ ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้ ำร่วมประชุมด้ วยตนเอง
2. บริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนสถำบันในกำร
เข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะกำหนดวัน เวลำ ประชุมที่เหมำะสม จัดให้ มีสถำนที่จดั กำรประชุมที่
มีขนำดเพียงพอสำมำรถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้ ำร่วมประชุม มีระบบขนส่งมวลชนเข้ ำถึงและสะดวก
เพียงพอให้ สำมำรถเข้ ำร่วมประชุม จัดส่งแผนที่สถำนที่จดั ประชุม รวมทังจั
้ ดให้ มีบคุ ลำกรและเทคโนโลยี
เพียงพอสำหรับกำรตรวจสอบเอกสำรและกำรลงมติ
3. บริ ษั ท ฯ ก ำหนดให้ มี ก ำรประกำศรำยละเอี ย ดกำรประชุม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น โดยโฆษณำลง
หนังสือพิมพ์ทงฉบั
ั ้ บภำษำไทยและภำษำอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 วัน และ
เผยแพร่ ข้อมูลดังกล่ำวในเว็บไซต์ของบริ ษัท http://www.principalcapital.co.th ทัง้ ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ เพื่อเป็ นกำรบอกกล่ำวกำรเรี ยกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเป็ นกำรล่วงหน้ ำ
4. บริษัทฯ จะไม่ทำกำรใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นกำรจำกัดสิทธิในกำรเข้ ำร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้
ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลำกำรประชุม มีสิทธิซกั ถำมข้ อสงสัย เสนอ
ควำมคิดเห็นต่อที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมและเรื่ องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวำระกำร
ประชุม ประธำนที่ประชุมควรจัดสรรเวลำให้ อย่ำงเหมำะสม และส่งเสริมให้ มีกำรแสดงควำมเห็นและ
ซักถำมในที่ประชุม
5. บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบตั สิ ำหรับระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้
เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนี ้
5.1 รับรองรำยงำนกำรประชุมครัง้ ที่ผำ่ นมำ
5.2 รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ในปี ที่ผำ่ นมำ
5.3 พิจำรณำอนุมตั งิ บแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลำ
บัญชี ประจำปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี ที่ผำ่ นมำ
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5.4 พิจำรณำอนุมตั จิ ดั สรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนปี ที่ผ่ำนมำ
5.5 พิจำรณำเลือกตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที
้
่ออกตำมวำระ
5.6 พิจำรณำอนุมตั จิ ำ่ ยค่ำตอบแทนกรรมกำร
5.7 พิจำรณำแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีประจำปี
5.8 เรื่ องอื่นๆ
โดยเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมประเด็นสำคัญที่อยู่ในควำมสนใจ และ/หรื อคณะกรรมกำร
บริษัท ตอบข้ อซักถำม และ/หรื อชี ้แจงผู้ถือหุ้นทรำบโดยไม่มีกำรลงมติ
6. บริษัทฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ ำ และ เสนอบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็ นกรรมกำรบริ ษัท เป็ นระยะเวลำ 3 เดือนติดต่อกันล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งต้ นฉบับทำง
ไปรษณีย์ ถึงเลขำนุกำรบริ ษัท ตำมรำยละเอียดที่แจ้ งทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคำถำมที่เกี่ยวกับวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมกำร
บริษัทล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 วัน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรื อทำง
โทรสำร หรื อทำงอีเมล์ของเลขำนุกำรบริษัท
8. บริษัทฯ ได้ จดั ทำและเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภำยใน 14 วันหลังวันประชุมตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงครบถ้ วนเหมำะสม
ประกอบด้ วยกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุม กำรออกเสียงและข้ อซักถำมของผู้ถือหุ้นในแต่ละวำระอย่ำง
ละเอียด
9. กรรมกำรบริษัท ทุกคน รวมทังคณะกรรมกำรเฉพำะเรื
้
่ อง/คณะอนุกรรมกำร / คณะทำงำน
ผู้บริหำรสูงสุดด้ ำนกำรเงินหรื อบัญชี และเลขำนุกำรบริ ษัท ต้ องเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ หำกไม่ตดิ
ภำรกิจสำคัญเพื่อตอบข้ อซักถำมและรับฟั งควำมคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้บริ หำรระดับสูงทุกคนควร
เข้ ำร่วมกำรประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้ อซักถำม
ข) การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริษัทฯ ได้ กำหนดให้ มีกำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม และได้ รับกำร
ปฏิบตั แิ ละปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียม ดังนันคณะกรรมกำรบริ
้
ษัทจึงมีนโยบำย ดังนี ้
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1. เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อ
บุคคลเข้ ำรับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึง่ ได้ เผยแพร่รำยละเอียดใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็ นระยะเวลำ 3 เดือนติดต่อกันล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งต้ นฉบับทำง
ไปรษณีย์ถึงเลขำนุกำรบริษัท ตำมรำยละเอียดที่แจ้ งทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัท จะ
เปิ ดเผยผลกำรพิจำรณำเรื่ องดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
2. บริษัทฯ ไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสำคัญ โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทรำบล่วงหน้ ำ
3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมำประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้ รับ
เอกสำรและคำแนะนำในกำรมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถกู ต้ องตำมกฎหมำย ยื่นหนังสือมอบฉันทะให้
กรรมกำรในที่ประชุมแล้ วมีสิทธิเข้ ำร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นทุกประกำร ผู้ถือหุ้นอำจ
มอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ มำประชุมและลงมติแทนได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้ รับประวัตแิ ละ
ข้ อมูลกำรทำงำนของกรรมกำรอิสระแต่ละท่ำนอย่ำงครบถ้ วนเหมำะสม
4. คณะกรรมกำรบริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในกำรแต่งตังกรรมกำรเป็
้
นรำยคน และ
สนับสนุนให้ มีกำรใช้ วิธีและอุปกรณ์กำรออกเสียงผลกำรนับคะแนนเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภำพสำมำถแสดงผลกำรลงมติได้ รวดเร็ วและผู้ถือหุ้นมีสิทธิทรำบผลกำรลงมติอย่ำงทันท่วงที
5. คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับส่วนได้ เสีย และผู้เกี่ ยวข้ อง
เพื่อให้ คณะ กรรมกำรพิจำรณำธุรกรรมของบริ ษัทฯ ที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ หรื อรำยกำร
เกี่ยวโยงกัน และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทังนี
้ ้ กรรมกำรและผู้บริ หำรที่มีส่วนได้ เสียกับ
ธุรกรรมที่ทำกับบริ ษัทฯ ต้ องไม่มีส่วนร่ วมในกำรตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่ำว ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตำมขันตอน
้
หรื อมำตรกำรกำรอนุมตั กิ ำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ
ค) บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัทฯ มีกำรดูแลและคำนึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียตำม
กฎหมำยหรื อข้ อตกลงที่มีกบั บริษัทฯ และกำหนดแนวทำงปฏิบตั เิ พื่อกำกับดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ไว้
อย่ำงชัดเจนดังนี ้
1. ผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัทฯ ได้ แก่ ลูกค้ ำ พนักงำน คูค่ ้ ำ ผู้ถือหุ้น หรื อ นักลงทุน เจ้ ำหนี ้ คูแ่ ข่ง
หรื อหน่วยงำนรำชกำรและองค์กรที่เกี่ยวข้ อง บริษัทฯ ต้ องจัดให้ มีชอ่ งทำงในกำรสื่อสำรและกำรตอบสนอง
ควำมต้ องกำรจำกบริษัทฯ อย่ำงเพียงพอในแต่ละกลุม่
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2. บริษัทฯ มีพนั ธสัญญำต่อลูกค้ ำในกำรพัฒนำสินค้ ำและบริกำรให้ ดีขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง มีกำร
กำหนด รำคำให้ เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ โดยไม่กระทำกำรใดเป็ นกำรเอำเปรี ยบลูกค้ ำ ในกำรปฏิบตั ิตอ่ คู่
ค้ ำ บริษัทฯ ต้ องดำเนินธุรกิจอย่ำงเป็ นกลำงและเป็ นธรรม
3. บริษัทฯ คำนึงถึงสวัสดิภำพของพนักงำนโดยไม่เอำเปรี ยบในกำรทำสัญญำจ้ ำง มีกำรกำหนด
ค่ำตอบแทนให้ เหมำะสมกับศักยภำพ เพื่อกระตุ้นให้ พนักงำนมีแรงจูงใจในกำรทำงำน มีกำรฝึ กอบรม ให้
กำรศึกษำเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภำพของพนักงำน มีสิ่งแวดล้ อมในกำรทำงำนที่ดี มีกำรกำหนด
มำตรฐำนควำมปลอดภัย สร้ ำงวินยั ในกำรทำงำน ได้ รับกำรเอำใจใส่อย่ำงทัว่ ถึง บริ ษัทฯ กำหนดแผนกำร
แก้ ไขปั ญหำต่อผู้ได้ รับผลกระทบดังกล่ำวหำกมีเหตุให้ พนักงำนต้ องยุตกิ ำรทำงำนด้ วยสำเหตุใดก็ตำม
4. บริษัทฯ ได้ ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์สื่อถึงควำมตระหนักและควำมเอำใจใส่ตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสีย
อย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
นโยบายการแจ้ งเบาะแส การรับเรื่องร้ องเรียน ข้ อเสนอแนะ (Whistle Blowing)
บริษัทฯ กำหนดช่องทำงกำรรับเรื่ องร้ องเรี ยนไว้ หลำยช่องทำง โดยบุคคลภำยนอกสำมำรถส่งเรื่ อง
ร้ องเรี ยนหรื อข้ อเสนอแนะผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี ้
1. ไปรษณีย์ โดยส่งถึงผู้ที่ได้ รับมอบหมำยตำมที่อยู่ดงั นี ้
เลขำนุกำรบริษัท
“บริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
2. อีเมล์โดยสำมำรถส่งข้ อเสนอแนะหรื อข้ อร้ องเรี ยนมำที่
Secretarywhistle@principalcapital.co.th
3. โทรศัพท์ : 02-714-2173
หำกพนักงำนต้ องกำรแจ้ งเบำะแส หรื อส่งเรื่ องร้ องเรี ยน สำมำรถติดต่อ ผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
บริหำรงำนบุคคลหรื อ
เลขำนุกำรบริษัทฯ
Hrwhistle@principalcapital.co.th
หรื อ
Secretarywhistle@principal.co.th
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ง) การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริษัทฯ ให้ ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่สำคัญ ถูกต้ อง ครบถ้ วนเพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียใช้
ประกอบกำรตัดสินใจ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นดัชนีชี ้วัดควำมโปร่งใสในกำรดำเนินกำรซึง่ เป็ นปั จจัยสำคัญ
ในกำรสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสีย ถึงควำมซื่อสัตย์สจุ ริตในกำรดำเนินงำน
และเป็ นกลไกในกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน
บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทำงปฏิบตั เิ พื่อกำกับดูแลกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่งใสดังนี ้
1. คณะกรรมกำรบริ ษัท
หรื อผู้ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยมีหน้ ำที่ในกำรเปิ ดเผย
สำรสนเทศ ทังที
้ ่เป็ นสำรสนเทศทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำ
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ
ได้ รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมที่กำหนดโดย
กฏหมำย และข้ อบังคับของบริษัทฯ
และมีกำรปรับปรุงข้ อมูลบนเว็บไซต์ให้ มีควำมครบถ้ วนอย่ำง
สม่ำเสมอ
และรวดเร็วทันสถำนกำรณ์เพื่อให้ แน่ใจว่ำผู้ถือหุ้นสำมำรถหำข้ อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
เพิ่มเติมและติดต่อกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบต่อกำรให้ ข้อมูลได้ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
2. ระบบสำรสนเทศของบริ ษัทฯ ได้ รับกำรจัดทำขึ ้นอย่ำงรอบคอบ มีควำมชัดเจนถูกต้ องและ
โปร่งใสด้ วยภำษำที่กระชับ เข้ ำใจง่ำย มีกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศที่สำคัญ และจำเป็ นอย่ำงสม่ำเสมอไม่วำ่ จะ
ก่อให้ เกิดผลดีหรื อผลเสียต่อบริษัทฯ
3. จัดให้ มีหน่วยงำนประชำสัมพันธ์ทำหน้ ำที่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรกำรดำเนินงำนและ
ผลงำนของบริ ษัทฯ ที่เป็ นประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงำน ผู้ที่เกี่ยวข้ อง และสำธำรณชนทัว่ ไป
อย่ำงสม่ำเสมอและมีประสิทธิภำพขจัดควำมเข้ ำใจผิด รวมทังมี
้ นกั ลงทุนสัมพันธ์ทำหน้ ำที่เป็ นหน่วยงำน
ประสำนกับนักลงทุน สถำบัน เจ้ ำหนี ้ นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในกำรให้ ข้อมูลกำร
ดำเนินกำรและกำรลงทุนของบริษัทฯ ด้ วยช่องทำงกำรติดต่อที่สะดวก รวดเร็ วและเข้ ำถึงได้ ง่ำย
4. คณะกรรมกำรบริ ษัท จัดให้ มีกำรทำงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและ
รำยงำนกำรตรวจสอบบัญชี พร้ อมทังรำยงำนประจ
้
ำปี ของคณะกรรมกำรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำร
ประชุมสำมัญประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
5. คณะกรรมกำรบริ ษัท จัดทำรำยงำนกำรประเมินสถำนะและแนวโน้ มบริษัทฯ โดยสรุปที่เข้ ำใจ
ได้ ง่ำยรำยงำนอธิบำยถึงควำมรับผิดชอบของตนในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน
โดยแสดงควบคูก่ บั
รำยงำนของผู้สอบบัญชี รำยงำนกำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำร และ/หรื อ คณะกรรมกำรตรวจสอบใน
แต่ละปี ไว้ ในรำยงำนประจำปี
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6. คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ จดั ให้ มีกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำร
และผู้บริหำรของบริ ษัทฯ
ตำมกฎเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
จ) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ จดั โครงสร้ ำงบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ อยู่
ภำยใต้ กำรดูแลของผู้บริ หำรแต่ละสำยงำน โดยมีคณะกรรมกำรชุดย่อย 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง คอยกำกับดูแลในเบื ้องต้ น โดย
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจหน้ ำที่ตดั สินใจและดูแลกำรกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ตำมข้ อกำหนดบริษัท
ฯ และตำมที่ได้ รับอนุมตั จิ ำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ขอบเขตหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ จะถูกกำหนด
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรทำงำน
- บทบาทและหน้ าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ กำหนดให้ ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัท และ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรของบริ ษัทฯ ไม่ได้
เป็ นบุคคลเดียวกัน โดยประธำนคณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทหน้ ำที่ ดังนี ้
1. เรี ยกประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท เป็ นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และ กำร
ประชุม
ผู้ถือหุ้น มีบทบำทในกำรกำหนดระเบียบวำระกำรประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรบริ ษัท และ
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
2. มีบทบำทในกำรควบคุมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ ผู้ถือหุ้น ให้ มีประสิทธิภำพ จน
สำเร็จลุลว่ ง เป็ นไปตำมระเบียบข้ อบังคับบริ ษัทฯ
3. สนับสนุนและเปิ ดโอกำสให้ กรรมกำรบริษัท แสดงควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ และ เท่ำเทียมกัน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
ปฏิบตั หิ น้ ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตำม
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบและตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
5. ดูแล ติดตำม กำรบริ หำรงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท
ให้ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ

6. เป็ นผู้ลงคะแนนชี ้ขำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทมีกำรลงคะแนนเสียงและคะแนน
เสียงทังสองฝ่
้
ำยเท่ำกัน
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 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริ หำร ได้ รับกำรแต่งตังจำกคณะกรรมกำรบริ
้
ษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
คณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย
เข้ าร่ วมประชุม/จานวนครัง้ ที่ประชุม
รายชื่อ

1. ดร. สำธิต วิทยำกร

ตาแหน่ ง

- ประธำน

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร

การประชุม

7/7

2/2

-

ผู้ถอื หุ้น

สาเหตุการ
ขาดประชุม

คณะกรรมกำร
บริ หำร
2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค

- กรรมกำรบริ หำร

7/7

2/2

-

3. นำงสำววิชนัน ศุภจรรยำ

- กรรมกำรบริ หำร

7/7

2/2

-

- เลขำนุกำรที่ประชุม
4. นำงสำวชยำภรณ์ เลือ่ นนภำวรรณ

- กรรมกำรบริ หำร

7/7

2/2

-

5. นำงสำวปรี ยำพร อภิวำทน์วิทยะ

- กรรมกำรบริ หำร

7/7

2/2

-

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. รับผิดชอบกำรบริ หำรงำนในเรื่ องเกี่ ยวกับกำรดำเนินงำนตำมปกติธุระและงำนบริ หำรของ
บริษัทฯ พิจำรณำกำหนดนโยบำย ทิศทำง และกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ กำหนดแผนกำรเงิน
งบประมำณ กำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล กำรลงทุนด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรประชำสัมพันธ์ ของ
บริ ษัทฯ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิและ/หรื อให้ ควำมเห็นชอบ รวมถึงกำร
ตรวจสอบและติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมที่นโยบำยกำหนด
2. ดำเนินกิจกำรและบริ หำรกิจกำรของบริ ษัทฯ ตำมวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบำย ระเบียบ
ข้ อ ก ำหนด ค ำสั่ง และมติ ที่ ป ระชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท และ/หรื อ มติที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ
ทุกประกำร
3. มีอำนำจแต่งตังและควบคุ
้
มกำกับดูแลให้ กำรดำเนินงำนของคณะทำงำนที่แต่งตังบรรลุ
้
ตำม
นโยบำยและเป้ำหมำยที่กำหนด
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4. มี อ ำนำจพิ จ ำรณำ อนุ มั ติ กำรใช้ จ่ ำ ยทำงกำรเงิ น ในด้ ำนสิ น ทรั พ ย์ ฝ่ ำยทุ น ( Capital
Expenditure) ในวงเงิน (แต่ละรำยกำร) ไม่เกิน 10 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ เรื่ องดังกล่ำวต้ องนำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ/ให้ สตั ยำบันต่อไป
5. อนุมตั ิกำรใช้ จำ่ ยเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้ กำหนดไว้ ในงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ตำมที่
ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท ได้ เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักกำรไว้
แล้ ว
6. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั กิ ำรลงทุนระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี ) และกำรลงทุนทำงกำรเงิน (Portfolio
Investment) ระยะเวลำ 2-5 ปี ของบริษัทฯ ในวงเงินสำหรับ (แต่ละรำยกำร) ไม่เกิน 300 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้
เรื่ องดังกล่ำวต้ องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ ให้ สตั ยำบันต่อไป
7. พิจำรณำกำรเสนอจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลหรื อเงินปั นผลประจำปี ต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
8. กำหนดโครงสร้ ำงองค์กร อำนำจกำรบริหำรองค์กรรวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ ำง กำรโยกย้ ำย
กำรกำหนดเงินค่ำจ้ ำง ค่ำตอบแทน โบนัสพนักงำนระดับผู้บริหำรซึง่ มิได้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริหำรและ
กำรเลิกจ้ ำง
ทังนี
้ ้ อำนำจของคณะกรรมกำรบริ หำรจะไม่รวมถึงกำรอนุมตั ิรำยกำรใดที่อำจมีควำมขัดแย้ ง หรื อ
รำยกำรใดที่คณะกรรมกำรบริหำรหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ ในลักษณะ
อื่นใดขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยตำมกฎเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ กำรอนุมตั ริ ำยกำรในลักษณะดังกล่ำวต้ องเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำวตำมข้ อบังคับ
ของบริษัทฯ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกำหนด
 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ องประกอบไปด้ วยกรรมกำรอิส ระจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมี
กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อย 1 คน ที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ เพียงพอเพื่อทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำน
ควำมน่ำเชื่อถือของ งบกำรเงิน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับควำมเป็ นอิสระ ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องคุณสมบัติและขอบเขต
กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อทำหน้ ำที่ตรวจสอบกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ฯ
ดูแลรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน กำรคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี กำรพิจำรณำข้ อขัดแย้ งทำง
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ผลประโยชน์ รวมถึงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง โดยในปี 2559 บริ ษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 3
ท่ำน ซึง่ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์เพียงพอเพื่อทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของ
งบกำรเงิน ประกอบด้ วย

รายชื่อกรรมการ
1. นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

ตาแหน่ ง
- กรรมกำรอิสระ

เข้ าประชุม/จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม
การประชุม
การประชุม สาเหตุการ
คณะกรรมการ
ผู้ถอื หุ้น
ขาดประชุม
ตรวจสอบ
5/5

2/2

-

5/5

2/2

-

5/5

2/2

-

- ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2. น.ส.อรัญญำ เฉลิมพรวโรดม

- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ

3. ดร. จุฑำมำส อิงโพธิ์ชยั

- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ มีควำมถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึงกำรเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำน
ทำงกำรเงินทังรำยไตรมำสและประจ
้
ำปี
2. สอบทำนให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) ระบบกำร
ตรวจสอบภำยใน และระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และอำจเสนอแนะให้ มีกำร
สอบทำนหรื อตรวจสอบรำยกำรใดที่เห็นว่ำจำเป็ นและเป็ นสิ่งสำคัญ พร้ อมทัง้ ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับกำร
ปรั บปรุ งแก้ ไขระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และ รำยงำนผลกำรสอบทำนเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท
3. สอบทำนให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อ ข้ อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ
4. สอบทำนหลักฐำนหำกมีข้อสงสัยเกี่ ยวกับกำรดำเนินกำรที่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อ
ฐำนะกำรเงิ น และ ผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัท ฯ หรื อ มี ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ หรื อ กำรฝ่ ำฝื น
กฎหมำย และ ข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ องที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
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5. พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยง หรื อ รำยกำรที่อำจมี
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ
รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
6. พิจำรณำคัดเลือก และ เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตของบริ ษัทฯ รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต โดยคำนึงถึงควำม
น่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกรและปริมำณงำนตรวจสอบของสำนักงำนตรวจสอบบัญชีนนั ้ รวมถึง
ประสบกำรณ์ของเจ้ ำหน้ ำที่ของ สำนักงำนสอบบัญชีที่ได้ รับมอบหมำยให้ ทำกำรตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ
รวมทังเข้
้ ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่วมประชุมด้ วยอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
7. สอบทำนควำมถูกต้ องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับรำยงำนทำงกำร
เงิน และกำรควบคุมภำยใน
8. ส่งเสริมให้ มีกำรพัฒนำระบบรำยงำนทำงกำรเงินให้ ทดั เทียมกับมำตรฐำนบัญชีสำกล
9. สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
10. พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อกำรว่ำจ้ ำงหน่วยงำนภำยนอกให้
เป็ นผู้ตรวจสอบภำยใน รวมถึงให้ คำแนะนำในเรื่ องงบประมำณ และ กำลังพลของแผนกตรวจสอบระบบงำน
ภำยใน ตลอดจนให้ ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ ำย เลิกจ้ ำงหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
และประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนประจำปี ของหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบระบบงำนภำยใน
11. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
เปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัทฯ ตำมหลักเกณฑ์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด
12. คณะกรรมกำรตรวจสอบ อำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็ นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใด เมื่อ
เห็นว่ำจำเป็ นด้ วยค่ำใช้ จ่ำยของบริษัทฯ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ทังนี
้ ้กำรดำเนินกำร
ว่ำจ้ ำงให้ เป็ นไปตำมระเบียบข้ อกำหนดของบริ ษัทฯ
13. ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อ กรรมกำรตรวจสอบ ต้ องเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เพื่อชี ้แจงในเรื่ องเกี่ยวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อกำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญำต
14. พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
15. ปฏิบตั งิ ำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้ วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
70
ส่วนที่ 2 หน้า 70

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

16. สอบทำน “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ มำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่น” โดยสอบทำนควำม
เหมำะสมของกำรปฏิบตั ิตำมแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ และ ข้ อมูลในแบบ
ประเมินตนเองนี ้ มีควำมถูกต้ องและเพียงพอต่อกำรจัดส่งให้ คณะกรรมกำรแนวร่ วมปฎิบตั ิของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ ำนทุจริ ต เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเข้ ำสูก่ ระบวนกำรรับรอง (Certification Process)
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ได้ รับกำรแต่งตังจำกคณะกรรมกำรบริ
้
ษัท มีจำนวนอย่ำงน้ อย 3
คนและมีกรรมกำรบริษัท อย่ำงน้ อย 1 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยงของบริษัทฯ มีจำนวน 5 คน ประกอบด้ วย
เข้ าร่ วมประชุมจานวนครัง้ ที่ประชุม
รายชื่อ

1. ดร. สำธิต วิทยำกร

ตาแหน่ ง

- ประธำนคณะกรรมกำร

การประชุม
คณะกรรมการ

การ
ประชุม

สาเหตุ
การขาด
ประชุม

บริหารความ
เสี่ยง

ผู้ถอื หุ้น

3/3

2/2

-

บริ หำรควำมเสีย่ ง
2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค

- กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง

3/3

2/2

-

3. นำงสำวถิรนันท์ แสงพึง่ ธรรม

- กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง

3/3

2/2

-

- เลขำนุกำรที่ประชุม
4. นำงสำวชยำภรณ์ เลือ่ นนภำวรรณ

- กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง

3/3

2/2

-

5. นำยศิริชยั โตวิริยะเวช

- กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง

3/3

2/2

-

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจำรณำและนำเสนอนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ

เกณฑ์ควำมที่ยอมรับได้ และกรอบปฏิบตั อิ ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่คณะกรรมกำรบริษัท
71
ส่วนที่ 2 หน้า 71

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

2. พัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทังองค์
้ กรให้ มีประสิทธิภำพและผลักดันให้ เกิดควำมร่ วมมือ

ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง
3. สอบทำนรำยงำนควำมเสี่ยงของหน่วยงำนต่ำงๆพร้ อมให้ ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ ไข
4. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่สำคัญและมำตรกำรจัดกำรที่

เหมำะสม
5. กำกับดูแลควำมมีประสิทธิผลของกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
6. รำยงำนควำมเสี่ยงและผลกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ตำม

วำระที่กำหนด
7. ปฏิบตั งิ ำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอื่นตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท

9.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท จะกำหนดขึ ้นล่วงหน้ ำในแต่ละปี เพื่อให้ กรรมกำรสำมำรถจัด
เวลำ และเข้ ำร่วมประชุมได้ โดยประธำนคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นชอบในกำรบรรจุวำระกำร
ประชุม โดยจะปรึกษำหำรื อกับประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร ประกอบกับกำรพิจำรณำคำขอของกรรมกำรที่จะ
บรรจุเรื่ องอื่นที่สำคัญเป็ นวำระกำรพิจำรณำในกำรประชุมแต่ละครัง้ โดยบริ ษัทฯ จะจัดส่งเอกสำรกำร
ประชุมให้ กรรมกำรพิจำรณำล่วงหน้ ำ
เพื่อจะมีเวลำเพียงพอในกำรศึกษำพิจำรณำและตัดสินใจอย่ำง
ถูกต้ อง
1. ข้ อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ คณะกรรมกำรจะต้ องประชุมกันอย่ำงน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
ทังนี
้ ้กรรมกำรบริษัท ต้ องมำประชุมอย่ำงน้ อยกึ่งหนึง่ จึงจะเป็ นองค์ประชุม
2. บริษัทฯ ควรกำหนดให้ มีกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่กรรมกำรเพื่อพิจำรณำ ก่อนกำร
ประชุมล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ กรรมกำรมีเวลำศึกษำ พิจำรณำและตัดสินใจอย่ำง
ถูกต้ องในเรื่ องต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอและสำมำรถจัดเวลำในกำรเข้ ำร่วมประชุมได้
3. ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัท เป็ นผู้ให้ ควำมเห็นชอบในกำรจัดเรื่ องที่จะเข้ ำวำระกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทโดยปรึกษำหำรื อกับประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร พิจำรณำคำขอของกรรมกำรที่จะบรรจุ
เรื่ องอื่นที่สำคัญเป็ นวำระพิจำรณำในกำรประชุมครัง้ ต่อไป
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4. ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัท ควรจัดสรรเวลำให้ เพียงพอสำหรับกำรนำเสนอเอกสำรและ
ข้ อมูลของผู้บริหำรและกำรพิจำรณำสอบถำม และอภิปรำยในประเด็นสำคัญของคณะกรรมกำรบริ ษัท
5. คณะกรรมกำรบริ ษัท ต้ องอุทิศเวลำและทุม่ เทควำมสนใจให้ แก่บริ ษัทฯ อย่ำงเต็มที่และพร้ อม
ที่จะเข้ ำร่วมประชุมอย่ำงสม่ำเสมอ
6. คณะกรรมกำรบริ ษัท สำมำรถเข้ ำถึงสำรสนเทศที่จำเป็ น เพื่อขอเอกสำรและข้ อมูลคำปรึกษำ
และบริกำรต่ำงๆเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ จำกผู้บริหำรระดับสูงและอำจขอควำมเห็นที่เป็ นอิสระ
จำกที่ปรึกษำภำยนอกเมื่อจำเป็ นเพื่อประกอบกำรประชุมในแต่ละครัง้
7. คณะกรรมกำรบริ ษัท สำมำรถเชิ ญผู้บริ หำรระดับสูง เข้ ำร่ วมประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัท
เพื่อให้ รำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
8. กรรมกำรบริษัท ที่อำจมีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อมีส่วนได้ เสียในแต่วำระกำรประชุมต้ องงดออกเสียง
หรื อให้ ควำมคิดเห็นในวำระนันๆ
้
9. จำนวนครัง้ ของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ควรกำหนดตำมควำมเหมำะสมกับ
ภำระหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
10. กำรจดบันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัท ต้ องมีควำมชัดเจนเพื่อใช้ อ้ำงอิง

ผลกำรประชุม และ ควำมคิดเห็นของ

9.3 การแต่ งตัง้ และการพ้ นจากตาแหน่ งกรรมการ
- การแต่ งตัง้ กรรมการอิสระ
บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำและแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระ โดยสรรหำจำกผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ
และมีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้ องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดขันต
้ ่ำของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริ
้
ษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่
เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ที่มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้ วย
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2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้ รับ
เงินเดือนประจำหรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้ที่
มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะ
ที่เป็ นบิดำมำรดำ พี่น้อง คูส่ มรส และ บุตรของกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องหรื อ บุคคลที่จะเสนอให้ ได้ เป็ นผู้บริ หำร หรื อ ผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรื อ บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
4. ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรื อผู้ที่มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำง กำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของ
ตนรวมทังไม่
้ เคยเป็ นหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั รวมถึงผู้มีอำนำจควบคุมผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ กับ
บริษัทฯ บริษัทย่อย หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ
5. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ บริษัทย่อย หรื อ บริษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรื อ ผู้ที่มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อ หุ้นส่วนของสำนัก
งำนสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรื อ บริษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็ น หรื อ เคยเป็ นผู้ให้ บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้ บริกำรเป็ นที่ปรึกษำทำง
กฎหมำย หรื อที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่ได้ รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริษัทฯ บริษัทย่อย หรื อ
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มี
อำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนันด้
้ วย
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรื อ ผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกับกิจกำรของบริ ษัทฯ
บริษัทย่อย หรื อ ไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ของห้ ำงหุ้นส่วน หรื อ เป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ ำง
พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
ของบริษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และ มีกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัทฯ
หรื อ บริษัทย่อย
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9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ
ภำยหลังได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตำมข้ อ 1 ถึง 9 แล้ ว กรรมกำร
อิสระอำจได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้ เพื่อเป็ นกำรส่งเสริมให้ กรรมกำรอิสระได้ มีโอกำสประชุมปรึกษำหำรื อ
ระหว่ำงกันเองอย่ำงเป็ นอิสระ
สำหรับกำรเสนอแนะควำมคิดเห็น และกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริ ษัทฯ จึงได้ กำหนดให้ มีกำรประชุมกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อยปี ละ
2 ครัง้
- การแต่ งตัง้ กรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัท ต้ องประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อย
กว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนกรรมกำรทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นรำชอำณำจักรไทย และกรรมกำรของบริษัท ต้ อง
เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตำมกฎหมำยกำหนด โดยกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกำรพิจำรณำคุณสมบัตขิ อง
กรรมกำรบริษัท ต้ องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. กำรแต่งตังกรรมกำรบริ
้
ษัท ให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และ ข้ อกำหนดของกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้จะต้ องมีควำมโปร่งใสและชัดเจน โดยกำรพิจำรณำจะต้ องมีประวัตกิ ำรศึกษำ และ
ประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของบุคคลนันๆ
้
โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในกำร
ตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. กรรมกำรบริษัท ต้ องเป็ นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ และ มีเวลำอย่ำงเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ปฏิบตั หิ น้ ำที่ให้ แก่ บริ ษัทฯ ได้
3. ห้ ำมกรรมกำรประกอบกิจกำรเข้ ำเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ ำเป็ นกรรมกำรในนิตบิ คุ คลอื่นที่มีสภำพ
อย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนจะมี
มติแต่งตัง้ และ กรรมกำรต้ องแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบโดยไม่ชกั ช้ ำ หำกมีสว่ นได้ เสียในสัญญำที่บริ ษัทฯ ทำขึ ้น
หรื อ ถือหุ้น หรื อหุ้นกู้เพิ่มหรื อลดลงในบริษัทฯ หรื อ บริษัทย่อย หรื อ บริษัทในเครื อ
4. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริษัทมหำชนจำกัด และ กฎหมำย
ว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็ นผู้ทำกำรแต่งตังกรรมกำรบริ
้
ษัท ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตำมข้
ั้
อ 1 เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลำย
คนเป็ นกรรมกำร ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรเท่ำจำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับกำรเลือกตังในล
้ ำดับถัดลงมำมี
คะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีให้ ประธำนที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
- การถอดถอนและการพ้ นจากตาแหน่ งกรรมการ
1. ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึง่ ในสำม
(1/3) ของจำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออก
โดยจำนวนใกล้ ที่สดุ กับจำนวนหนึง่ ในสำม (1/3) และ กรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งอำจได้ รับเลือกให้ กลับ
เข้ ำมำรับตำแหน่งอีกได้ โดยกรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจำกจด
ทะเบียนแปรสภำพบริษัทฯ นันให้
้ ใช้ วิธีจบั สลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมกำรคนที่อยูใ่ น
ตำแหน่งนำนที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจำกตำแหน่ง
2. นอกจำกกำรพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ ว กรรมกำรจะพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อตำย ลำออก ขำด
คุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริษัทมหำชนจำกัด และ/หรื อ กฎหมำยว่ำด้ วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกหรื อศำลมีคำสัง่ ให้ ออก
3. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ง ให้ ยื่นใบลำออกต่อบริ ษัทฯ โดยกำรลำออกนันจะมี
้ ผล
นับแต่วนั ที่ใบลำออกไปถึงบริษัทฯ ทังนี
้ ้ กรรมกำรซึง่ ลำออกจะแจ้ งกำรลำออกของตนให้ นำยทะเบียนทรำบ
ด้ วยก็ได้
4. ในกำรลงมติให้ กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระให้ ถือคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ ( 3/4 ) จำนวนผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ
ให้
คณะกรรมกำรบริ ษัท
เลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริษัท
มหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้ นแต่วำระของกรรมกำรผู้นนจะเหลื
ั้
อน้ อยกว่ำสอง ( 2 ) เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้ ำ
เป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยูใ่ นตำแหน่ง กรรมกำรได้ เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ ำ
มำแทน
มติของคณะกรรมกำรบริ ษัท จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของ
จำนวนกรรมกำรที่ยงั เหลืออยู่
9.4 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัท
9.4.1 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท
1. บริ ษัทฯ กำหนดให้ มีกำรประเมินคณะกรรมกำรบริ ษัท เป็ นประจำทุกปี โดยเป็ นกำรประเมิน
แบบองค์คณะ กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรแต่ละคนโดยรวม ซึ่งผลกำรประเมิน
นันคณะกรรมกำรบริ
้
ษัทได้ ทำกำรวิเครำะห์และหำข้ อสรุปเพื่อกำหนดมำตรกำรปรับปรุ งประสิทธิภำพกำร
ทำงำนของคณะกรรมกำรต่อไป
2. บริษัทฯ มีกำรรำยงำนผลประเมินและข้ อคิดเห็นต่ำงๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษั ทเพื่อ
ร่วมกัน สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทให้ ดียิ่งขึ ้น
3. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร ควรมีส่วนร่วมในกำรอธิบำยถึงควำมคำดหวังของตนเอง ที่จะได้ รับ
กำรสนับสนุนจำกคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป
9.4.2 การประเมินผลงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. บริษัทฯ กำหนดให้ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรทุกสิ ้นปี โดย
คณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อขอควำมเห็นชอบ
2. บริษัทฯ ได้ กำหนดเกณฑ์กำรประเมินเป็ น 3 ส่วนและให้ น ้ำหนักกำรประเมินในแต่ละระดับใน
สัดส่วนที่แตกต่ำงกันดังนี ้
2.1 กำรประเมินผลจำกดัชนีชี ้วัดผลกำรดำเนินงำน
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2.2 กำรประเมินด้ ำนควำมเป็ นผู้นำ
2.3 กำรประเมินด้ ำนกำรบริหำรงบประมำณและโครงกำรต่ำงๆ
3. ผลกำรประเมินดังกล่ำวจะถูกนำไปพิจำรณำกำหนดอัตรำกำรปรับขึ ้นเงินเดือนของประธำน
เจ้ ำหน้ ำที่บริหำรและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิตอ่ ไป
9.5 ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. บริษัทฯ มีนโยบำยกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรให้ อยู่
ในระดับ ที่ ส ำมำรถจูง ใจและอยู่ใ นระดับ ที่ เที ย บเคีย งกับบริ ษั ทที่ อ ยู่ในอุต สำหกรรมเดี ยวกัน โดยกำร
พิจำรณำจะเชื่อ มโยงกับผลงำนและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรรวมทังผลกำรด
้
ำเนินงำนของบริ ษัทฯ
โดยทุกปี คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจ ำรณำค่ำตอบแทนเป็ นผู้กำหนดค่ำตอบแทนดัง กล่ำวและนำเสนอที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
2. คณะกรรมกำรบริ ษัท ที่ได้ รับมอบหมำยให้ มีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ ้นเป็ นพิเศษจะ
ได้ รับค่ำตอบแทนเพิ่มและเชื่อมโยงกับควำมรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมำยนัน้ ผู้ที่เป็ นประธำนอำจได้ รับ
ค่ำตอบแทนเพิ่มจำกที่กรรมกำรได้ รับ
3. คณะกรรมกำรบริ ษัท
จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับนโยบำยด้ ำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร
หลักกำรเหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบำยโดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี และงบกำรเงินของบริษัทฯ
4. คณะกรรมกำรบริ ษัท เป็ นผู้ประเมินผลงำนประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรเป็ นประจำทุกปี เพื่อ
นำไปใช้ ในกำรพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร โดยใช้ บรรทัดฐำนที่ได้ ตกลงกัน
ล่วงหน้ ำกับประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรตำมเกณฑ์ที่เป็ นรูปธรรม รวมถึงผลปฏิบตั งิ ำนทำงกำรเงิน ผลงำน
เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ติ ำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยำว กำรพัฒนำผู้บริหำร ฯลฯ ผลประเมินข้ ำงต้ น
จะเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบ และประธำนคณะกรรมกำรบริษัท เป็ นผู้สื่อสำร
ผลกำรพิจำรณำให้ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรทรำบ
9.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1. บริษัทฯ ได้ สง่ เสริมและสนับสนุนกำรฝึ กอบรมและให้ ควำมรู้ในเรื่ องหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
ของบริษัทฯ ให้ กบั กรรมกำรเฉพำะเรื่ อง ผู้บริหำร เลขำนุกำรบริษัท เป็ นต้ น เพื่อเป็ นกำรเสริมสร้ ำงและ
พัฒนำกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงต่อเนื่อง
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2. บริษัทฯ ได้ จดั ทำเอกสำรปฐมนิเทศสำหรับกรรมกำรใหม่ เพื่อเป็ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ในกำร
ปฏิบตั งิ ำนรวมถึงกำรจัดปฐมนิเทศแนะนำลักษณะประกอบธุรกิจ
และแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ให้ แก่กรรมกำรใหม่ด้วย โดยกรรมกำรบริษัทได้ ผำ่ นกำรอบรมหลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
3. บริษัทฯ มีกำรพัฒนำผู้บริ หำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมสำหรับกำรหมุนเวียน
ตำแหน่งภำยในองค์กร รวมทังเตรี
้ ยมควำมพร้ อมสำหรับกำรสืบทอดตำแหน่งประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
โดยจัดให้ มีกำรประเมินศักยภำพผู้บริหำรระดับสูง
4. บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรระดับสูงเข้ ำสัมมนำหลักสูตรที่เป็ น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่รวมทังพบปะแลกเปลี
้
่ยนควำมคิดเห็นกับคณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำร
ระดับสูงขององค์กรต่ำงๆอยูเ่ สมอ เพื่อนำควำมรู้และประสบกำรณ์มำพัฒนำบริษัทฯ ต่อไป

9.7 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
เพื่อให้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อยเป็ นไปอย่ำงเหมำะสม
มีประสิทธิภำพ สอดคล้ องกับ
นโยบำยและทิศทำงของบริษัทคณะกรรมกำรบริษัท จึงได้ มีกำรดำเนินงำนดังต่อไปนี ้
1. ส่งบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำรบริหำรเห็นว่ำ
เหมำะสม เพื่อไปเป็ นกรรมกำรบริษัทย่อยนันๆ
้

มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่

2. มีกำรประชุมเพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำทุกไตรมำส
3. มีกำรจัดให้ หน่วยงำนภำยนอกรับผิดชอบกำรตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมกำรบริ ษัท รับทรำบ

