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รายงานประจำ�ปี 2559

เรียน ผู้ถือหุ้น
ปี 2