พร้ อมทังรำยงำนผลให้
้

4. มีกำรชี ้แจงนโยบำยที่สำคัญของบริษัทฯ เป็ นต้ นว่ำ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี นโยบำย
กำรบริ หำรควำมเสี่ยง นโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ให้ บริษัทย่อยรับทรำบและนำไปปฏิบตั ิ
9.8 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีแนวปฏิบตั ทิ ี่กำหนดไว้ ในจริ ยธรรมองค์กรในกำรควบคุมมิให้ บคุ ลำกรนำข้ อมูลภำยใน
องค์กรไปเปิ ดเผยให้ แก่ผ้ อู ื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์สว่ นตน โดยแนวปฏิบตั หิ ลักได้ แก่ จะต้ องไม่ใช้ ข้อมูล
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ภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้ กบั ตนเองหรื อผู้อื่นเช่น กำรซื ้อหุ้นบริ ษัทฯ ในเวลำที่จะประกำศผลกำร
ดำเนินงำน
กำรซื ้อที่ดนิ หรื อลงทุนในธุรกิจในบริเวณที่ใกล้ กบั บริเวณที่บริษัทฯ
จะขยำยกิจกำรไป
นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลผู้บริหำร ดังนี ้
1. ให้ ควำมรู้แก่กรรมกำรรวมถึงผู้บริหำรฝ่ ำยต่ำงๆ รับทรำบเกี่ยวกับหน้ ำที่ที่ต้องรำยงำนกำร
ถือครองหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.
ก ำหนดให้ ผ้ ูบ ริ ห ำรรำยงำนกำรเปลี่ ย นแปลงกำรถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ต่อ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนำรำยงำนดังกล่ำวให้ แก่บริ ษัท ฯ ในวัน
เดียวกับวันที่สง่ รำยงำนต่อ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ หำกผู้ที่เกี่ยวข้ องฝ่ ำฝื นข้ อกำหนดในเรื่ องเกี่ยวกับกำรใช้ ข้อมูลภำยในดังกล่ำว ถือว่ำได้
กระทำผิดข้ อบังคับของบริ ษัทฯ จะมีโทษทำงวินยั อย่ำงเคร่งครัด และหำกมีกำรกระทำที่เชื่อได้ ว่ำทำผิด
กฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้ อบังคับของภำครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่ องให้ เจ้ ำหน้ ำที่รัฐดำเนินกำรต่อไป
9.9 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่ำตอบแทนกำรสอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำล และกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดบัญชี
ปี 2559 ของบริ ษัทฯ และ บริ ษัทย่อย 8 แห่ง เป็ นจำนวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 3.11 ล้ ำนบำท
9.10 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
9.10.1 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริษัทฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และยึดหลักจริยธรรมทำงธุรกิจที่โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
บริษัทฯ ได้ เข้ ำร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ใน “แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนทุจริต” เพื่อแสดง
เจตนำรมณ์และควำมมุง่ มัน่ ในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ โดยมีนโยบำยดังนี ้
1.1 ห้ ำมกรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนทุกคนของบริ ษัทฯ หรื อ บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับ
บริษัทฯ กระทำกำรหรื อยอมรับหรื อให้ กำรสนับสนุนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบทังทำงตรงและ
้
ทำงอ้ อมแก่บคุ คล หรื อ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง ไม่วำ่ จะด้ วยกำรเสนอให้ (Offering) กำรให้ คำมัน่ สัญญำ
(Promising) กำรเรี ยกร้ อง (Soliciting) กำรร้ องขอ (Demanding) กำรให้ หรื อ รับสินบน (Giving or
Accepting Bribes) หรื อ มีพฤติกรรมใดที่สอ่ ไปในทำงทุจริตหรื อคอร์ รัปชัน่ โดยให้ สนับสนุนทุกองค์กรที่
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เกี่ยวข้ อง ลูกค้ ำ คูค่ ้ ำ ผู้รับจ้ ำง ผู้รับจ้ ำงช่วงให้ มีกำรปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับบริ ษัทฯ และเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ และ
ให้ มีกำรสอบทำนแนวทำงปฏิบตั ใิ ห้ สอดคล้ องกับนโยบำย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้ อกำหนด ข้ อบังคับ ประกำศ
กฎหมำย และกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ
1.2 บริ ษัทฯ มีนโยบำยเป็ นกลำงทำงกำรเมือง ไม่เข้ ำร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อ ำจก่อให้ เกิดควำม
เข้ ำใจว่ำ บริษัทฯ มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่พรรคกำรเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งหรื อกลุ่ม พลัง
กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ โดยจะวำงตัวเป็ นกลำง ไม่ฝักใฝ่ พรรค หรื อ กลุม่ กำรเมืองใด และ จะไม่ใช้ ทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึง่ หรื อให้ ควำมช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตัง้
ทำงกำรเมืองคนหนึ่งคนใดโดยเฉพำะ และ บริ ษัทฯ ถือว่ำ พนักงำนสำมำรถใช้ สิทธิของตนเองในฐำนะ
พลเมืองดีตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
1.3 บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยให้ หรื อรับสินบนทุกรูปแบบในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำรดำเนิน
ธุรกิจและ กำรติดต่อภำครัฐและเอกชนจะต้ องเป็ นอย่ำงโปร่งใส ซื่อสัตย์และดำเนินกำรตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ อง
1.4 บริษัทฯ จะควบคุมกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรให้ เงินสนับสนุน กำรให้ ของขวัญทำงธุรกิจ
และ กำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ให้ มีควำมโปร่งใสถูกต้ องตำมกฎหมำย
1.5 บริษัทฯ จัดให้ มีกำรควบคุมและตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้
พนักงำนทุกคน รวมถึงบุคคลที่สำมที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ ปฏิบตั ขิ ดั กับนโยบำยนี ้
1.6 บริษัทฯ จัดให้ ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แก่คณะกรรมกำร ผู้บริหำรและ
พนักงำนทุกคนของบริษัทฯ หรื อบุคคลที่สำมที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ เพื่อส่งเสริมควำมซื่อสัตย์สจุ ริต
และควำมรับผิดขอบต่อหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้ ทรำบถึงควำมมุง่ มัน่ ของบริษัทฯ
แนวทางปฏิบัตเิ พื่อป้องกันการทุจริตคอร์ รัปชั่น
1. กรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร พนักงำนทุกคนของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย นโยบำย
ต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics)
จริยธรรมของ
คณะกรรมกำรบริ ษัท (Director Code of Conduct) จริยธรรมของผู้บริ หำรและพนักงำน (Executive and
Employee Code of Conduct)
และ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate
Governance Policy) ของบริษัทฯ รวมทังระเบี
้
ยบและคูม่ ือปฏิบตั งิ ำนของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจน
แนวทำงปฏิบตั ิอื่นใดที่บริ ษัทฯ จะกำหนดขึ ้นต่อไป
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2. พนักงำนของบริ ษัทฯ จะต้ องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระทำที่เข้ ำข่ำยกำรทุจริต
และคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชำหรื อบคุคลที่รับผิดชอบหรื อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ทรำบและให้ ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริงต่ำงๆ หำกมีข้อสงสัยให้ ปรึกษำกับ
ผู้บงั คับบัญชำ หรื อ ฝ่ ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำองค์กรผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ ของ
บริษัทฯ
3.
บริษัทฯ จะให้ ควำมเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงำนที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องกำรทุจริตและ
คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ โดยพนักงำนที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเบำะแสจะได้ รับควำมคุ้มครองโดยไม่ถกู
ลงโทษ โยกย้ ำยไมเป็ นธรรมหรื อโดยกลัน่ แกล้ งและรวมถึงกำรแต่งตังบุ
้ คคลเพื่อตรวจสอบทุกเบำะแสที่
แจ้ งมำ
4. ผู้กระทำกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ จะได้ รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยั
ตำมข้ อบังคับในกำรทำงำนของบริษัทฯ และอำจได้ รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนันผิ
้ ดกฎหมำย
5. กำรให้ หรื อกำรรับเงินสนับสนุนจะต้ องเป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษัทฯ มีควำมถูกต้ องโปร่งใส
มีหลักฐำนและบันทึกบัญชีได้ โดยจะมีควบคุม ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำเงินสนับสนุนไม่ได้ เป็ นกำรทุจริต
และคอร์ รัปชัน่ มีขนตอนกำรอนุ
ั้
มตั แิ ละกำรใช้ เงินสนับสนุนสอดคล้ องกับกระบวนกำรควบคุมภำยใน
6. บริษัทฯ จะบริจำคเพื่อกำรกุศลทังทำงด้
้
ำนกำรเงินหรื อในรูปแบบของกำรให้ ควำมช่วยเหลือ
รูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ กิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนเพื่อกำรประชำสัมพันธ์และเสริมสร้ ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีให้ แก่บริษัทฯ โดยไม่ได้ มงุ่ หวังผลทำงธุรกิจเป็ นกำรตอบแทน
7. กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและกำรให้ เงินสนับสนุนของบริษัทฯ
ต้ องได้ รับกำรอนุมตั จิ ำกผู้มี
อำนำจของบริ ษัทฯ ตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
7.1 จะต้ องเป็ นกิจกรรมที่สอดคล้ องและสัมพันธ์กบั นโยบำยและแผนงำนของบริษัทฯ
7.2 มีบคุ คลหรื อองค์กรที่เฉพำะในกำรรับเงินบริจำคหรื อเงินสนับสนุนไปใช้ อย่ำงชัดเจน
7.3 มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนในกำรใช้ เงินบริจำรและเงินสนับสนุนนัน้ ซึง่ สำมำรถปฏิบตั แิ ละวัด
ประเมินผลได้
7.4 เป็ นกิจกรรมที่มีระยะเวลำเริ่มต้ นและสิ ้นสุด
7.5 ระบุสถำนที่ในกำรนำเงินบริจำคหรื อเงินสนับสนุนไปใช้ ชดั เจน
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7.6 จะต้ องระบุถึงประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ รับจำกกำรนำเงินบริจำคหรื อเงินสนับสนุนไปใช้ วำ่ มี
ใครได้ รับประโยชน์บ้ำง ได้ รับประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้ อมอย่ำงไร ทังเชิ
้ งปริมำณหรื อเชิงคุณภำพ
7.7 มีหลักฐำนหรื อใบเสร็จระบุเงินที่สำมำรถตรวจสอบกำรใช้ เงินและกำรดำเนินงำนได้
7.8 กำรให้ หรื อรับของกำนัล กำรเลี ้ยงรับรองและค่ำใช้ จำ่ ย ให้ ผ้ บู ริหำรและพนักงำนทุกคนปฏิบตั ิ
ตำมที่กำหนดในจริยธรรมว่ำด้ วยกำรให้ หรื อรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื ประโยชน์อื่นใด
บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้บริ หำร ลูกค้ ำ พนักงำน ผู้มีสว่ นได้ เสียและผู้ที่เกี่ยวข้ องผ่ำน
ทำงรำยงำนประจำปี (annual report) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรื อวิธีกำรอื่นที่เหมำะสมเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
9.10.2 จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ กำหนดให้ มีจริยธรรมด้ ำนกำรปฏิบตั งิ ำนและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำร
ดำเนินธุรกิจทีดีสำหรับคณะกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน ถือปฏิบตั ิ โดยมุง่ เน้ นหลักกำรสำคัญของกำร
กำกับดูแลกิจกำร ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่ำงเสมอภำค เป็ นธรรม รวมถึงกำรเคำรพ
สิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุ่ม ฝ่ ำยบริหำรจึงคัดเลือกจริ ยธรรมหลักขึ ้นมำให้ ผ้ บู ริหำรยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ปฏิบตั หิ น้ ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ซึอ่ สัตย์สจุ ริ ต มุง่ มัน่ ทุม่ เท ปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบและ
นโยบำยของบริษัทฯ โดยถือประโยชน์ของบริ ษัทฯ เป็ นสำคัญ
2. รักษำควำมลับของลูกค้ ำ คูค่ ้ ำ และบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด โดยดูแลระมัดระวังมิให้ เอกสำร
หรื อข่ำวสำรอันเป็ นควำมลับของบริษัทฯ รั่วไหล
3. เคำรพในสิทธิสว่ นบุคคลของพนักงำนอื่น ไม่นำเอำข้ อมูลหรื อเรื่ องรำวของพนักงำนอื่น ทังใน
้
เรื่ องส่วนตัวและเรื่ องอื่นๆไปเปิ ดเผย
หรื อ วิพำกษ์ วิจำรณ์ในลักษณะที่จะก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่
พนักงำน หรื อภำพลักษณ์โดยรวมของบริษัทฯ
4. ไม่กล่ำวร้ ำยหรื อกระทำกำรใด อันนำไปสู่ควำมแตกแยก หรื อควำมเสียหำยภำยในบริษัทฯ
หรื อของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ
5. รักษำและร่วมสร้ ำงสรรค์ให้ เกิดควำมสำมัคคีในหมูค่ ณะ
6. ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ร่วมงำนด้ วยควำมสุภำพ มีน ้ำใจ มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี และรักษำคำมัน่ สัญญำ
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7. ประพฤติปฏิบตั แิ ละพัฒนำตนเองไปในทำงที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและบริษัทฯตำมค่ำนิยม
ขององค์กร
8. ยึดมัน่ ในคุณธรรมและละเว้ นจำกอบำยมุขทังปวง
้
ไม่ประพฤติตนในทำงที่อำจทำให้ เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ
9. เอำใจใส่และช่วยดำเนินกำรใดๆที่จะรักษำสภำพแวดล้ อมและบรรยำกำรในกำรทำงำน
รวมทังกำรพั
้
ฒนำองค์กรไปสู่ควำมเป็ นเลิศ
10. หลีกเลี่ยงกำรให้ และ/หรื อ รับสิ่งของ กำรให้ และ/หรื อ รับกำรเลี ้ยงรับรองหรื อประโยชน์ใดๆ
จำกคูค่ ้ ำ หรื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้ นแต่เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจในทำงที่ชอบ
ธรรมของบริษัทฯ หรื อในเทศกำล หรื อประเพณีนิยมในมูลค่ำที่เหมำะสม หำกของขวัญที่ได้ รับในรูปของ
เงินหรื อสิ่งของมีมลู ค่ำเกิน 3,000 บำทให้ ปฏิเสธที่จะรับและส่งคืน กรณีที่เป็ นกำรให้ ของขวัญ ของชำร่วย
มีมลู ค่ำไม่เกิน 3,000 บำท กำรเลี ้ยงรับรอง คูค่ ้ ำ หรื อ ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้
เป็ นไปตำมจริงตำมปกติธุรกิจและประเพณีนิยม
11. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็ นกำรคุกคำมทำงเพศ
หมำยเหตุ :
นักลงทุนสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบำยกำรต่อต้ ำนทุจริ ตคอรัปชัน่
จริยธรรมธุรกิจและกฎบัตรคณะกรรมกำรในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
http://www.principalcapital.co.th/investor/good_corporate.html
9.10.3 การเปิ ดเผยนโยบายสาคัญของบริษัทฯ
หลังจำกที่คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ จดั ทำและกำหนดนโยบำยสำคัญ อันได้ แก่ นโยบำยกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง นโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภัยด้ ำนสำรสนเทศ และ
นโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แล้ วเสร็จเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 และฉบับปรับปรุงวันที่ 21
มีนำคม
2560
บริษัทฯ
ได้ นำนโยบำยดังกล่ำวขึ ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.principalcapital.co.th และเว็บไซต์ภำยในของบริษัทฯ เพื่อให้ พนักงำนบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้
รับทรำบ นอกจำกนี ้ยังได้ ทำกำรจัดประชุมเพื่อชี ้แจงนโยบำยดังกล่ำว และเปิ ดโอกำสให้ พนักงำนได้ ซกั ถำม
รำยละเอียดเพิ่มเติมและลงนำมเพื่อรับทรำบนโยบำยเหล่ำนี ้
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9.10.4 การกาหนดขอบเขตหน้ าที่ของผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท
อานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร
1. ควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำรและ/หรื อบริหำรงำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
2. กำหนดนโยบำยของบริษัทฯ รวมถึงกำรสัง่ กำรและกำกับดูแลกำรดำเนินงำนโดยรวม เพื่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุดในกำรบริ หำรงำน
3. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำก
ปั จจัยต่ำงๆ ทังจำกภำยในและภำยนอกบริ
้
ษัทฯ
4. มีอำนำจพิจำรณำว่ำจ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ระดับบริหำรและบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนกำรโอน โยกย้ ำย
ข้ ำมสำยงำนหรื อกำรพ้ นจำกกำรเป็ นเจ้ ำหน้ ำที่ระดับบริหำร
5. ปฏิบตั หิ น้ ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้ รับมอบหมำย จำกคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นครำวๆ ไป
6. วงเงินอนุมตั ขิ องประธำนคณะกรรมกำรบริหำรให้ เป็ นไปตำมคูม่ ืออำนำจดำเนินกำรที่บริษัทฯ
ประกำศใช้
อานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. ควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำรและ/หรื อบริ หำรงำนประจำวันของบริ ษัทฯ
2. ดำเนินกำรหรื อปฏิบตั งิ ำนให้ เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ได้ รับอนุมตั ิจำก

คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรื อ คณะกรรมกำรของบริษัท
3. เป็ นผู้รับมอบอำนำจของบริ ษัทฯ

ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทให้ เป็ นตำมวัตถุประสงค์
ข้ อบังคับ นโยบำย ระเบียบ ข้ อกำหนด คำสัง่ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมกำร และ
คณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษัทฯ ทุกประกำร
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4. มีอำนำจแต่งตังและบริ
้
หำรงำนคณะทำงำนต่ำงๆ

เพื่อประโยชน์และประสิทธิภำพของกำร
จัดกำรที่ดี และโปร่งใส และให้ มีอำนำจในกำรมอบอำนำจช่วง และ/หรื อมอบหมำยให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั งิ ำน
เฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำรมอบอำนำจช่วง และ/หรื อกำรมอบหมำยดังกล่ำวให้ อยู่ภำยใต้ ขอบเขตแห่ง
กำรมอบอำนำจตำมหนังสือมอบอำนำจซึง่ ได้ ผำ่ นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทแล้ ว และ/หรื อให้
เป็ นไปตำมระเบียบ ข้ อกำหนด หรื อคำสัง่ ที่ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร หรื อ คณะกรรมกำรของบริษัท
และ/หรื อบริษัทฯ ได้ กำหนดไว้
5. กำหนดภำรกิจ วัตถุประสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริ ษัทฯ รวมถึงกำรสัง่ กำรและกำกับดูแล

กำรดำเนินงำนโดยรวม เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในกำรบริหำรงำน
6. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำก

ปั จจัยต่ำงๆ ทังจำกภำยในและภำยนอกบริ
้
ษัทฯ
7. มีอำนำจพิจำรณำว่ำจ้ ำงพนักงำน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนกำรโอน โยกย้ ำยข้ ำมสำยงำน/

ฝ่ ำย/แผนกหรื อกำรพ้ นจำกกำรเป็ นพนักงำน

8. มีอำนำจ ออกคำสัง่ ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้ กำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นไปตำมนโยบำยและ

ผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และเพื่อรักษำระเบียบ วินยั กำรทำงำนภำยในองค์กร
9. ปฏิบตั หิ น้ ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้ รับมอบหมำย จำกคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นครำวๆ ไป
10. วงเงินอนุมตั ขิ องประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร

ให้ เป็ นไปตำมคูม่ ืออำนำจดำเนินกำรที่บริษัทฯ

ประกำศใช้
ทังนี
้ ้ อำนำจของประธำนคณะกรรมกำรบริหำร และ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร ตลอดจนกำรมอบ
อำนำจแก่บคุ คลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนำจและ/หรื อ กำรมอบอำนำจในกำรอนุมตั ริ ำยกำรใดที่
ผู้รับมอบอำนำจ หรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับ
บริษัทฯ ตำมกฎเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึง่ กำรอนุมตั ริ ำยกำรในลักษณะดังกล่ำว
จะต้ องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมตั ริ ำยกำรดังกล่ำวตำมที่ข้อบังคับ
ของบริษัทฯ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกำหนด
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อานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรสำคัญของบริ ษัทฯ
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสีย

และดำเนินกำรอื่นๆ
ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด
3. เรี ยกประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำร เฉพำะเรื่ อง
4. จัดทำรำยงำนกำรประชุม

และเอกสำรสำคัญต่ำงๆ
ได้ แก่ กำรจัดหำสถำนที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัท ประชุมผู้ถือหุ้น กำรกำหนดวำระกำรประชุม พร้ อมเอกสำรประกอบกำรประชุม กำร
จดบันทึกรำยงำนกำรประชุมทังหมด
้
5. จัดทำรำยงำนประจำปี ของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลผู้ถือหุ้น และนักลงทุนร่ ำงนโยบำยด้ ำนกำรบริ หำรต่ำงๆ
7. ดูแลให้ บริ ษัทฯ และ คณะกรรมกำรบริ ษัท ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย

และกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
8. ส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีมำตรฐำนด้ ำนบรรษัทภิบำลที่เหมำะสม
9. เป็ นหรื อประสำนงำนนำยทะเบียนของบริ ษัทและกำรประสำนงำนเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปั นผล
10. ดำเนินกำรตำมมติที่ประชุมกรรมกำร หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.10.5 การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรทังสิ
้ ้น 9 ท่ำน โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
 กรรมกำรที่เป็ นผู้บริหำร
 กรรมกำรที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หำร
 กรรมกำรอิสระ

จำนวน 3 ท่ำน
จำนวน 3 ท่ำน
จำนวน 3 ท่ำน
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10. ความรั บผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตได้ อย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืนนัน้ ปั จจัยหนึ่งที่สำคัญคือ
กำรสร้ ำงสมดุลของกำไรเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ นอกจำกควำมมุง่ มัน่ ในกำรขยำย
กิจกำรให้ ได้ ตำมเป้ำหมำยแล้ ว บริ ษัทฯ จึงได้ กำหนดให้ มีสร้ ำงสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
อย่ำงต่อเนื่องมำกขึ ้น และทำให้ เห็นผลอย่ำงเป็ นรูปธรรมที่ชดั เจนขึ ้น โดยเน้ นกำรสร้ ำงรำกฐำนของควำม
เข้ ำใจและรับรู้ร่วมกันให้ เกิดขึ ้นในองค์กรเป็ นลำดับแรก เมื่อหน่วยย่อยขององค์กรเข้ ำใจแล้ ว จึงจะเกิด
กำรสร้ ำงสรรค์ได้ อย่ำงต่อเนื่องตำมที่คำดหวังไว้ โดยบริ ษัทฯ ได้ ยึดตำมแนวทำงปฏิบตั ใิ น 7 หัวข้ อหลัก
ตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กำหนดขึ ้น และ
ISO 26000 มำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี ้
1.

การกากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่สำคัญ และไม่ขดั
ต่อหลักกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงต้ องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ทุกฝ่ ำย ดังนัน้ เพื่อให้ พนักงำนของบริ ษัทฯ ได้ มีควำมเข้ ำใจตรงกันและมีหลักยึดปฏิบตั ิ บริษัทฯ จึงได้
กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและนโยบำยที่เกี่ยวข้ องต่ำงๆบนอินทรำเน็ตของบริษัทฯ
และ
ประชำสัมพันธ์ให้ พนักงำนได้ รับทรำบข้ อมูลและปฎิบตั ิตำม
2.

การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม

เพื่อให้ เกิดควำมเป็ นธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ ประกำศนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริตและ
คอร์ รัปชัน่ ไว้ เป็ นแนวทำงในกำรดำเนินงำน อันจะช่วยลดปั ญหำของควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์หรื อกำร
ละเมิดกฎหมำยได้ และ นโยบำยทำงสำรสนเทศที่ครอบคลุมถึงกำรใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้ อง เพื่อ
ขจัดปั ญหำกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ โดยมีกำรกำหนดบทลงโทษกำกับไว้ บนอินทรำเน็ตของบริษัทฯ
และประชำสัมพันธ์ให้ พนักงำนได้ รับทรำบข้ อมูลและปฏิบตั ิตำม
3.

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน

บริษัทฯ ให้ กำรปฏิบตั ติ อ่ พนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม มีสวัสดิกำร ควำมปลอดภัย และ
สุขอนำมัยที่สอดคล้ องกับมำตรฐำนแรงงำน มีกำรตอบแทนพนักงำนในลักษณะที่นอกเหนือจำกค่ำจ้ ำง
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และโบนัส เป็ นต้ นว่ำ พนักงำนเข้ ำร่วมชมภำพยนตร์ “พระนเรศวรมหำรำช” เพื่อให้ ผอ่ นคลำยควำมเครี ยด
จำกกำรทำงำน และเป็ นกำรสร้ ำงจิตสำนึกในควำมเป็ นชำติไทย มีควำมกตัญญู สำนึกในบุญคุณ และ
ควำมกล้ ำหำญของบรรพบุรุษในกำรรักษำแผ่นดินให้ ลกู หลำน เป็ นกำรปรับทัศนคติ และนำวิธีคิดมำ
ประยุกต์ปฏิบตั ใิ นกำรทำงำน และจัดฝึ กอบรมสร้ ำงเสริ มพัฒนำศักยภำพของพนักงำน จำนวน 2 หลักสูตร
เพื่อให้ พนักงำนได้ เสริมศักยภำพในด้ ำนต่ำงๆ และพัฒนำควำมสัมพันธ์ในองค์กร โดยหลักสูตรที่จดั ขึ ้น
ได้ แก่
 พัฒนำศักยภำพ ยกระดับตัวเอง
 สร้ ำงเสริมกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพและกำรทำงำนเป็ นทีม และหลักสูตรเฉพำะของส่วน
งำนอื่นๆ
4.

ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค

เพื่อเป็ นกำรรักษำมำตรฐำนกำรให้ บริกำรแก่ลกู ค้ ำระดับบน บริษัทฯ จึงได้ ทำสัญญำกำรจัดกำร
กับกลุม่ แมริออทซึง่ เป็ นกลุม่ โรงแรมระดับนำนำชำติที่มีชื่อเสียง เพื่อให้ บริหำรงำนโรงแรมแมริออท เอ็ค
เซ็คคิวทีฟ อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร วิสต้ ำ – กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ ได้ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนทุกไตรมำส
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำผู้บริโภคจะได้ รับสิ่งที่ดีที่สดุ
ซึง่ ที่ผำ่ นมำโครงกำรนี ้ได้ รับรำงวัลยอดเยี่ยมซึง่ ผู้บริโภคเป็ น
ผู้ให้ คะแนนมำโดยตลอด นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ ได้ ทำสัญญำกำรจัดกำรกับบริษัท แอสคอทท์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัทผู้นำตลำดด้ ำนกำรบริ หำรเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์รำย
ใหญ่ที่สดุ ในภูมิภำคเอเชีย แปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลำง มำเป็ นผู้บริหำรโครงกำรซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย
แบงค็อก
5.

สิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย

บริษัทฯ มีกำรจัดซ้ อมดับเพลิงให้ แก่อำคำรที่บริษัทฯ ได้ เข้ ำไปบริหำร และยังได้ สง่ พนักงำนไปเข้ ำ
ร่วมกำรอบรมกำรช่วยชีวิตขันสู
้ งร่วมกับโรงพยำบำลบีเอ็นเอช
เพื่อเรี ยนรู้กำรปฏิบตั ิตนหำกมีเพื่อน
พนักงำนหรื อลูกค้ ำจำเป็ นต้ องได้ รับควำมช่วยเหลือเร่งด่วน
6.

การมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ได้ ดำเนินกิจกรรม CSR- In process ซึง่ เป็ นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อ
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและสิ่งแวดล้ อมขององค์กร
89
ส่วนที่ 2 หน้า 89

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

1) บริษัทฯ ได้ มีนโยบำยให้ บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด
ให้ บริกำรติดตังระบบ
้
สำรสนเทศพร้ อมกำรดูแลรักษำระบบต่อเนื่อง 3 ปี แก่คลินิกแพทย์แผนปั จจุบนั และแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ จำนวน 1 แห่ง ซึง่ เป็ นคลินิกที่มงุ่ เน้ นกำรรักษำพยำบำลที่ต้นเหตุทงทำงร่
ั้
ำงกำยและจิตใจ
เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยไม่ต้องอยูใ่ นวงเวียนแห่งกำรรักษำแบบไม่มีที่สิ ้นสุด รวมทังยั
้ งไม่ค้ำกำไรแก่ผ้ ปู ่ วยเกินควร โดย
ที่คลินิกดังกล่ำว จะมีกำรให้ บริกำรในอัตรำพิเศษแก่พนักงำนในเครื อของบริ ษัทฯ เพื่อเป็ นกำรส่งเสริม
สุขภำพของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในองค์กรอีกทำงหนึง่
2) มีกำรจัดให้ แต่ละหน่วยงำนเป็ นเจ้ ำภำพในแต่ละเดือนเพื่อระดมทุนหรื อจัดกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคมในด้ ำนต่ำงๆ เป็ นต้ นว่ำ กำรนำผ้ ำที่ไม่ได้ ใช้ งำนแล้ วของโรงแรมไปบริจำคเพื่อสนับสนุนงำนของ
สมำคมส่งเสริมสถำนภำพสตรี ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้ ำวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ ำโสมสวลี พระวรรำชำทิ
นัดดำมำตุ เพื่อนำไปใช้ งำนด้ ำนอื่น ซึง่ เป็ นกำรใช้ ทรัพยำกรให้ เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด
3) บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (“CS”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ พฒ
ั นำระบบ
บริหำรสถำนศึกษำแบบบูรณำกำร Cloud-Edu ร่วมกับวิทยำลัยบัณฑิตเอเชีย (วิทยำลัยฯ) โดยโครงกำร
ดังกล่ำวเป็ นระบบสำรสนเทศสำหรับบริ หำรจัดกำรทำงด้ ำนกำรศึกษำอย่ำงเต็มรูปแบบ ซึง่ เอื ้อประโยชน์
ให้ กบั ทัง้ CS และวิทยำลัย โดยกำรพัฒนำระบบ Cloud-Edu นี ้ทำให้ พนักงำนของ CS เกิดกำรพัฒนำ
ทักษะและเพิ่มประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นอกจำกนี ้ยังช่วยลดต้ นทุนในกำร
ประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของ CS สำหรับวิทยำลัยได้ รับประโยชน์จำกกำรใช้ งำนระบบดังกล่ำว
4) กำรเข้ ำเยี่ยมชมธุรกิจ บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ ซิสเทมส์ จำกัด เกี่ยวกับระบบโรงพยำบำลของ
แพทย์ที่เข้ ำเรี ยนหลักสูตรกำรบริหำรระบบสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ (CIO) Health Informatics เพื่อ
พัฒนำผู้บริหำรโรงพยำบำลให้ สำมำรถ
1. วำงพื ้นฐำนแนวคิดทำงด้ ำนกำรบริหำรระบบสำรสนเทศในโรงพยำบำลได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. เข้ ำใจองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึงในกำรบริ หำรและวำงระบบสำรสนเทศในโรงพยำบำล อย่ำง
ครบถ้ วนและรอบด้ ำน
3. กำหนดแผนกลยุทธ์และแผนสนับสนุนกลยุทธ์ทำงด้ ำนระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ได้ โดยสอดคล้ องกับกลยุทธหลักขององค์กร
4. กำหนดบทบำทหน้ ำที่ ของบุคลำกรที่ รับผิ ด ชอบงำนด้ ำนสำรสนเทศในโรงพยำบำลได้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและวำงแผนกำรบริหำรพัฒนำบุคลำกรด้ ำนสำรสนเทศได้ อย่ำงเป็ นระบบและต่อเนื่อง
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นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังได้ ดำเนินกิจกรรม CSR - After process ซึง่ เป็ นกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อมที่ไม่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนขององค์กรโดยตรงมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้
ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี ้
1) กำรระดมทุนสำหรับภำรกิจมอบกำรศัลยกรรมรักษำภำวะปำกแหว่งเพดำนโหว่ของมูลนิธิ
สร้ ำงรอยยิ ้ม ซึง่ เป็ นโครงกำรที่บริษัทฯ ได้ ดำเนินกำรต่อเนื่องมำหลำยปี แล้ ว ในปี นี ้ บริ ษัทสำมำรถระดมทุน
ได้ จำนวน 30,000 บำท
2) บริษัทฯ ได้ ร่วมกิจกรรมปลูกป่ ำชำยเลนกับองค์กำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ
(IUCN) ที่จงั หวัดสมุทรสงครำม พร้ อมมอบเงินบริจำคอีกจำนวน 42,000 บำท
3) จัดกิจกรรม Wish upon a Star เพื่อระดมทุนจำกลูกค้ ำและพนักงำนของบริ ษัทฯ เพื่อจัดหำ
ของขวัญช่วยเหลือเด็กผู้ยำกไร้ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ในกำรนี ้ บริษัทฯ สำมำรถระดมทุนได้ 50,000 บำท
และสมทบเงินเพิ่มเติมอีกจำนวน 14,900 บำท
4) บริษัทฯ ได้ ร่วมบริจำคน ้ำและอำหำรให้ แก่ประชำชนและผู้มำเข้ ำร่วมกรำบถวำยบังคมพระบรม
ศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชที่ท้องสนำมหลวง
5) บริ ษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิพงษ์ ศกั ดิ์ วิทยำกร กองทัพบก กระทรวงพำณิชย์ กรุงเทพมหำนคร
เอกชนและภำคประชำชน ได้ จดั ตังโครงกำร
้
100 วันพ่อ ร้ อยรวมใจ ไทยทังชำติ
้
โดยมีเป้ำหมำยเพื่อ
เผยแพร่โครงกำรในพระรำชดำริให้ กบั ประชำชนได้ รับทรำบมำกขึ ้นในรูปแบบที่เข้ ำใจง่ำย เน้ นให้ ผ้ เู ข้ ำร่วม
สำมำรถนำแนวทำงกำรดำเนินชีวิตที่พระองค์ทรงให้ ไว้ ผ่ำนโครงกำรต่ำงๆเพื่อปรับใช้ ในชีวิตประจำวันได้
มุง่ เน้ นให้ เกิดควำมรัก สำมัคคีและช่วยเหลือกันของคนไทยทุกภำคโดยไม่มีกำรแบ่งแยก ซึง่ โครงกำรนี ้จัด
กิจกรรมดังนี ้
- จัดนิทรรศกำรและให้ ควำมรู้เกี่ยวกับโครงกำรในพระรำชดำริ
- กิจกรรมเปิ ดเวที ร้ องเพลงของพ่อ จำกศิลปิ นนักร้ องชันน
้ ำของประเทศแบบไร้ คำ่ ยไร้ สงั กัด
- เป็ นศูนย์กลำงรับบริจำคและสิ่งของจำกประชำชนผู้เข้ ำร่วมงำนส่งถึงผู้ประสบอุทกภัยภำคใต้
โดยควำมร่วมมือของกองทัพบกและเปิ ดพื ้นที่ให้ ผ้ คู ้ ำสินค้ ำชุมชน OTOP ทัว่ ทุกภำคของ
ประเทศมำจัดจำหน่ำยสินค้ ำชุมชนโดยไม่เสียค่ำใข้ จำ่ ยใดๆ
โดยมีระยะเวลำดำเนินงำนในวันที่ 20-22 มกรำคม 2560 ณ บริเวณพื ้นที่ 32 ไร่ บริเวณสถำนี
รถไฟฟ้ำใต้ ดนิ ศูนย์วฒ
ั นธรรม
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การให้ ความสาคัญกับการสร้ างความรับผิดชอบต่ อสังคม

บริษัทฯ มีควำมตังใจที
้ ่จะพัฒนำกำรรับผิดชอบต่อสังคมให้ เกิดควำมยัง่ ยืนมำกขึ ้น จึงได้ เริ่มให้
ควำมสำคัญกับกำรจัดทำรำยงำนควำมยัง่ ยืน (Sustainability Report) ขึ ้น เพื่อประกำศจุดยืนของบริษัทฯ
และเพื่อให้ เป็ นจุดเริ่มต้ นของกำรสร้ ำงควำมยัง่ ยืนอย่ำงสมดุลให้ กบั ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้ อม
นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ จดั ทำโครงกำร ”ทำดีเพื่อพ่อ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อถวำยเป็ นพระรำช
กุศลแด่ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ด้ วยกำรจัดทำหลักสูตรพัฒนำควำมเข้ มแข็ง
ผู้บริหำรโรงพยำบำลฉบับบูรณำกำร (Strong Thailand Healthcare Leadership Development Project)
ให้ กบั บุคลำกรทำงกำรแพทย์โดยไม่เสียค่ำใช้ จำ่ ยตลอดหลักสูตร เพื่อให้ เกิดกำรรวมตัวกันของผู้บริหำร
โรงพยำบำลทังจำกภำครั
้
ฐและภำคเอกชน ที่พร้ อมจะร่วมกันขับเคลื่อนให้ เกิดกำรพัฒนำกำรบริ กำรด้ ำน
สุขภำพเพื่อประโยชน์สขุ ของประชำชนชำวไทยทุกคน รวมทังเพื
้ ่อให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมฝึ กอบรมได้ พฒ
ั นำทักษะและ
สำมำรถนำไปปรับใช้ ในกำรปฏิบตั งิ ำนได้ อย่ำงถูกต้ อง เพื่อให้ ประชำชนได้ รับกำรบริกำรที่ดี มีคณ
ุ ภำพ
และเพื่อสร้ ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรี ยนรู้ และชุมชนนักบริ หำร (Community of Practice: Healthcare
Leadership)
ร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรโรงพยำบำลจำกภำครัฐและเอกชนต่อไปและสืบสำนพระรำช
ปณิธำนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชให้ ยงั่ ยืน โดยโครงกำรนี ้ได้ รับควำมร่วมมือ
จำกซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก โดยบริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด กระทรวงสำธำรณสุข บริษัท สถำบัน
พัฒนำและฝึ กอบรมกำรบริหำรโรงพยำบำล จำกัด (HMTDI) สมำคมโรงพยำบำลเอกชน มูลนิธิพงษ์ศกั ดิ์
วิทยำกร และ บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (PRINC) โดย HMTDI ทำหน้ ำที่ผ้ จู ดั งำนและ
หลักสูตรกำรอบรม (Organizer) โดยกำรฝึ กอบรมผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลในชนบท เพื่อเพิ่มองค์ควำมรู้
และควำมเชี่ยวชำญให้ สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ จำนวน 9 รุ่น รุ่นละ 30 คน ระยะเวลำ 5 วัน/รุ่น โดยจะ
เริ่มรุ่นแรกในวันจันทร์ ที่ 9 มกรำคม 2560
หมำยเหตุ: โปรดอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมในรำยงำนกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืน ปี 2559 ในเว็ปไซต์ของ
บริษัทฯhttp://www.principalcapital.co.th/investor/good_corporate.html
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11 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ มีนโยบำยให้ ทกุ หน่วยงำนทำงำนอย่ำงมีระบบ มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของบริ ษัทฯ มีกำรดูแลรักษำและใช้ ทรัพย์สินอย่ำงประหยัดและ
เหมำะสม มีระบบกำรควบคุมภำยในรวมทัง้ กำรประเมิน และบริ หำรควำมเสี่ยงที่ รัดกุมต่อเนื่องมี
ประสิทธิภำพ โดยเจ้ ำของหน่วยงำนจะต้ องมีระบบกำรทำงำนที่เป็ นมำตรฐำนที่ดีและมีกำรควบคุมภำยใน
เพื่ อ ป้องกันเหตุกำรณ์ อัน ไม่พึง ประสงค์ที่ อำจจะสร้ ำงควำมเสี ย หำยให้ กับบริ ษัท ฯ ได้ และพัฒ นำให้
พนักงำนในหน่วยงำนมีควำมรู้สึกร่วมในอันที่จะปฏิบตั ิงำนตำมวิธีปฏิบตั ิงำนที่เหมำะสม รวมถึงระเบียบ
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง และพร้ อมที่จะให้ บริษัทฯ ประเมินและตรวจสอบกำรทำงำนได้ ตลอดเวลำ
สำหรับกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ นัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ เห็นชอบให้ วำ่ จ้ ำงสำนัก
งำนสอบบัญชีจำกภำยนอก บริษัท 24 อินเตอร์ เซอร์ วิสเซส จำกัด ซึง่ มีควำมเป็ นอิสระ เพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้
ตรวจสอบภำยใน เข้ ำมำตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่องทุกๆ ไตรมำส โดยนำงสำวกำนติมำ คงสมยุตเิ ป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
โดยบริษัทฯ มีแนวทำงในกำรปฏิบตั ใิ นกำรควบคุมภำยใน ดังนี ้
1. กำหนดให้ เป็ นหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริ หำรทุกระดับที่จะต้ องดูแลและตรวจสอบ
ระบบกำรทำงำนภำยในหน่วยงำนของตนให้ มีประสิทธิภำพ
และถูกต้ องตำมระเบียบกำรปฏิบตั งิ ำน
โดยมีระบบกำรควบคุมภำยในที่รัดกุมสำมำรถตรวจสอบได้
ทุกหน่วยงำนจะต้ องจัดทำคูม่ ือกำหนด
ระเบียบกำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นบรรทัดฐำนสำหรับกำรดำเนินกิจกำรในส่วนงำนที่อยูใ่ นควำมดูแลของตน โดย
ถือปฏิบตั ิตำมนโยบำยคุณภำพของบริษัทฯ นโยบำยสำคัญและระเบียบปฏิบตั อ่ ื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำร
2. แนวทำงกำรควบคุมภำยในที่มีกำรประเมิน และบริ หำรควบคุมควำมเสี่ยงเป็ นแนวทำงที่จะ
ช่วยให้ แต่ละหน่วยงำนมี กำรประเมินควำมเสี่ยงในงำนที่ตนเองรับผิดชอบ และหำทำงควบคุมด้ วยกำร
ลดผลกระทบ หรื อลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยบริ ษัทฯ ต้ องกำรให้ พนักงำนทุกระดับชันมี
้
ส่วนร่ วม ในกำรประเมินและควบคุมควำมเสี่ยงโดยทั่วกันเพื่อช่วยกันป้องกันควำมเสียหำยที่อำจจะ
เกิดขึ ้น
3. ผู้ตรวจสอบภำยในจะเป็ นผู้สนับสนุนผู้บริหำรทุกหน่วยงำน ในกำรจัดให้ มีกำรควบคุมภำยใน
ในทุกหน่วยงำน และ ดำเนินกำรตรวจสอบเป็ นระยะๆ ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้ แน่ใจว่ำทุก
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หน่วยงำนมีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ และมีกำรปฏิบตั ิตำมขันตอนที
้
่ กำหนดอย่ำงต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ ซึง่ จะนำไปสูก่ ำรปรับปรุงระบบงำนให้ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น
4. แนวทำงกำรตรวจสอบประเมินผลจะเน้ นไปในลักษณะที่สร้ ำงสรรค์ และปรับปรุงระบบงำนให้
ดีขึ ้น รำยงำนที่ผ้ ตู รวจสอบภำยในจัดทำขึ ้น ซึง่ ฝ่ ำยที่เป็ นเจ้ ำของระบบงำนมีควำมเห็น สอดคล้ องด้ วยกัน
แล้ ว จะนำไปพิจำรณำในคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ ควำมเห็นชอบก่อนที่จะนำไปปฏิบตั ิต่อไป
หำกปรำกฏว่ำมีระบบงำนในหน่วยงำนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ ไขให้ มีประสิทธิภำพหรื อรัดกุมมำกยิ่งขึ ้น ขอให้
ถือเป็ นหน้ ำที่ของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องรี บดำเนินกำรปรับ ปรุ งแก้ ไขทันที โดยบริ ษัทฯ จะถือว่ำหน้ ำที่
ดังกล่ำวเป็ นส่วนหนึ่งของงำนที่หน่วยงำนนันๆ
้ รับผิดชอบและถือเป็ นส่วนหนึ่งในกำรประเมินผลงำนของ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องด้ วย
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ ประกำศ “นโยบำยบริ หำรควำมเสี่ยง”
และ
“กฎบัตรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง” ในเบื ้องต้ นให้ มีคณะทำงำนดำเนินกำรจัดเตรี ยม
แนวทำงบริหำรควำมเสี่ยง และในวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 คณะกรรมกำรบริษัทได้ แต่งตังคณะกรรมกำร
้
บริ หำรควำมเสี่ยง เพื่อปฏิบตั ิหน้ ำที่ในกำรวำงแผน จัดอันดับควำมเสี่ยงของบริ ษัท ฯ จัดหำแนวทำงกำร
ป้องกันควำมเสี่ยง และบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ และรำยงำนให้ คณะกรรมกำรบริ ษัททรำบทุก
6 เดือน
บริษัทฯ ให้ ควำมสำคัญกับกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ตังแต่
้ กำรค้ นหำ ระบุ วิเครำะห์ ประเมินควำม
เสี่ยง กำรจัดกำรและควบคุมควำมเสี่ยง ตลอดจนติดตำมและรำยงำนผล โดยนำแนวทำงกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน ISO 31000 มำพัฒนำกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยอ้ ำงอิงแนวทำงปฏิบตั ิ
ด้ ำนกำรควบคุมภำยในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission : COSO
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ มีดงั นี ้
1. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภำยใต้ ควำมเสี่ยง 6 ด้ ำนคือ ด้ ำนกำรลงทุน ด้ ำนกำรเงิน ด้ ำนกำร
ดำเนินงำน ด้ ำนกำรเมืองและนโยบำยภำครัฐ ด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกฎหมำย และด้ ำน
ชื่อเสียงภำพลักษณ์ ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงต้ องมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็ นระบบและต่อเนื่อง ทังในระดั
้
บ
องค์กรและระดับโครงกำร โดยใช้ มำตรฐำนเดียวกันตำมที่บริษัทฯ กำหนด
2. ผู้บริ หำรต้ องสื่อสำรให้ บุคลำกรในทุกฝ่ ำยงำนทรำบถึงควำมสำคัญของกำรบริ หำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงและควำมเสี่ยงของบริ ษัทฯ โดยบุคลำกรของบริ ษัทจะต้ องสำมำรถแสดงสถำนะควำมเสี่ยงใน
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งำนที่เกี่ยวข้ องได้ และนำไปใช้ ประกอบกำรตัดสินใจเพื่อบริ หำรจัดกำรฝ่ ำยงำน รวมถึงกำหนดแนวทำงกำร
ดำเนินงำนที่เหมำะสมและแผนสำรองฉุกเฉินเพื่อรับมือกับควำมเสี่ยงนันๆ
้
3. ให้ แต่ละฝ่ ำยงำนใช้ แผนที่ควำมเสี่ยงและเครื่ องมือบริ หำรควำมเสี่ยงตำมคู่มื อกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ย งเพื่ อ ด ำเนิ น กำรค้ น หำ ระบุปั จ จัย เสี่ ย ง และรู ป แบบของควำมเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต่อ กำร
ดำเนินงำน วิเครำะห์ประเมินควำมเสี่ยงทีค้นพบ กำหนดระดับควำมเสี่ยงพร้ อมทัง้ เกณฑ์ที่ยอมรับได้
กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ/มำตรกำร หรื อแผนบริ หำรควำมเสี่ยงที่จะป้องกัน บรรเทำ หลีกเลี่ยงหรื อ ควบคุม
ควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ตลอดจนกำกับ ติด ตำม ทบทวนและประเมินผลกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงเพื่อ
นำไปปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ มีประสิทธิผลเพิ่มขึ ้นตำมลำดับ
4. ให้ ผ้ ูรับผิดชอบแต่ละฝ่ ำยงำนรำยงำนกำรติดตำมประเมิ นผลกำรบริ หำรควำมเสี่ยงตำมที่
บริษัทฯ กำหนดเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
5. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงกำหนดนโยบำยกำรบ่ริหำรควำมเสี่ยงและกำหนดแนวทำง
ปฏิ บตั ิรวมถึงกำกับควำมเสี่ยงภำยในองค์กร และเป็ นผู้ส รุ ปและรำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทต่อไป
โดยคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งจะต้ องทบทวนนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและคู่มื อ
เอกสำรต่ำงๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งอย่ำ งน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ แล้ วรำยงำนควำมเหมำะสมและประสิ ท ธิ ผ ลของกำร
นำไปใช้ งำนเสนอให้ คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเพื่อให้ เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
12. รายการระหว่ างกัน
1. เปิ ดเผยรายการระหว่ างบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ไม่มีรำยกำรระหว่ำงบุคคลอื่นที่อำจมีควำมขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ มีเพียง
รำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็ นปกติธุรกิจ ซึง่ ได้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินประจำปี 2559 แล้ ว
2. ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทารายการระหว่ างกัน
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทย่อยนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ให้ ควำมเห็นว่ำ มีควำม
สมเหตุสมผลและเป็ นรำยกำรปกติของธุรกิจที่มีเงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป โดยมีรำคำและมีเงื่อนไขที่เป็ นธรรม
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3. นโยบายการทารายการระหว่ างกัน
กรณี ที่รำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัท ฯ เกิดขึน้ กับบุคคลที่ อำจมีควำมขัดแย้ ง ทำงผลประโยชน์
บริษัทฯ จะนำเสนอให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม
ของรำยกำรนัน้ ในกรณีที่คณะ กรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่
อำจเกิดขึ ้นบริ ษัทฯ จะจัดให้ มีผ้ เู ชี่ยวชำญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำร
ระหว่ำงกันดังกล่ำว ทังนี
้ ้กำรอนุมตั กิ ำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคตนัน้ คณะกรรมกำร
บริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับของบริ ษัท กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และข้ อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอนำคตหำกเกิด
รำยกำรระหว่ำงกัน บริ ษัท ฯ จะดำเนินกำรให้ มีกำรอนุมตั ิให้ ทำรำยกำรดังกล่ำว โดยบุคคลที่มีส่วนได้ เสีย
หรื ออำจขัดแย้ งจะต้ องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผู้พิจำรณำให้
ควำมเห็นสำหรับรำยกำรที่ได้ กำหนดไว้ ตำมขัน้ ตอนกำรอนุมัติซึ่งระบุในนโยบำยรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน
โดยยึดตำมข้ อกำหนดในประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พ ย์
ข้ อกำหนดเรื่ องรำยกำรที่เกี่ยวโยงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ องอย่ำงเคร่งครัด โดยกำรกำหนดรำคำ ค่ำตอบแทน หรื อ ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกัน
บริษัทจะกำหนดโดยอ้ ำงอิงจำกรำคำตลำด ตลอดจนมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีอนุญำตแห่งประเทศไทย รวมทัง้ พิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร และคำนึงถึง
ประโยชน์ของบริ ษัทฯ เป็ นสำคัญ และจะเปิ ดเผยรำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริ ษัท ฯ
และรำยงำนประจำปี ของบริษัทฯ
4. รายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนวันที่ 14 มีนาคม
2560 ล่ าสุด
รายชื่อกรรมการ

1
2
3
4

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560

สัดส่ วนการถือหุ้นใน
บริษัท
ร้ อยละ

นำยแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยำกร

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ

-

-

นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ

-

-

972,199,200

30.005

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ

-

-

นำยวีระ ศรีชนะชัยโขค

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ

-

-

ดร. สำธิต วิทยำกร

จานวนหุ้นสามัญ
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5
6
7
8
9
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จานวนหุ้นสามัญ
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560

สัดส่ วนการถือหุ้นใน
บริษัท
ร้ อยละ

น.ส.อรัญญำ เฉลิมพรวโรดม

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ

-

-

ดร. จุฑำมำส อิงโพธิ์ชยั

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ

-

-

น.ส. ศิรดำ เทียมประเสิรฐ

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ

-

-

น.ส. ภัทรพร จำรุพฒ
ั น์

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ

-

-

น.ส. วิชนัน ศุภจรรยำ

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ

-

-

372,800

0.0115

-

-

-

-

-

-

100,000

0.0031

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

424,200

0.0131

-

-

10 นำยศิริชยั โตวิริยะเวช
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ
11 นำยศุภวัส พงษ์ ศิริพำนิช
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ
12 นำงเสมอแข สัทธำพงศ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ
13 นำงสุกนิษฐ์ มหำนุกลู
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ
14 นำงสำวปรี ยำพร อภิวำทน์วิทยะ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ
15 นำงสำวชยำภรณ์ เลือ่ นนภำวรรณ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ
16 นำงสำวแพร โฮ้ วรังกูร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ
17 นำงสำวถิรนันท์ แสงพึง่ ธรรม
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ
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ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

13.1 งบการเงิน

13.1.1 รายงานการสอบบัญชี
รำยงำนของผู้สอบบัญชีในช่วงระยะเวลำ 3 ปี สำหรับงบกำรเงินปี 2557-2559 ซึง่ ตรวจสอบโดย
นำยชำญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เลขที่ 3760 จำกบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด แสดง
ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไข โดยมีควำมเห็นว่ำงบกำรเงินรวมของบริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
(บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจกำร) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทแสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุม่
กิจกำรของบริษัท

และผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร

กระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร

กระแสเงินสดรวมและ

ได้ จดั ทำขึ ้นโดยถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนรำยงำนทำง

กำรเงิน
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สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น – สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริษัทย่อย
สินค้ ำคงเหลือ
งำนระหว่ำงทำตำมสัญญำ
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ้ำประกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ้ำประกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ – สุทธิ

หน่ วย : พันบาท

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน

1.25
1.12
1.31
0.01
0.03
0.06
0.81
4.59
0.08
54.40
40.62

7,845
5,210,724
3,890,804

ร้ อยละ

119,365
107,066
125,459
528
3,284
5,867
77,978
439,547

จานวนเงิน

2559

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

13,914
1,431,167

71,894
396,976
147,006
259
7,465
623,599

จานวนเงิน

0.67
68.57

3.44
19.02
7.04
0.01
0.36
29.88

ร้ อยละ

งบการเงินรวม
2558

12,920
1,470,170

62,149
317,770
149,268
316
8,418
537,920

จานวนเงิน

2557

0.63
72.07

3.05
15.58
7.32
0.02
0.41
26.37

ร้ อยละ

6,011,055
1,397,080

46,975
46,043
15,669
936,318
528
5,000
13,126
1,063,658

จานวนเงิน

2559

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

70.87
16.47

0.55
0.54
0.18
11.04
0.01
0.06
0.15
12.54

ร้ อยละ

5,127
135,000
1,429,822

59,207
326,751
14,721
85,704
259
3,765
490,407

จานวนเงิน

0.25
6.52
69.10

2.86
15.79
0.71
4.14
0.01
0.18
23.70

ร้ อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

5,000
60,000
1,467,551

44,115
317,770
12,616
85,933
316
3,685
464,434

จานวนเงิน

2557

0.25
3.00
73.32

2.20
15.88
0.63
4.29
0.02
0.18
23.20

ร้ อยละ

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
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สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ
สิทธิกำรเช่ำ
ค่ำควำมนิยม
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนของหนิ ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ที่ครบกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ภำษีเงินได้ ค้ำงจ่ำย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ตัว๋ สัญญำใช้ เงินระยะยำวจำกบุคคลที่

หน่ วย : พันบาท

0.83
0.35
1.69
0.01
0.47
3.35
8.42
5.35

-

1,062
45,334
321,186

806,596
512,536

0.08
0.11
0.05
0.03
0.04
95.41
100.00

ร้ อยละ

79,738
33,633
161,418

7,327
10,388
4,576
2,946
4,122
9,138,732
9,578,279

จานวนเงิน

2559

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

-

6,720
59,237

-

3
36,682
15,832
-

6,522
4,576
1,139
6,372
1,463,689
2,087,288

จานวนเงิน

-

0.32
2.84

-

0.00
1.76
0.76
-

0.31
0.22
0.05
0.31
70.12
100.00

ร้ อยละ

งบการเงินรวม
2558

-

228
7,733
50,819

185

12,702
14,948
15,023
-

11,626
4,576
2,762
1,502,053
2,039,973

จานวนเงิน

2557

-

0.01
0.38
2.49

0.01

0.62
0.73
0.74
-

0.57
0.22
0.14
73.63
100.00

ร้ อยละ

512,536

3,714
36,416

-

20,497
12,205
-

4,604
2,138
3,839
7,418,717
8,482,375

จานวนเงิน

2559

6.04

0.04
0.43

-

0.24
0.14
-

0.05
0.03
0.05
87.46
100.00

ร้ อยละ

-

3,118
38,546

-

19,596
15,832
-

5,450
586
2,753
1,578,738
2,069,145

จานวนเงิน

-

0.15
1.86

-

0.95
0.77
-

0.26
0.03
0.13
76.30
100.00

ร้ อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

-

2,802
30,609

-

12,783
15,023
-

2,386
2,200
1,537,137
2,001,571

จานวนเงิน

2557

-

0.14
1.53

-

0.64
0.75
-

0.12
0.11
76.80
100.00

ร้ อยละ

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
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101

เกี่ยวข้ อง
หนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี ้สินระยะยำว
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนที่ออกและชำระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
กำไรสะสม
สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

หน่ วย : พันบาท

33.83
46.74
0.41
0.78
81.75
100.00

39,379
74,441
7,830,675
9,578,279

0.14
0.98
14.89
18.25

ร้ อยละ

3,240,087
4,476,767

13
13,108
94,165
1,426,418
1,747,603

จานวนเงิน

2559

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

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

957,976
862,725

45
9,603
1,439
31,143
42,229
101,466

จานวนเงิน

1.89
6.02
95.14
100.00

45.90
41.33

0.00
0.46
0.07
1.49
2.02
4.86

ร้ อยละ

งบการเงินรวม
2558

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

947,725
860,675

1,340
6,645
1,241
23,331
32,558
83,376

จานวนเงิน

2557

1.84
5.43
95.91
100.00

46.46
42.19

0.07
0.33
0.06
1.14
1.60
4.09

ร้ อยละ

39,379
128,974
7,885,208
8,482,375

3,240,087
4,476,767

9,069
39,147
560,752
597,167

จานวนเงิน

2559

0.46
1.52
92.96
100.00

38.20
52.78

0.11
0.46
6.61
7.04

ร้ อยละ

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

957,976
862,725

5,877
1,438
31,143
38,458
77,005

จานวนเงิน

1.90
6.38
96.28
100.00

46.30
41.69

0.28
0.07
1.51
1.86
3.72

ร้ อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

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

947,725
860,675

813
2,479
1,241
23,331
27,864
58,473

จานวนเงิน

2557

1.87
4.86
97.08
100.00

47.35
43.00

0.04
0.12
0.06
1.17
1.39
2.92

ร้ อยละ

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
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102

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรั บปี
กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน(บาท)

รำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริกำร
ต้ นทุนขำยและให้ บริกำร
กำไรขันต้
้ น
รำยได้ อื่น
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรให้ บริกำร
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริหำร
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
รำยได้ (ค่ำใช้ จำ่ ย) ภำษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงำน
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีของกำรวัด
มูลค่ำใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์
พนักงำน

หน่ วย : พันบาท

-

-

-

(51,300)
(14.46)
(0.035)

100.00
(62.63)
37.37
2.37
(3.98)
(48.60)
(1.82)
(14.67)
0.21
(14.46)

ร้ อยละ

354,849
(222,256)
132,593
8,408
(14,139)
(172,454)
(6,453)
(52,045)
745
(51,300)

จานวนเงิน

2559

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

16,923
0.02

151

(755)

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

จานวนเงิน

3.98

0.04

(0.18)

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

ร้ อยละ

งบการเงินรวม
2558

12,569
0.01

(388)

-

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

จานวนเงิน

2557

3.45

(0.11)

-

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

ร้ อยละ

-

-

100.00
(44.30)
55.70
5.18
(4.51)
(57.37)
(0.78)
(1.78)
0.60
(1.18)

ร้ อยละ

(3,085)
(1.18)
(0.002)

-

-

260,373
(115,352)
145,021
13,483
(11,749)
(149,366)
(2,026)
(4,637)
1,552
(3,085)

จานวนเงิน

2559

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

36,740
0.04

157

(785)

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

จานวนเงิน

14.12

0.06

(0.30)

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

ร้ อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

26,071
0.03

(388)

-

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

จานวนเงิน

2557

11.01

(0.16)

-

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

ร้ อยละ

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

บริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
สรุ ปงบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
2557
2559
2558
2557
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
5,104
92,007
(6,315)
22,473
82,502
76,315
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรลงทุน
167,050
(81,681)
(13,457)
282,687
(79,712)
(20,053)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
(124,683)
(582)
3,865 (317,392)
12,302
(68,315)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
47,472
9,745
(15,907)
(12,232)
15,093
(12,052)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้ นปี
71,894
62,149
78,056
59,207
44,115
56,167
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี
119,365
71,894
62,149
46,975
59,207
44,115

13.1.3 ตำรำงแสดงอัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
อัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ

หน่ วย
2559

อัตรำส่ วนสภำพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้กำรค้ ำ
ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
ระยะเวลำชำระหนี ้

งบกำรเงินรวม
2558
2557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
2557

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน

1.37
1.10
0.02
8.68
41
14.45
25

10.53
10.40
1.55
12.56
29
36.79
10

10.59
10.41
(0.12)
9.04
40
40.22
9

29.21
2.98
0.62
20.79
17
14.42
25

12.72
10.39
2.14
22.58
16
20.14
18

15.17
12.23
2.49
17.02
21
25.08
14

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

37.37
(14.67)
(14.46)
(0.66)

41.16
3.92
4.13
0.88

41.74
2.93
3.56
0.66

55.70
(1.78)
(1.18)
(0.04)

55.54
13.88
14.36
1.88

51.53
11.28
11.17
1.36

ร้ อยละ
ร้ อยละ
เท่ำ

(0.88)
0.35
0.06

0.85
4.15
0.21

0.64
4.03
0.18

(0.06)
2.82
0.05

1.84
5.45
0.13

1.34
4.84
0.12

เท่ำ
เท่ำ
ร้ อยละ

0.22
4.12
N/A

0.05
70.38
N/A

0.04
56.22
N/A

0.08
20.59
N/A

0.04
N/A
N/A

0.03
N/A
N/A

บำท
บำท

(0.04)
2.42

0.02
2.07

0.01
2.06

(0.002)
2.43

0.04
2.08

0.03
2.05

อัตรำส่ วนแสดงควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
(Profitability Ratio)

อัตรำกำไรขันต้
้ น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตรำส่ วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
(Efficiency Ratio)

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
อัตรำส่ วนวิเครำะห์ นโยบำยทำงกำรเงิน
(Financial Policy Ratio)

อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี ้ย
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลต่อกำไรสุทธิ
ข้ อมูลต่ อหุ้น
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำน
มูลค่ำตำมบัญชีตอ่ หุ้น

1
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

14. กำรวิเครำะห์ และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร
1) ภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมที่มีผลต่ อกำรดำเนินงำนและนโยบำย กลยุทธ์ หรือ กำร
เลือกตัดสินใจทำงธุรกิจ
เศรษฐกิจไทยในไตรมำส 4/2559 ขยำยตัวร้ อยละ 3.0 ต่อเนื่องจำกกำรขยำยตัวร้ อยละ 3.2 ในไตร
มำสก่อนหน้ ำโดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรขยำยตัวของกำรส่งออกสินค้ ำ กำรใช้ จำ่ ยของรัฐบำลและกำร
ลงทุนรวม
ในขณะที่กำรใช้ จำ่ ยภำคครัวเรื อนขยำยตัวต่อเนื่อง นอกจำกนี ้กำรผลิตสินค้ ำเกษตร
อุตสำหกรรม และกำรค้ ำส่งและค้ ำปลีกขยำยตัวเพิ่มขึ ้นเช่นกัน
สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวของไทย ในช่วงไตรมำสที่ 4 ปี พ.ศ. 2559 จำนวนนักท่องเที่ยว
ชำวต่ำงชำติลดลงร้ อยละ 1.06 เป็ นผลมำจำกกำรลดลงของนักท่องเที่ยวภูมิภำคเอเชียตะวันออก ได้ แก่
จีน ลดลงร้ อยละ 19.17 เนื่องจำกมำตรกำรปรำบปรำมทัวร์ ศนู ย์เหรี ยญ ทำให้ นกั ท่องเที่ยวจำกจีนที่
จัดกำรเดินทำงผ่ำนบริ ษัทนำเที่ยวลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ แม้ วำ่ จำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมจะลดลงแต่
กลับมีรำยได้ จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นโดยในไตรมำสนี ้มีรำยรับรวมจำกกำรท่องเที่ยว 631.9 พันล้ ำนบำท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.0 โดยแบ่งเป็ น
(1) รำยรับจำกนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศ 403.9 พันล้ ำนบำทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.9 รำยรับจำก
นักท่องเที่ยวต่ำงประเทศสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้ วย รำยได้ จำกนักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย มำเลเซีย
อเมริกำ และออสเตรเลีย
(2) รำยรับจำกนักท่องเที่ยวชำวไทย 228.0 พันล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.9 โดยได้ รับปั จจัย
สนับสนุนจำกมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ อัตรำกำรเข้ ำพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 65.50
สำหรับธุรกิจเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ กลุม่ ลูกค้ ำหลักของเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์คือชำวต่ำงชำติที่เข้ ำ
มำทำงำนในกรุงเทพฯ ณ สิ ้นเดือนธันวำคม 2559 มีชำวต่ำงชำติที่มีใบอนุญำตทำงำนในกรุงเทพฯทังหมด
้
ประมำณ 84,000 คน เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง อัตรำกำรเช่ำเฉลี่ยในพื ้นที่ศนู ย์กลำงธุรกิจอยูท่ ี่ร้อยละ 90
เนื่องจำกกำรเดินทำงสะดวกสำมำรถเข้ ำถึงโดยรถไฟฟ้ำ BTS สำหรับค่ำเช่ำเฉลี่ยในพื ้นที่ศนู ย์กลำงธุรกิจ
ณ ไตรมำส 4/2559 อยูท่ ี่ 1,000-1,200 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน
ในไตรมำส 4/2559 อำคำรสำนักงำนเกรดเอ และ บี ที่อยูไ่ ม่ไกลจำกสถำนีรถไฟฟ้ำ BTS หรื อ
MRT มีอตั รำกำรเช่ำสูงกว่ำร้ อยละ 90 ควำมต้ องกำรพื ้นที่อำคำรสำนักงำนจำกบริ ษัทไทยและต่ำงชำติ

2
ส่วนที่ 3 หน้า 104

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ยังคงผลักดันให้ อตั รำกำรเช่ำเพิ่มขึ ้น ค่ำเช่ำเฉลี่ยอำคำรสำนักงำนเกรดเอและ บี ณ ไตรมำส 4/2559 ใน
พื ้นที่ศนู ย์กลำงธุรกิจอยูท่ ี่ 950 บำท และ 800 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือนตำมลำดับ
2) วิเครำะห์ ผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน
วิเครำะห์ ผลกำรดำเนินงำน
เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2559 บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ใน
กำรเข้ ำทำรำยกำรซือ้ หุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวมร้ อยละ 99.99 ของบริ ษัท วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิ ้ง
จ ำกัด ซึ่ ง ประกอบธุ ร กิ จ พัฒ นำอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ และลงทุน ในบริ ษั ท ย่ อ ยซึ่ ง ประกอบธุ ร กิ จ พัฒ นำ
อสังหำริ มทรัพย์จำนวน 4 บริ ษัท จำกผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งประกอบด้ วย (1) บริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จำกัด (2)
บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด (3) บริษัท กรุงเทพบริหำร จำกัด และ (4) บริษัท วี 33 จำกัด
ในวัน ที่ 10 ตุล ำคม 2559 บริ ษั ทฯ ได้ จ ดทะเบีย นเพิ่ม ทุน กับ กระทรวงพำณิ ช ย์ จ ำกจ ำนวน
1,400,700,000 หุ้น เป็ นจำนวน 3,240,638,433 หุ้น และจดทะเบียนเพิ่ม ทุนชำระแล้ วกับกระทรวง
พำณิชย์จำกจำนวน 966,561,700 หุ้น เป็ นจำนวน 3,240,087,520 หุ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
- เพื่อกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 433,587,387 หน่วย แปลงเป็ นหุ้นสำมัญ
จำนวน 433,587,387 หุ้น
- เพื่อจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จำนวน 1,839,938,433 หุ้น ในรำคำเสนอขำย 2.87
บำทต่อหุ้น ให้ แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็ นบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันของบริ ษัทฯ เพื่อ
ชำระสิ่งตอบแทนในกำรเข้ ำซื ้อหุ้นของของกลุ่ มบริ ษัท วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด ร้ อยละ
99.9 ซึง่ ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 583.60 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท และ
หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 49.49 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท โดยบริ ษัทฯ จะชำระรำคำ
ด้ วยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนมูลค่ำ 5,280.62 ล้ ำนบำท และตัว๋ สัญญำใช้ เงินมูลค่ำ 510.51 ล้ ำนบำท
อำยุไม่เกิน 3 ปี อัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.75 ต่อปี โดยจะชำระเงินตำมตัว๋ สัญญำใช้ เงินพร้ อม
ดอกเบี ้ยทังจ
้ ำนวนในครำวเดียว (โดยไม่มีกำรคิดดอกเบี ้ยทบต้ น) ในวันที่ครบกำหนด หรื อ
ไถ่ถอนตัว๋ สัญญำใช้ เงิน
ในปี 2559 ผลกำรดำเนินงำนของกลุม่ บริษัท วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด (บริ ษัทย่อยกลุ่มใหม่)
ได้ ถกู นำมำรวมในงบกำรเงินรวมตังแต่
้ วนั ที่ 10 ตุลำคม 2559 – 31 ธันวำคม 2559 เท่ำนัน้
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ในปี 2559 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรจำนวน 260.4 ล้ ำนบำท
ต้ นทุนกำรขำยและให้ บริ กำรจำนวน 115.4 ล้ ำนบำท ค่ำใช้ จ่ำยในกำรให้ บริ กำรและบริ หำรจำนวน 161.1
ล้ ำนบำท ส่งผลให้ บริษัทฯ เกิดผลขำดทุนสุทธิสำหรับปี จำนวน 3.1 ล้ ำนบำท ซึ่งผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำปี
2558 จำนวน 40.5 ล้ ำนบำท (ปี 2558 มีกำไรสุทธิจำนวน 37.4 ล้ ำนบำท) สำเหตุหลักเกิดจำกในปี 2559
มีคำ่ ใช้ จำ่ ยในกำรเข้ ำทำรำยกำรซื ้อหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิ ของบริ ษัทย่อยกลุ่มใหม่ จำนวน 22.8 ล้ ำน
บำท และต้ นทุนทำงกำรเงินที่เกิดจำกตัว๋ สัญญำใช้ เงินระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน 2.0 ล้ ำนบำท ซึ่ง
หำกไม่ รวมค่ ำใช้ จ่ำยดังกล่ ำว บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 21.7 ล้ ำนบำท
ในขณะที่งบกำรเงินรวม บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรรวมจำนวน 354.8 ล้ ำนบำท
ต้ นทุนกำรขำยและให้ บริกำรรวมจำนวน 222.3 ล้ ำนบำท ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรให้ บริกำรและบริหำรรวมจำนวน
186.6 ล้ ำ นบำท ส่ง ผลให้ บ ริ ษัท ฯ เกิ ด ผลขำดทุน สุท ธิ รวมส ำหรั บ ปี จ ำนวน 51.3 ล้ ำ นบำท ซึ่ง ผลกำร
ดำเนินงำนที่ลดลงจำกปี 2558 จำนวน 68.8 ล้ ำนบำท มีสำเหตุหลักมำจำกรำยได้ ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
ที่ลดลงจำกปี 2558 จำนวน 99.5 ล้ ำนบำท และบริ ษัทฯ มีคำ่ ใช้ จ่ำยสูงขึ ้นจำกปี 2559 จำนวน 21.1 ล้ ำน
บำท ต้ นทุนทำงกำรเงินสูงขึ ้น 5.5 ล้ ำนบำท อีกทังยั
้ งมีรำยกำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน และตัดค่ำ
เสื่อมรำคำของสินทรัพย์ที่เกิดจำกกำรซื ้อธุรกิจจำนวน 10.0 ล้ ำนบำท ซึ่งหำกไม่ รวมค่ ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึน้
จำกกำรเข้ ำทำรำยกำรและรำยกำรตัดจำหน่ ำย บริษัทฯ จะมีผลขำดทุนสุทธิในกำรงบกำรเงินรวม
สำหรับปี จำนวน 16.5 ล้ ำนบำท
 รำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำร
หน่ วย : ล้ ำนบำท

ปี 2559
จำนวนเงิน

ธุรกิจให้ บริ กำรที่พกั อำศัย

ปี 2558

ร้ อยละ

จำนวนเงิน

เปลี่ยนแปลง
ร้ อยละ

ร้ อยละ

228.9

64.5

214.2

50.4

6.9

ธุรกิจให้ บริ กำรบริ หำรอำคำรสำนักงำน

55.9

15.8

43.0

10.1

30.1

ธุรกิจให้ บริ กำรติดตังระบบสำรสนเทศ
้

68.0

19.2

167.5

39.4

(59.4)

ธุรกิจพัฒนำและให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์

2.0

0.5

-

-

100.0

354.8

100.0

424.7

100.0

(16.4)

รวม
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้ จำกขำยและให้ บริกำรรวมเท่ำกับ 354.8 ล้ ำนบำท
ลดลง 69.8 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 16.4 เมื่อเทียบกับรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรของปี 2558 โดยเป็ นผล
มำจำกธุรกิจให้ บริกำรเกี่ยวกับกำรติดตังระบบสำรสนเทศของบริ
้
ษัทย่อยที่มีรำยได้ ลดลง 99.5 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นร้ อยละ 59.4 สำเหตุหลักเนื่องจำกปั จจุบนั ภำพรวมของตลำดซอฟต์แวร์ มีคแู่ ข่งเพิ่มขึ ้น ทำให้ มีกำร
แข่งขันด้ ำนรำคำค่อนข้ ำงสูง และลูกค้ ำมีทำงเลือกมำกขึ ้น รวมถึงเป็ นช่วงที่เทคโนโลยีอยูใ่ นระหว่ำงกำร
เปลี่ยนแปลง จึงทำให้ ลกู ค้ ำใช้ เวลำในกำรคัดเลือกและตัดสินใจมำกขึ ้น
รำยได้ จำกธุรกิจให้ บริกำรที่พกั อำศัยในปี 2559 เท่ำกับ 228.9 ล้ ำนบำทเพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อนจำนวน
14.7 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 6.9 สำเหตุหลักมำจำกรำยได้ คำ่ บริ กำรของโครงกำรซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย
แบงค็อก ที่ได้ เข้ ำมำรวมในงบกำรเงินรวมจำนวน 12.6 ล้ ำนบำท และรำยได้ ของโรงแรมแมริออท
เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร วิสต้ ำ – กรุงเทพฯ ที่เติบโตขึ ้น 2.2 ล้ ำนบำท จำกอัตรำกำรเข้ ำพักที่
สูงขึ ้นจำกร้ อยละ 85.8 ในปี 2558 มำอยูท่ ี่ร้อยละ 86.9 ในปี 2559
รำยได้ จำกธุรกิจให้ บริกำรบริ หำรอำคำรสำนักงำนในปี 2559 เท่ำกับ 55.9 ล้ ำนบำทมำกกว่ำปี
2558 จำนวน 12.9 คิดเป็ นร้ อยละ 30.1 จำกรำยได้ คำ่ เช่ำค่ำบริกำรของโครงกำรอำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ จำนวน 22.7 ล้ ำนบำท ที่ได้ นำเข้ ำมำรวมในงบกำรเงิน
 ต้ นทุนขำยและให้ บริกำร
หน่ วย : ล้ ำนบำท

ปี 2559
จำนวนเงิน

ธุรกิจให้ บริ กำรที่พกั อำศัย

ปี 2558
ร้ อยละ

จำนวนเงิน

เปลี่ยนแปลง
ร้ อยละ

ร้ อยละ

109.2

49.1

93.8

37.5

16.4

ธุรกิจให้ บริ กำรบริ หำรอำคำรสำนักงำน

40.6

18.2

21.9

8.8

85.4

ธุรกิจให้ บริ กำรติดตังระบบสำรสนเทศ
้

70.8

31.9

134.2

53.7

(47.2)

ธุรกิจพัฒนำและให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์

1.6

0.7

-

-

100.0

222.2

100.0

249.9

100.0

(11.1)

รวม
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ในปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมี ต้นทุนขำยและให้ บริ กำรรวม 222.2 ล้ ำนบำท ต่ำกว่ำ
ปี 2558 จำนวน 27.6 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 11.1 เป็ นผลมำจำกธุรกิจให้ บริ กำรเกี่ยวกับกำรติดตังระบบ
้
สำรสนเทศที่มีต้นทุนลดลง 63.4 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 47.2 จำกรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรที่ลดลง อีกทัง้
ในไตรมำส 2 ของปี นี ้ บริ ษั ท ย่ อ ยได้ ป รั บ ลดต้ น ทุน บุค ลำกรให้ ส อดคล้ อ งกับ ปริ ม ำณงำนโครงกำรที่
ดำเนินงำนอยูใ่ นปั จจุปัน
ต้ นทุน ธุ ร กิ จ ให้ บริ กำรบริ ห ำรอำคำรส ำนัก งำนมำจำกต้ นทุน ค่ำ บริ ก ำรจำกกำรบริ หำรอำคำร
สำนักงำนมี ต้นทุน ใกล้ เ คีย งกับปี 2558 และต้ นทุนให้ เช่ำ และบริ ก ำรของโครงกำรอำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ที่เพิ่มเข้ ำมำในงบกำรเงินรวมปี 2559 จำนวน 18.7 ล้ ำนบำท
ต้ น ทุน ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ำรที่ พัก อำศัย เป็ นต้ น ทุน ค่ำ บริ ก ำรของโครงกำรแมริ อ อท เอ็ ค เซ็ ค คิ ว ที ฟ
อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร วิสต้ ำ – กรุงเทพฯ ซึ่งมีต้นทุนกำรให้ บริ กำรใกล้ เคียงกับปี 2558 และต้ นทุนโครงกำร
ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก ซึง่ เพิ่มเข้ ำมำในงบกำรเงินรวมปี 2559 จำนวน 15.8 ล้ ำนบำท
 ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริกำร ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริหำร
เนื่องจำกรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรของงบกำรเงิน เฉพำะกิจกำรมีจำนวนใกล้ เคียงกับ
ปี 2558 จึงส่งผลให้ คำ่ ใช้ จำ่ ยในกำรให้ บริกำร ซึง่ เป็ นค่ำใช้ จำ่ ยทำงกำรตลำดของธุรกิจให้ บริ กำรที่พกั อำศัย
(แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร วิสต้ ำ – กรุ งเทพฯ) มีจำนวนใกล้ เคียงกันด้ วย ในขณะที่งบ
กำรเงิ น รวม มี ค่ำ ใช้ จ่ำ ยในกำรให้ บ ริ ก ำรสูง ขึน้ จ ำนวน 2.5 ล้ ำ นบำท จำกโครงกำรอำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ และโครงกำรซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก ที่เข้ ำมำรวมในงบกำรเงิน
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรรวมจำนวน 172.5 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี 2558 เป็ นจำนวน 18.6 ล้ ำน
บำท คิดเป็ น ร้ อยละ 12.1 เนื่องจำก
1. บริษัทฯ มีคำ่ ใช้ จำ่ ยในกำรซื ้อหุ้นบริษัทย่อยกลุม่ ใหม่ จำนวน 22.8 ล้ ำนบำท โดยเป็ น
ค่ำใช้ จำ่ ยที่ปรึกษำทำงกำรเงิน กฎหมำย ภำษีอำกร และอื่น ๆ และมีคำ่ ใช้ จำ่ ยเกี่ยวกับ
พนักงำนเพิ่มขึ ้น 9.5 ล้ ำนบำท จำกกำรจ้ ำงบุคลำกรเพื่อให้ รองรับกำรเติบโตของธุรกิจที่
เพิ่มขึ ้นในอนำคต
2. ค่ำใช้ จำ่ ยของบริ ษัทย่อยกลุ่มใหม่ที่รับรู้ระหว่ำงปี 2559 จำนวน 7.0 ล้ ำน โดยค่ำใช้ จำ่ ยส่วน
ใหญ่เป็ นค่ำใช้ จำ่ ยเกี่ยวกับพนักงำน และค่ำใช้ จำ่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรบริหำร
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3. มีรำยกำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน และค่ำเสื่อมรำคำยำนพำหนะที่เกิดจำกกำรซื ้อ
ธุรกิจให้ บริกำรเกี่ยวกับกำรติดตังระบบสำรสนเทศจ
้
ำนวน 1.2 ล้ ำนบำท และรำยกำรตัดค่ำ
เสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน อำคำร และอุปกรณ์ และยำนพำหนะ ที่เกิด
จำกกำรซื ้อธุรกิจกลุม่ พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในปี 2559 จำนวน 8.8 ล้ ำนบำท
ในขณะที่ธุรกิจให้ บริกำรเกี่ยวกับกำรติดตังระบบสำรสนเทศ
้
มีคำ่ ใช้ จำ่ ยในกำรบริหำรลดลง 24.2
ล้ ำนบำท จำกกำรลดลงของหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้กำรค้ ำ และรำยได้ ค้ำงรับที่ตงในปี
ั้
2558 จำนวน
14.4 ล้ ำนบำท ค่ำใช้ จำ่ ยเกี่ยวกับพนักงำนจำนวน 3.9 ล้ ำนบำท และค่ำธรรมเนียมอื่น 1.7 ล้ ำนบำท
 ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ต้ นทุนทำงกำรเงินของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวน 2.0 ล้ ำนบำท มำจำกดอกเบี ้ยจ่ำยของตัว๋
สัญญำใช้ เงินที่บริ ษัทฯ ออกเพื่อเป็ นกำรชำระรำคำกำรเข้ ำซื ้อหุ้นของกลุ่มบริ ษัทย่อยที่เพิ่มขึ ้น และในงบ
กำรเงินรวมมีต้นทุนทำงกำรเงินจำนวน 6.5 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกดอกเบี ้ยจ่ำยเงินกู้สถำบันกำรเงิน และ
ดอกเบี ้ยจ่ำยจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันของบริษัทย่อย
 อัตรำกำไรขัน้ ต้ น อัตรำกำไร (ขำดทุน) สุทธิ และอัตรำผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้น
งบกำรเงินรวม
ปี 2559
อัตรำกำไรขันต้
้ น (ร้ อยละ)
อัตรำกำไร (ขำดทุน) สุทธิ (ร้ อยละ)
อัตรำผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2558

37.4

41.2

55.7

55.5

(14.5)

4.1

(1.2)

14.4

(0.7)

0.9

(0.04)

1.9

สำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อัตรำกำไรขันต้
้ นปี 2559 เท่ำกับร้ อยละ 55 ใกล้ เคียงกับปี 2558
แต่อตั รำกำไรขันต้
้ นตำมงบกำรเงินรวมในปี 2559 เท่ำกับร้ อยละ 37.4 ต่ำกว่ำปี 2558 จำกธุรกิจให้ บริ กำร
เกี่ยวกับกำรติดตังระบบสำรสนเทศที
้
่มีรำยได้ ลดลงจำกปี 2558 มำกกว่ำอัตรำต้ นทุนกำรให้ บริกำรที่ลดลง
สำหรับงบกำรเงินรวมในปี 2559 มีอตั รำขำดทุนสุทธิร้อยละ 14.5 ในขณะที่ปี 2558 มีอตั รำกำไร
สุทธิร้อยละ 4.1 เนื่องจำกในปี 2559 มีค่ำใช้ จ่ำยในกำรเข้ ำทำรำยกำรซื ้อธุรกิจกลุ่มวีบีและค่ำใช้ จ่ำยอื่น
เพิ่มขึ ้นตำมที่ได้ กล่ำวมำแล้ วในข้ ำงต้ น นอกจำกนี ้ยังมีผลกำรดำเนินงำนของธุรกิจให้ บริ กำรเกี่ยวกับกำร
ติดตังระบบสำรสนเทศที
้
่ขำดทุน อีกทังมี
้ บำงบริ ษัทในกลุ่มบริ ษัทย่อยที่เพิ่มเข้ ำมำใหม่ในปี 2559 เพิ่งเริ่ ม
ดำเนินกิจกำรจึงทำให้ ยงั มีผลประกอบกำรขำดทุน
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จำกผลกำรดำเนินงำนที่ขำดทุนทัง้ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและงบกำรเงินรวมจึงส่งผลให้ อตั รำ
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) มีคำ่ ติดลบ
วิเครำะห์ ฐำนะทำงกำรเงิน
สินทรั พย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีสินทรัพย์รวม 8,482.4 ล้ ำนบำท แบ่งเป็ น
สินทรัพย์หมุนเวียนร้ อยละ 12.5 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้ อยละ 87.5 ซึง่ สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นจำนวน
6,413.2 ล้ ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ ้น 5,876.1 ล้ ำนบำท และ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ และดอกเบี ้ยค้ ำงรับจำกบริษัทย่อยเพิ่มขึ ้น 850.6 ล้ ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ตำมงบกำรเงินรวม บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 9,578.3
ล้ ำนบำท เป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนร้ อยละ 4.6 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้ อยละ 95.4 โดยสินทรัพย์รวม
เพิ่มขึ ้นจำนวน 7,491.0 ล้ ำนบำทจำกกำรเพิ่มขึ ้นของอสังหำริมทัพย์เพื่อกำรลงทุนและที่ดนิ อำคำรและ
อุปกรณ์ของบริษัทย่อยกลุม่ ใหม่เป็ นจำนวน 7,704.0 ล้ ำนบำท
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 งบกำรเงินรวมมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 119.4 ล้ ำนบำท
เพิ่มขึ ้นจำกสิ ้นปี 2558 จำนวน 41.5 ล้ ำนบำทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 66.0 จำกกลุ่มบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ได้ ซื ้อ
เข้ ำมำใหม่
เงินลงทุนระยะสัน้
สำหรับเงินลงทุนระยะสันของทั
้
งงบกำรเงิ
้
นรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมี จำนวนลดลงจำกปี
2558 จำกกำรขำยเงินลงทุนระยะสันเพื
้ ่อนำไปให้ บริษัทย่อยกู้ยืม
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ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
หน่ วย : ล้ ำนบำท

ปี 2559

ปี 2558

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ่ นื
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ

27.9

26.9

19.9

4.5

3 - 6 เดือน

-

0.3

6 – 12 เดือน

0.5

0.6

เกินกว่ำ 12 เดือน

3.2

6.3

รวม

51.5

38.6

หัก ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

(1.8)

(6.6)

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ – สุทธิ

49.7

32.0

รำยได้ ค้ำงรับ

64.9

123.1

หัก ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

(3.0)

(10.6)

รำยได้ ค้ำงรับ – สุทธิ

61.9

112.5

หนี ้ตำมสัญญำที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ

7.2

-

ค่ำใช้ จำ่ ยล่วงหน้ ำ

6.2

1.9

ลูกหนี ้อื่น

0.5

0.6

125.5

147.0

อัตรำส่ วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ำรค้ ำ (เท่ ำ)

8.7

12.6

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)

41

29

ร้ อยละของค่ ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญต่ อ
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ

3.5%

17.1%

ร้ อยละของค่ ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญต่ อ
รำยได้ ค้ำงรับ

4.6%

8.6%

ค้ ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน

รำยได้ ค้ำงรับ

รวมลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ่ นื
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีลูกหนี ้กำรค้ ำจำก
บุค คลภำยนอก หรื อ นิติบุคคลภำยนอกรวมสุทธิ 49.7 ล้ ำนบำท และ 32.0 ล้ ำ นบำท ตำมล ำดับ ซึ่ง
สำมำรถอธิบำยได้ ดงั นี ้
- หำกพิจำรณำจำกอำยุลูกหนี ้กำรค้ ำในตำรำงข้ ำงต้ น จะเห็นว่ำ ระยะเวลำกำรค้ ำงชำระของ
ลูกหนี ้โดยส่วนใหญ่ จะเป็ นลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน 27.9 ล้ ำนบำท ซึ่งเป็ นไปตำมระยะเวลำ
กำรให้ สินเชื่อของบริษัทฯ นอกจำกนี ้ เมื่อเปรี ยบเทียบอัตรำส่วนหมุนเวียนของลูกหนี ้กำรค้ ำ และระยะเวลำ
เก็บหนี ้เฉลี่ยแล้ วใกล้ เคียงกับนโยบำยในกำรให้ เครดิตเทอมเฉลี่ยของบริ ษัท ประมำณ 30-60 วัน
- ลูกหนี ้ที่มีอำยุหนี ้เกินกว่ำ 12 เดือน จำนวน 3.2 ล้ ำนบำท โดยบริ ษัทฯ มีนโยบำยกำรให้ สินเชื่อ
อย่ำงระมัดระวัง เนื่องจำกมีฐำนลูกค้ ำที่หลำกหลำย ซึง่ ลูกค้ ำบำงกลุ่มจะเป็ นกลุ่มรำชกำรที่มีฐำนะกำรเงิน
มัน่ คง และลูกค้ ำภำคเอกชนที่มีควำมน่ำเชื่อถือได้ นอกจำกกำรให้ สินเชื่ออย่ำงระมัดระวังแล้ ว บริ ษัท มี
นโยบำยกำรตัง้ ส ำรองหนี ส้ ู ญ จำกลู ก หนี ก้ ำรค้ ำที่ ค ำดว่ ำ จะไม่ ไ ด้ รั บ ช ำระหนี ้ โดยพิ จ ำรณำจำก
ประสบกำรณ์ ในกำรเก็ บหนี แ้ ละควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ข้ องลูกหนี ป้ ระกอบกับพิจ ำรณำควำม
เพียงพอของสำรองค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ โดยถือตำมกำรประเมินจำกหนี ้ที่ค้ำงเกินกำหนดชำระของลูกหนี ้
แต่ละรำย ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ มีกำรติดตำมทวงถำมหนี ้จำกลูกหนี ้อย่ำงเคร่งครัด พร้ อมกับมีกำรทบทวนค่ำเผื่อ
หนี ้สงสัยจะสูญในทุกงวดบัญชีอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ มลู หนี ้ที่คงเหลือในงบกำรเงินมีมลู ค่ำที่สะท้ อนตำม
มูลค่ำหนี ้ที่จะได้ รับจริ ง โดยในระหว่ำงปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทย่อยไม่มีกำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญของลูกหนี ้กำรค้ ำเพิ่มขึ ้น แต่มีกำรตัดจำหน่ำยค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญกับลูกหนี ้กำรค้ ำ 4.8 ล้ ำน
บำท จึงทำให้ คำ่ เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ลดลงจำก ณ สิ ้นปี 2558
- รำยได้ ค้ำงรับ เป็ นรำยได้ ของธุรกิจให้ บริ กำรเกี่ยวกับกำรติดตังระบบสำรสนเทศ
้
จะรับรู้ เป็ น
รำยได้ ตำมอัตรำส่วนของงำนที่ทำเสร็ จ อัตรำส่วนของงำนที่ทำเสร็ จคำนวณจำกต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ งจนถึง
ปั จจุบันเทียบเป็ นสัดส่วนกับประมำณกำรต้ นทุนทัง้ สิ น้ ที่คำดว่ำจะใช้ สำหรั บแต่ล ะโครงกำร โดยจะตัง้
สำรองค่ำเผื่อผลขำดทุนสำหรับโครงกำรติดตังระบบสำรสนเทศทั
้
งจ
้ ำนวนเมื่อทรำบแน่ชดั ว่ำโครงกำรติดตัง้
ระบบสำรสนเทศนันจะประสบผลขำดทุ
้
น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทย่อยได้ พิจำรณำตังค่
้ ำเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญของรำยได้ ค้ำงรับเป็ นจำนวน 7.6 ล้ ำนบำท จึงทำให้ ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2559 ลดลงจำก ณ สิ ้นปี 2558
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริษัทย่อย
ในระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้น 850.6 ล้ ำนบำท โดยเป็ นเงินกู้
ที่ให้ บริษัทย่อยกลุม่ ใหม่ก้ ยู ืมเพื่อนำไปใช้ ในกำรดำเนินกิจกำรและลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
งำนระหว่ำงทำตำมสัญญำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทย่อยมีงำนระหว่ำงทำตำมสัญญำจำนวน 3.3 ล้ ำนบำท ซึ่งเกิด
จำกต้ นทุนบริกำรที่เกิดขึ ้นในระหว่ำงปี ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมในอนำคต
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ในงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทฯ มีอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเพิ่มขึน้
จำนวน 5,210.7 ล้ ำนบำท จำกบริษัทย่อยกลุม่ ใหม่เพิ่มขึ ้น
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทฯ มีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ – สุทธิจำนวน 3,890.8 ล้ ำนบำท
เพิ่มขึ ้นจำก 1,463.7 ล้ ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ส่วนที่เพิ่มขึ ้นเป็ นของกลุ่มบริ ษัทย่อยใหม่ที่
บริษัทไปซื ้อหุ้นเพิ่มในไตรมำสที่ 4/2559
สิทธิกำรเช่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทย่อยมีสิทธิกำรเช่ำ 10.4 ล้ ำนบำท โดยสิทธิกำรเช่ำตัดจำหน่ำย
ด้ วยวิธีเส้ นตรงตำมอำยุสญ
ั ญำเช่ำ

11
ส่วนที่ 3 หน้า 113

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ค่ำควำมนิยม
ค่ำควำมนิยมจำนวน 4.6 ล้ ำนบำท เป็ นค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกต้ นทุนกำรรวมธุรกิจส่วนที่สงู กว่ำ
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิที่ได้ มำจำกกำรเข้ ำซื ้อบริ ษัทย่อย (บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด)
ซึ่งบริ ษัท แสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรด้ อยค่ำของค่ำ
ควำมนิยมทุกปี หรื อ เมื่อใดก็ตำมที่มีข้อบ่งชี ้ของกำรด้ อยค่ำเกิดขึ ้น
3) สภำพคล่ อง
งบกำรเงินรวม (หน่ วย : ล้ ำนบำท)

ปี 2559

ปี 2558

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน

5.1

92.0

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรลงทุน

167.1

(81.7)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

(124.7)

(0.6)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ

47.5

9.7

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้ นปี

71.9

62.2

119.4

71.9

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี

สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวม 119.4
ล้ ำนบำท โดยในระหว่ำงปี มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ ้น 47.5 ล้ ำนบำท สำเหตุหลักมำจำก
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนระยะสัน้
920.6 ล้ ำนบำทจำกกระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ในขณะที่มีเงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ยืมจำกกรรมกำร 696.8 ล้ ำนบำทจำกกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559

4) แหล่ งที่มำของเงินทุน
หนีส้ ิน ส่ วนของผู้ถือหุ้น และอัตรำส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบกำรเงินรวม (หน่ วย : ล้ ำนบำท)

ปี 2559

ปี 2558
-

3

เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น

79.7

36.7

เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ

33.6

15.8

161.4

-

ภำษี เงินได้ ค้ำงจ่ำย

1.1

-

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

45.3

6.7

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

806.6

-

ตัว๋ สัญญำใช้ เงินระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

512.5

-

-

0.1

13.1

9.6

-

1.4

94.2

31.1

หนีส้ นิ รวม

1,747.6

101.5

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

7,803.7

1,985.8

0.22

0.05

เงินเบิกเกินบัญชีจำกสถำบันกำรเงิน

ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินทีถ่ ึง
กำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี

หนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี ้สินระยะยำว
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

อัตราส่ วนหนี้สนิ ต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้น (เท่ า)
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทฯ มี หนีส้ ินรวมจำนวน 1,747.6 ล้ ำนบำท เพิ่ม ขึน้ จ ำนวน
1,646.1 ล้ ำนบำท จำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินของบริ ษัทย่อยกลุ่มใหม่จำนวน 968.0 ล้ ำน
บำท และตัว๋ สัญญำใช้ เงินระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันจำนวน 512.5 ล้ ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น 5,844.9 ล้ ำนบำท จำกกำรออกหุ้น
เพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นใหม่ และบริ ษัทฯ ทำกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วกับกระทรวงพำณิชย์จำนวน
2,282.1 ล้ ำนบำท และมีสว่ นเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มขึ ้น 3,614.0 ล้ ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีอตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.22 เท่ำ เพิ่มขึ ้นจำก 0.05 เท่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จำกหนี ้สินรวมที่เพิ่มขึ ้นมำกกว่ำกำรเพิ่มขึ ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น
5) ภำระผูกพันด้ ำนหนีส้ ิน
5.1) ภำระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดเพื่อใช้ เป็ นรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
หน่ วย : ล้ ำนบำท

ปี 2559

ค่ำออกแบบและสัญญำก่อสร้ ำง

ปี 2558
32.5

-

5.2) ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ เ ข้ ำทำสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่ไม่ส ำมำรถยกเลิกได้ เกี่ ยวกับกำรเช่ำ
อุปกรณ์และสัญญำบริกำร โดยมีอำยุของสัญญำตังแต่
้ 1 ถึง 4 ปี ดังนี ้
หน่ วย : ล้ ำนบำท

ปี 2559

ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี
รวม
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ปี 2558
10.4

3.8

8.1

0.8

18.5

4.6

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

5.3) ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำให้ บริกำรระยะยำว
เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2550 บริษัทฯ ได้ ทำสัญญำกำรจัดกำรกับบริษัทในกลุ่มโรงแรมระดับ
นำนำชำติที่มีชื่อเสียง เพื่อว่ำจ้ ำงให้ กลุม่ โรงแรมดังกล่ำวเป็ นผู้บริหำรงำนอำคำรที่พกั อำศัยของบริษัท ฯ
โดยภำยใต้ เงื่อนไขตำมสัญญำ บริ ษัทต้ องจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ให้ แก่บริษัทคูส่ ญ
ั ญำตำมอัตรำที่ระบุใน
สัญญำ โดยสัญญำบริ หำรอำคำรที่พกั อำศัยมีระยะเวลำ 30 ปี นับตังแต่
้ เริ่มเปิ ดดำเนินกิจกำร และมีสิทธิ
ต่ออำยุสญ
ั ญำนี ้ได้ อีกอย่ำงน้ อย 10 ปี โดยในระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯ มีคำ่ ที่ปรึกษำและค่ำใช้ จำ่ ยภำยใต้
สัญญำดังกล่ำวเป็ นจำนวนเงินประมำณ 15.1 ล้ ำนบำท
เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2559 กลุม่ กิจกำรได้ ทำสัญญำกำรจัดกำรกับบริ ษัทในกลุม่ โรงแรมระดับ
นำนำชำติที่มีชื่อเสียง เพื่อว่ำจ้ ำงให้ กลุม่ โรงแรมดังกล่ำวเป็ นผู้บริหำรงำนอำคำรที่พกั อำศัยของบริษัท โดย
ภำยใต้ เงื่อนไขตำมสัญญำ กลุม่ ต้ องจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ให้ แก่บริษัทคูส่ ญ
ั ญำตำมอัตรำที่ระบุใน
สัญญำ โดยสัญญำบริ หำรอำคำรที่พกั อำศัยมีระยะเวลำ 10 ปี นับตังแต่
้ เริ่มเปิ ดดำเนินกิจกำร และมีสิทธิ
ต่ออำยุสญ
ั ญำนี ้ได้ อีกอย่ำงน้ อย 10 ปี ทังนี
้ ้ต้ องเข้ ำเงื่อนไขบำงประกำรที่ระบุในสัญญำโดยในระหว่ำงปี
2559 บริ ษัทฯ มีคำ่ ที่ปรึกษำและค่ำใช้ จำ่ ยภำยใต้ สญ
ั ญำดังกล่ำวเป็ นจำนวนเงินประมำณ 0.9 ล้ ำนบำท
6) ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมำส 1/2560 คำดว่ำ จะยังคงเติบโตได้ ใกล้ เคียงไตรมำสที่
4/2559 ที่ร้อยละ 3.0 จำกกำรส่งออกที่จะยังคงเติบโตได้ ตอ่ เนื่องจำกไตรมำสก่อนหน้ ำ กำรท่องเที่ยวจะ
ยังคงเป็ นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก โดยผลกระทบจำกมำตรกำรปรำบปรำมทัวร์ ศนู ย์เหรี ยญคำดว่ำจะ
หมดไปในไตรมำสที่ 2 และภำคท่องเที่ยวจะทยอยฟื น้ ตัวเป็ นลำดับ ในขณะที่กำรลงทุนภำคเอกชนจะ
ปรับตัวดีขึ ้นจำกปี ก่อนหน้ ำตำมกำรลงทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนของภำครัฐที่จะเริ่ มดำเนินก่อสร้ ำงและเบิกจ่ำย
ได้ มำกขึ ้นจำกปี ก่อนหน้ ำ
แนวโน้ มกำรท่องเที่ยวของไทยในปี พ.ศ. 2560 คำดว่ำ จะยังคงเติบโตต่อเนื่องตำมแนวโน้ มกำร
ขยำยตัวของกำรท่องเที่ยวโลกโดยได้ รับปั จจัยบวกจำก
รำคำบัตรโดยสำรเครื่ องบินที่จะอยูใ่ นระดับต่ำ
ค่ำเงินดอลลำร์ และยูโรที่มีแนวโน้ มแข็งค่ำขึ ้น กำรเปิ ดเส้ นทำงบินใหม่ ของสำยกำรบินต่ำงๆ ในปี พ.ศ.
2559 ที่จะช่วยเพิ่มนักท่องเที่ยว จำกเกำหลี
เมียนมำร์ รัสเซีย จีน เยอรมนี อิหร่ำน โอมำน เป็ นต้ น
ตลอดจนกำรเพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวยุโรปที่เปลี่ยนเป้ำหมำยจำก แหล่งท่องเที่ยวในตุรกีสปู่ ระเทศไทย
กำรขยำยท่ำอำกำศยำน 3 แห่ง คือท่ำอำกำศยำนดอนเมือง ภูเก็ต และอู่ตะเภำ ซึง่ จะช่วยเพิ่มศักยภำพใน
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กำรรองรับนักท่องเที่ยวมำกขึ ้น ตลอดจนกำรขยำยเส้ นทำงบินระหว่ำงประเทศของสำยกำรบินต้ นทุนต่ำ
ในเส้ นทำงระยะใกล้ และสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในประเทศที่สงบ นอกจำกนี ้ ภำคกำรท่องเที่ยวยังได้ รับ
ประโยชน์จำกปั จจัยบวกภำยในประเทศอื่นๆ เช่น กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ แผนกำรตลำดท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2560 ของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยเฉพำะกำรให้ ควำมสำคัญต่อกำรสร้ ำงประสบกำรณ์
จำกท้ องถิ่นต่ำงๆ (Local Experience) นอกจำกนี ้ ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำมุง่ เน้ น
พัฒนำประเทศไทยให้ เป็ นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำ (Sports Tourism) กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
(Medical & Wellness) กำรจัดงำนแต่งงำน (Wedding & Romance) กำรท่องเที่ยวทำงน ้ำ (Maritime
Tourism) และกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยง (Asian Connect) ทังทำงบก
้
ทำงเรื อ และทำงเครื่ องบินที่จะ
เชื่อมโยง
นักท่องเที่ยว จำกเมืองหลักสู่เมืองรองในกลุม่ CLMV มำกขึ ้น สำหรับกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ
คำดว่ำจะยังคงขยำยตัวต่อเนื่อง ทังกำรท่
้
องเที่ยวภำยในภูมิภำค และกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่ำง
ภูมิภำค ตำมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่คำดว่ำจะขยำยตัวร้ อยละ 3 - 4
ธุรกิจโรงแรม/เซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์มีแนวโน้ มขยำยตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรเติบโตของ
อุตสำหกรรม ท่องเที่ยวและกำรขยำยเครื อข่ำยเส้ นทำงบินของสำยกำรบินต้ นทุนต่ำในเอเชีย นอกจำกนี ้
กำรขยำยและปรับปรุงสนำมบินสุวรรณภูมิและสนำมบินดอนเมืองจะทำให้ สำมำรถรองรับผู้โดยสำรถึง 60
ล้ ำนคนและ 45 ล้ ำนคนตำมลำดับ กำรอัพเกรดดังกล่ำวส่งผลให้ คำดกำรณ์ ว่ำจะมีนักท่องเที่ยวเดิน
ทำงเข้ ำมำในประเทศไทยถึง 35 ล้ ำนคนในปี 2560 และจะส่งผลให้ อตั รำกำรเข้ ำพักและอัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ย
เพิ่มขึ ้น
ภำพรวมตลำดอำคำรสำนักงำนในกรุ งเทพฯ ในปี 2560 ยังคงมีแนวโน้ มเติบโต เนื่องจำกพืน้ ที่
สำนักงำนใหม่มีปริ มำณจำกัดแต่มีปริ มำณกำรใช้ พื ้นที่เพิ่มขึ ้นต่อเนื่องโดยเฉพำะอำคำรสำนักงำนในเมือง
เป็ นที่ต้องกำรของตลำด และสำมำรถทำรำคำค่ำเช่ำได้ ดีกว่ำอำคำรสำนักงำนที่อยูพ่ ื ้นที่ชนนอกออกไป
ั้
อัตรำค่ำเช่ำพื ้นที่มีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้นต่อเนื่องในปี 2560 โดยเฉพำะอำคำรสำนักงำนเกรดเอ และ บี ใน
พื ้นที่ศนู ย์กลำงธุรกิจซึง่ มีพื ้นที่อำคำรสำนักงำนเหลือไม่มำก
ตลำดอสังหำริ มทรัพย์ในปี 2560 คำดว่ำจะเติบโตประมำณร้ อยละ 5 จำกปี 2559 ตลำดพรี เมียม
จะมีกำรแข่งขันสูงจำกอุปทำนที่เลื่อนกำรเปิ ดตัวจำกปี 2559 มำเปิ ดในปี 2560 คอนโดมิเนียมที่เปิ ดขำย
ใหม่อำจจะอยู่ที่ประมำณ 40,000 ยูนิต โดยในปี 2560 ทำวน์เฮำส์ที่รำคำขำยไม่เกิน 3 ล้ ำนบำท จะยังคง
ได้ รับควำมสนใจจำกผู้ซื อ้ ในขณะที่ ทำวน์ เฮ้ ำส์ รำคำมำกกว่ำ 3 ล้ ำนบำทขึน้ ไปก็ เป็ นกลุ่ม ที่ ขยำยตัว
ต่อเนื่องเช่นกันในช่วง 2-3 ปี ที่ผำ่ นมำ โดยเฉพำะในแนวเส้ นทำงรถไฟฟ้ำส่วนต่อขยำย ส่วนบ้ ำนจัดสรรที่
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มีรำคำขำยต่ำกว่ำนี จ้ ะอยู่ในพื ้นที่ปริ มณฑลรอบกรุงเทพฯ มำกขึ ้นในอนำคต ปั จจัยหลักที่จะมีผลต่อกำร
ขยำยตัวของตลำดอสังหำริ มทรัพย์คือกำรฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจในภำพรวมและกำลังซื ้อของคนไทยที่ภำวะ
หนี ้ครัวเรื อนที่ยงั สูงอยู่
ที่มำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ภำพรวมอุตสำหกรรมไทยปี 2559 และแนวโน้ มปี 2560 โดยสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
บทวิเครำะห์ตลำดโรงแรมและเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ในกรุ งเทพ โดย บริ ษัท โจนส์ แลง ลำซำลล์
จำกัด
รำยงำนตลำดอำคำรสำนักงำนในกรุงเทพฯ โดยบริษัท ซีบีอำร์ อี (ประเทศไทย) จำกัด
รำยงำนภำวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว ฉบับที่ 6 ต.ค. – ธ.ค. 2559 โดยสำนักปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำ
“ปี 60 โจทย์ยำกอสังหำฯ วอนรัฐออกมำตรกำรฟื น้ ควำมเชื่อมัน่ ” จำก manager online วันที่ 4
มกรำคม 2560
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ส่ วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทฯ ได้ สอบทำนข้ อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยควำมระมัดระวัง บริ ษัทฯ ขอ
รับรองว่ำ ข้ อมูลดังกล่ำวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ ผ้ อู ื่นสำคัญผิด หรื อ ไม่ขำดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งใน
สำระสำคัญ นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงิน และ ข้ อมูลทำงกำรเงินที่สรุ ปมำในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่ำงถูกต้ อง
ครบถ้ วน ในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีระบบกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี
เพื่อให้ แน่ใจว่ำบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ น
สำระสำคัญทังของบริ
้
ษัทฯ และ บริ ษัทย่อยอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำม
ตำมระบบดังกล่ำว
(3) บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และ ควบคุมดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว และ
บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งข้ อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ต่อผู้สอบบัญชี และ
กรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัทฯ แล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่อง และกำรเปลีย่ นแปลงที่สำคัญของระบบกำร
ควบคุมภำยใน รวมทังกำรกระท
้
ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย
ในกำรนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทังหมดเป็
้
นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทฯ ได้ รับรองควำมถูกต้ องแล้ ว
บริ ษัทฯ ได้ มอบหมำยให้ นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี ้ไว้ ทกุ หน้ ำด้ วย
หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ กำกับไว้ ข้ ำพเจ้ ำจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่ข้ำพเจ้ ำ
ได้ รับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูลไว้
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1.

นำยสำธิต วิทยำกร

ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร

……………………………

2.

นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร

……………………………

3.

นำงสำวปรี ยำพร อภิวำทน์วิทยะ

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริกำรบัญชี

……………………………

ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นำงสำวชยำภรณ์ เลือ่ นนภำวรรณ

เลขำนุกำรบริ ษัท

………………………………

ผู้รับมอบอานาจ
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ข้ ำพเจ้ ำได้ สอบทำนข้ อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี ฉบับนี ้แล้ ว
ด้ วยควำมระมัดระวังในฐำนะ
กรรมกำรบริษัท ข้ ำพเจ้ ำไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่ำ ข้ อมูลดังกล่ำวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทำให้ ผ้ อู ื่นสำคัญผิด หรื อขำด
ข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสำระสำคัญ
ในกำรนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทังหมดเป็
้
นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ข้ำพเจ้ ำได้ สอบทำนแล้ ว และไม่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่ำ ข้ อมูลดังกล่ำวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทำให้ ผ้ อู ื่นสำคัญผิด หรื อขำดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งใน
สำระสำคัญ ข้ ำพเจ้ ำได้ มอบหมำยให้ นำงสำวชยำภรณ์ เลือ่ นนภำวรรณ เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี ้ไว้ ทกุ หน้ ำด้ วย
หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ นำงสำวชยำภรณ์ เลือ่ นนภำวรรณ กำกับไว้ ข้ ำพเจ้ ำจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่ข้ำพเจ้ ำได้
สอบทำนแล้ วดังกล่ำวข้ ำงต้ น
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1.

นำยแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยำกร

ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท

………………………………

2.

นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

………………………………

3.

นำยสำธิต วิทยำกร

กรรมกำร และ
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร
และ ประธำนคณะกรรมกำร
บริ หำรควำมเสีย่ ง

………………………………

4.

นำงสำวอรัญญำ เฉลิมพรวโรดม

กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

………………………………

5.

นำงสำวจุฑำมำส อิงโพธิ์ชยั

กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

………………………………

ส่วนที่ 4 หน้า 121

121

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

6.

นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค

กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร
และกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
และ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร

………………………………

7.

นำงสำววิชนัน ศุภจรรยำ

กรรมกำร และกรรมกำรบริ หำร
และผู้อำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำ
ธุรกิจ

………………………………

8.

นำงสำวศิรดำ เทียมประเสริ ฐ

กรรมกำร

………………………………

9.

นำงสำวภัทรพร จำรุพฒ
ั น์

กรรมกำร

………………………………

ผู้รับมอบอานาจ

1.

ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นำงสำวชยำภรณ์ เลือ่ นนภำวรรณ

เลขำนุกำรบริ ษัท

………………………………

ส่วนที่ 4 หน้า 122

เอกสารแนบ 1 หน้า 123

น.พ.พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยำกร
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

84

อำยุ
(ปี )

- อบรมหลักสูตร
- Director Accreditation Program
(DAP)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)

- แพทย์ศำสตร์ บณ
ั ฑิต
คณะแพทย์ศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล
มหำวิทยำลัยมหิดล
- DTM&H คณะเวชศำสตร์ เขตร้ อน
มหำวิทยำลัยมหิดล
- Post graduated study, University
of Pennsylvania, Philadelphia,
USA.
- The National Defense College

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 123

ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ผู้ถือหุ้น 99.998%

รองประธำนคณะกรรมกำร

2534 -2544

ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท

ตำแหน่ง

กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่
คณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ

2559 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด
บริษัท พิษณุเวช จำกัด
บริษัท เท็น.เอ็ม.ดี นครสวรรค์ จำกัด
บริษัท สถำบันพัฒนำและฝึ กอบรมกำรบริหำร
โรงพยำบำล จำกัด

บริษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหำชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชกำร จำกัด (มหำชน)

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

2520 - 2550

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริษัท
ช่วงเวลำ
ผู้บริหำร
(%)*
ไม่มี91 บิดำ ดร.สำธิต
เมษำยน 2556 –
วิทยำกร
ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 124

นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

54

อำยุ
(ปี )

- ปริ ญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจด้ ำนกำรเงิน
และกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยอินเดียน่ำ, บูมมิงตัน,
สหรัฐอเมริกำ
- หลักสูตรกำรกำกับดูแลกิจกำร
สำหรับกรรมกำรและผู้บริหำรระดับ
สูงของรัฐวิสำหกิจและองค์กรมหำชน
รุ่น 3
- สถำบันพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
ระดับสูงภำครัฐ (PDI)
- ผู้บริหำรระดับสูง รุ่น 5 สถำบัน
วิทยำกำรตลำดทุน
- Director Certification Program
2005 (DCP)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
2004 (DAP)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

บริษัท อสมท จำกัด (มหำชน)

กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 124

บริษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จำกัด (มหำชน)

บริษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จำกัด (มหำชน)

บริษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จำกัด (มหำชน)

บริษัท อสมท จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรสรรหำ

ประธำนกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยง และ กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรผู้อำนวยกำร และ
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรผู้จดั กำร และ
กรรมกำรบริ หำร

บริษัท อสมท จำกัด (มหำชน)

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

มกรำคม 2554 – ธันวำคม
2554
เมษำยน 2553 – ธันวำคม
2554
เมษำยน 2552 – ธันวำคม
2554
กุมภำพันธ์ 2552 – มีนำคม
2554
กันยำยน 2548 – มกรำคม
2552
ธันวำคม 2544 – กันยำยน
2548

ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
และ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

เมษำยน – กันยำยน
2554

บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท สหวิริยำสตีล อินดัสทรี จำกัด (มหำชน)

กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ตำแหน่ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

กุมภำพันธ์ 2555 – ปั จจุบนั กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริษัท
ช่วงเวลำ
ผู้บริหำร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
เมษำยน 2556 - ปั จจุบนั

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 1 หน้า 125

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

เลขำธิกำร

พฤษภำคม 2555 –
ปั จจุบนั
มีนำคม 2554 – เมษำยน
2555
พฤษภำคม 2550 –
มีนำคม 2554

สมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย

กรรมกำร

เมษำยน 2552 – มีนำคม
2554

สภำธุรกิจตลำดทุนไทย
สภำธุรกิจตลำดทุนไทย

สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด

ที่ปรึกษำ
กรรมกำร

กรรมกำรบริหำรและอุปนำยก

สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม
(บสย.)

บริษัท กรุงเทพธนำคม จำกัด

บริษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

เมษำยน – พฤศจิกำยน2554 ประธำนกรรมกำร

เมษำยน 2554 – ปั จจุบนั
สิงหำคม 2553- มีนำคม
2554

ประธำนกรรมกำร

สิงหำคม 2557 – ปั จจุบนั

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร

กรรมกำร

ตำแหน่ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ธันวำคม 2557 – ปั จจุบนั

ช่วงเวลำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 125

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริษัท
ผู้บริหำร
(%)*

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 1 หน้า 126

นำยสำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
และประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

54

อำยุ
(ปี )

- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์
สำขำวิศวกรรมเครื่องจักรกล
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำโท
บริหำรธุรกิจ (MBA)
Golden Gate University,
San Francisco, USA.
- ปริญญำเอก บริหำรธุรกิจ
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)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 126

กรรมกำร

บริษัท พิษณุเวช จำกัด

บริษัท เซอร์ วิส สเตชัน่ จำกัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมกำร
ผู้ถือหุ้น 99.998%

มีนำคม 2559 – ปั จจุบนั

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด

บริษัท เท็น.เอ็ม.ดี นครสวรรค์ จำกัด

กรรมกำร

2559 – ปั จจุบนั

บริษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชกำร จำกัด (มหำชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

พฤศจิกำยน 2559 – ปั จจุบนั กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำร

ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้อำนวยกำร
ใหญ่

กรรมกำร
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

ตำแหน่ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

2547

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริษัท
ช่วงเวลำ
ผู้บริหำร
(%)*
30.005 บุตร นพ.พงษ์ ศกั ดิ์ เมษำยน 2556 – ปั จจุบนั
วิทยำกร

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 1 หน้า 127

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำร
ผู้ถือหุ้น 0.001%

กรรมกำร
ผู้ถือหุ้น 0.001%

ตุลำคม 2559 – ปั จจุบนั
ตุลำคม 2559 – ปั จจุบนั

กันยำยน 2558 – ปั จจุบนั

เมษำยน 2557 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร

ตุลำคม 2559 – ปั จจุบนั
ตุลำคม 2559 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

ตำแหน่ง

บริษัท สถำบันพัฒนำและฝึ กอบรมกำร
บริหำรโรงพยำบำล จำกัด

บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จำกัด (มหำชน))

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จำกัด (มหำชน))
บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด)
บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด)
บริษัท วี 33 จำกัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด)
บริษัท กรุงเทพบริหำร จำกัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด)

บริษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ต่อ)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ตุลำคม 2559 – ปั จจุบนั

ช่วงเวลำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 127

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริษัท
ผู้บริหำร
(%)*

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 1 หน้า 128

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

กรรมกำร

กรรมกำร
ผู้ถือหุ้น 0.001%

กรรมกำรผู้จดั กำร

กรกฎำคม 2556 –
ปั จจุบนั

2551

ตำแหน่ง

บริษัท โรงพยำบำลกรุงเทพรำชสีมำ จำกัด

บริษัท พริน้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จำกัด (มหำชน))

บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จำกัด (มหำชน))

บริษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ต่อ)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ตุลำคม 2556 –
ปั จจุบนั

ช่วงเวลำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 128

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริษัท
ผู้บริหำร
(%)*

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 1 หน้า 129

นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

57

อำยุ
(ปี )

อบรมหลักสูตร
-Director Certification Program
2005 (DCP)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรไทย
(IOD)
- กำรบริหำรจัดกำรระดับสูง
- กำรพัฒนำสำหรับผู้บริหำร (EDP)
- กำรบริหำรควำมเสี่ยง Allianz
Management Institute

-ปริญญำตรีกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-ปริญญำโท สำขำกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

กรรมกำร

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ตุลำคม 2559 – ปั จจุบนั

ตุลำคม 2559 – ปั จจุบนั
ตุลำคม 2559 – ปั จจุบนั
ตุลำคม 2559 – ปั จจุบนั
ตุลำคม 2559 – ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 129

กรรมกำรผู้จดั กำร

กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร,
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร

ตำแหน่ง

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จำกัด (มหำชน))
บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด)
บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด)
บริษัท วี 33 จำกัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด)
บริษัท กรุงเทพบริหำร จำกัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด)

บริษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหำชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

2551 – 2554

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริษัท
ช่วงเวลำ
ผู้บริหำร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
2558 – ปั จจุบนั

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 1 หน้า 130

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จำกัด (มหำชน))
บริษัท พริน้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จำกัด (มหำชน))

พฤษภำคม 2559 – ปั จจุบนั กรรมกำร

พฤษภำคม 2559 – ปั จจุบนั กรรมกำร

บริษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ต่อ)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จำกัด (มหำชน))

ตำแหน่ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

กรรมกำร

กันยำยน 2559 – ปั จจุบนั

ช่วงเวลำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 130

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริษัท
ผู้บริหำร
(%)*

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 1 หน้า 131

นำงสำวอรัญญำ เฉลิมพรวโรดม
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

69

อำยุ
(ปี )

- Advance Audit Committee
Program 2016 (AACP)

- Directors Accreditation Program
เมษำยน 2016 (DAP)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD)

- อบรมหลักสูตร
- Chief Financial Officer
สภำนักบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์

- ปริญญำตรี กำรบัญชี (เกียรตินิยม)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำโท กำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 131

2551 – ปั จจุบนั

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริษัท
ช่วงเวลำ
ผู้บริหำร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
เมษำยน 2556 – ปั จจุบนั

ที่ปรึกษำกรรมกำรบริหำรด้ ำนบัญชี
และกำรเงิน

กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

ตำแหน่ง

บริษัทกลุม่ รีเจ้ นท์

บริษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 1 หน้า 132

นำงสำวจุฑำมำส อิงโพธิ์ชยั
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

41

อำยุ
(ปี )

- อบรมหลักสูตร
- Company Secretary Program
2009 (CSP)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)
- Directors Accreditation Program
2012 (DAP)
- Advance Audit Committee
Program 2016 (AACP)
- Risk Corporate Leader (RCL)
2016
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)

- ปริ ญญำตรี บริหำรธุรกิจ
Pine Manor College, USA
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
Boston University, USA
- ปริญญำเอก บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

เลขำนุกำรบริษัท
ผู้ถือหุ้น 0.40%

กรรมกำร
ผู้ถือหุ้น 20.00%

ตุลำคม 2551 – ปั จจุบนั

ธันวำคม 2558 – ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 132

รองกรรมกำรผู้จดั กำร
สำยงำนนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้น 0.40%

กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

ตำแหน่ง

บริษัท มินิแม็กส์ เวนเจอร์ จำกัด

บริษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

มกรำคม 2554 - ปั จจุบนั

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริษัท
ช่วงเวลำ
ผู้บริหำร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
เมษำยน 2557 – ปั จจุบนั

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 1 หน้า 133

นำงสำววิชนัน ศุภจรรยำ
กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร,
และผู้อำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

46

อำยุ
(ปี )

- อบรมหลักสูตร
- Director Certification Program
2016 (DCP)

- ปริญญำตรี สถำปั ตยกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรังสิต
- ปริญญำโท เคหพัฒนำศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ประกำศนียบัตรชันสู
้ ง
ประเมินทรัพย์สิน
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ประกำศนียบัตร Mini MBA
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- ประกำศนียบัตร RE-CU
คณะสถำปั ตยกรรม
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

กรรมกำรผุ้จดั กำรกลุม่ ธุรกิจสำยงำ
นอพำร์ ทเม้ นท์และเซอร์ วิส
อพำร์ ทเม้ นท์
ผู้ชว่ ยผู้อำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำ
ที่อยูอ่ ำศัย

2555-2556

2551-2555

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 133

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
สำนักงำนจัดกำรทรัพย์สิน

กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร,
และผู้อำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ

ตำแหน่ง

บริษัท ที.ซี.ซี แลนด์ ดีเวลล๊ อปเม้ นท์ จำกัด

บริษัท ที.ซ๊ .ซี เรียล เอสเตท ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

บริษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

2556-2558

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริษัท
ช่วงเวลำ
ผู้บริหำร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
2559 - ปั จจุบนั

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 1 หน้า 134

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ตุลำคม 2559 – ปั จจุบนั
ตุลำคม 2559 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

ตุลำคม 2559 – ปั จจุบนั
ตุลำคม 2559 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

ตำแหน่ง

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จำกัด (มหำชน))
บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด)
บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด)
บริษัท วี 33 จำกัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด)
บริษัท กรุงเทพบริหำร จำกัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด)

บริษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ต่อ)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ตุลำคม 2559 – ปั จจุบนั

ช่วงเวลำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 134

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริษัท
ผู้บริหำร
(%)*

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 1 หน้า 135

นำงสำวศิรดำ เทียมประเสริฐ
กรรมกำร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

41

อำยุ
(ปี )

- อบรมหลักสูตร
- Director Certification Program
2014 (DCP)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)

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

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

กรรมกำรบริหำร
ผู้ถือหุ้น 99.998%
ผู้อำนวยกำร

ผู้ชว่ ยผู้อำนวยกำร

เมษำยน 2556 - ปั จจุบนั

2554 - 2556

2550 - 2553

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 135

ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร
ผู้ถือหุ้น 60.00%

กรรมกำร

ตำแหน่ง

Credit Suisse AG, Singapore

Credit Suisse AG, Representative Office,
Thailand

บริษัท เดนำลี สมิธ แคปปิ ตอล จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน เดนำลี เพรสทีจ
จำกัด

บริษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

มกรำคม 2559 – ปั จจุบนั

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริษัท
ช่วงเวลำ
ผู้บริหำร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
เมษำยน 2556 - ปั จจุบนั

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 1 หน้า 136

นำงสำว.ภัทรพร จำรุพฒ
ั น์
กรรมกำร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

51

อำยุ
(ปี )

- อบรมหลักสูตร
- Director Certification Program
2014 (DCP)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)

- ปริญญำตรี นิติศำสตร์ บณ
ั ฑิต
มหำวิทยำลัย ธรรมศำสตร์
- ปริ ญญำโท
สำขำบริหำรธุรกิจ (MBA)
East Texas State University,
Texas USA.
- ปริญญำโท นิติศำสตร์ มหำบัณฑิต
(ภำคภำษำอังกฤษ) (Master of Laws
in Business Laws (English
Program)
มหำวิทยำลัย ธรรมศำสตร์

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ที่ปรึกษำกฎหมำย
รองประธำนกรรมกำรฝ่ ำยกฎหมำย
และฝ่ ำยบริหำร

2555 – ปั จจุบนั
2547 – 2554

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 136

กรรมกำร, ผู้ถือหุ้น

กรรมกำร

ตำแหน่ง

บริษัท มิลีนเนี่ยม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จำกัด

อิสระ

บริษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
บริษัท เดอะจูริส จำกัด

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

2557-ปั จจุบนั

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริษัท
ช่วงเวลำ
ผู้บริหำร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
เมษำยน 2556 - ปั จจุบนั

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 1 หน้า 137

นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ
เลขำนุกำรบริษัท,
กรรมกำรบริ หำร และ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

56

อำยุ
(ปี )

- ปริญญำตรี กำรบัญชี
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- ประกำศนียบัตร Mini MBA
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- อบรมหลักสูตร
- ผู้ปฏิบตั ิกำรเลขำนุกำรบริษัท
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Anti-Corruption: The Practical
Guide (ACPG 11/2014)
- Ethical Leadership Program
(ELP) รุ่นที่ 1/2015
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)
- CSR
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำรบริหำรควำมรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน (2016)
- กำรบริหำรควำมรับผิดชอบต่อสังคม
เชิงกลยุทธ์ รุ่น 3
-กำรเชื่อมโยงห่วงโซ่อปุ ทำนและผู้มีสว่ น
ได้ เสีย รุ่น 3

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

กรรมกำร

มิถนุ ำยน 2559 – ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 137

พฤษภำคม 2559 – ปั จจุบนั กรรมกำร
ผู้ถือหุ้น 0.001%

กรรมกำร
ผู้ถือหุ้น 0.001%

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำย

กันยำยน 2558 – ปั จจุบนั

2549 – 2552

บริษัท พริน้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จำกัด (มหำชน))

บริษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จำกัด (มหำชน))

บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จำกัด (มหำชน))

บริษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

สัดส่วน
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริษัท
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
(%)*
ไม่มี
ไม่มี
พฤษภำคม 2557 – ปั จจุบนั เลขำนุกำรบริษัท
บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 1 หน้า 138

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ที่ปรึกษำทำงบัญชีกำรเงิน
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชี

2552 – 2557
2540 – 2548

กลุม่ บริษัท น ้ำตำลมิตรผล

อิสระ

ตำแหน่ง

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-CSR –กลยุทธ์ทำงธุรกิจเบื ้องต้ น รุ่น 1
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-หลักกำรบริหำรกิจกำรที่ดี และ หลัก
ธรรมำภิบำลกำรลงทุนสำหรับผู้ลงทุน
สถำบัน
สำนักคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

บริษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ต่อ)

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริษัท
ผู้บริหำร
(%)*

-กำรพัฒนำกิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อกำร
พัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน รุ่น 3

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 138

หมำยเหตุ : ไม่มีประวัติกระทำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทำโดยสุจริต และไม่มีประวัติกำรทำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บริษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
1. ดร.สำธิต วิทยำกร นำงสำวภัทรพร จำรุพฒ
ั น์ นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค และ นำงสำววิชนัน ศุภจรรยำ เป็ นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมแทนบริษัทตำมที่กำหนดในหนังสือรับรองของกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ (โดยได้ รับแต่งตังจำกที
้
่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559)
2. สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) ข้ อมูล ณ วันที่ 14 มีนำคม 2560
3. หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัทระบุไว้ ใน ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 9.10.4 กำรกำหนดขอบเขตหน้ ำทีข่ องผู้บริหำรระดับสูงและเลขำนุกำรบริ ษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 2 หน้า 139

ตำแหน่ง :

บริ ษัท :

D
D
D
-

เอกสำรแนบ 2 หน้ ำ 139

BG – บจก.กรุงเทพบริ หำร
Ca - ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
Ad – กรรมกำรตรวจสอบ
Id - กรรมกำรอิสระ
IR – นักลงทุนสัมพันธ์

D
D
D
D
D

V33 – บจก. วี 33
C – ประธำนคณะกรรมกำร
D – กรรมกำร
Cs – เลขำนุกำรบริ ษัท
E – ผู้บริ หำร

D
D
D
1 กุมภำพันธ์ 2560
PI – บจก. พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์
VB – บจก. วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง

C
Id, Ca
D, Ce, Cr, IR
Id, Ad
Id, Ad
D, Ed, Rd, E
D, Ed, E
D
D
Cs
Rd, E
E
E
E
E, Ed
E
E, Rd
-

***
แทน นำยอนันต์ ก้ องมณีรัตน์ ซึง่ ลำออกตั ้งแต่ วันที่
PRINC – บมจ.พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล
BCD – บจก.แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค

นำงอัจฉรำ รัตนพันธุ์ศรี

นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร

นำงสำวถิรนันท์ แสงพึง่ ธรรม

นำงสำวแพร โฮ่วรังกูร

นำงสำวปรี ยำพร อภิวำทน์วิริยะ

นำงสุกนิษฐ์ มหำนุกลู

นำงเสมอแข สัทธำพงศ์

นำยศุภวัส พงษ์ ศริ ิ พำนิช ***

นำยศิริชยั โตวิริยะเวช

นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ

นำงสำวภัทรพร จำรุพฒ
ั น์

นำงสำวศิรดำ เทียมประเสิรฐ

นำงสำววิชนัน ศุภจรรยำ

นำยวีระ ศรี ชนะชัยโชค

นำงสำวอรัญญำ เฉลิมพรวโรดม
นำงสำวจุฑำมำส อิงโพธิ์ชยั

นำยสำธิต วิทยำกำร

นำยแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยำกำร
นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

เอกสารแนบ 2 ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
รายชื่อกรรมการ
PRINC
PI
CS
BCD

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

D
D
D
D
CS – บจก. คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์
VI – บจก. วี อินเทลลิเจ้ นซ์

D
D
D
D
-

VI
D
D
D
D
-

V33

VR – บจก. วี เรสซิเดนท์
Ce – ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร
Ed – กรรมกำรบริ หำร
Cr – ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
Rd – กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง

VB
D
D
D
D
-

BG
D
D
D
D
-

VR
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น.ส.กำนติมำ คงสมยุติ
ผู้ตรวจสอบภำยใน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

- อบรมหลักสูตร
- หลักสูตรโครงกำรอบรมเพื่อรับ
วุฒิบตั รด้ ำนกำรตรวจสอบภำยใน
รุ่นที่ 7 ของสภำวิชำชีพบัญชี
- Risk Based Audit ของสมำคม
ผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Certified Tax Accountant
Program (นักตรวจสอบภำษีขนสู
ั ้ ง)
รุ่นที่ 2 ของโรงเรียนภำษี
-โครงกำรอบรมกำรตรวจสอบภำยใน
เพื่อเตรียมตัวเป็ นผู้ตรวจสอบภำยในรับ
อนุญำตสำกล Pre-CIA รุ่นที่ 24

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

36 - ปริญญำตรี กำรบัญชี
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- ปริญญำโท กำรเงินและกำรธนำคำร
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

อำยุ
(ปี )

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท
(%)*
ไม่มี
ช่วงเวลำ

กรรมกำร
กรรมกำร

2556 – 2558
2552 – 2557

ผู้ตรวจสอบภำยใน
(บริษัท 24 อินเตอร์
เซอร์ วิสเซส จำกัด)

กรรมกำร

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

บริษัท อีซิ แอคเคำท์ติ ้ง จำกัด

บริษัท เอคลิก ออดิท จำกัด

บริษัท 24 อินเตอร์ เซอร์ วิสเซส จำกัด

บริษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตำแหน่ง

2556 – ปั จจุบนั

2554 - ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 3 หน้ ำ 140

ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
ผู้บริหำร

บริษัทได้ แต่ งตัง้ บริ ษัท อีซิ แอคเคาท์ ตงิ ้ จากัด เพื่อทาหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดผู้ตรวจสอบดังต่ อไปนี ้

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 4 หน้า 141

ไม่ มีข้อมูล

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 4 หน้ ำ 141

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 5 หน้า 142

ไม่ มีข้อมูล

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 5 หน้ ำ 142

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
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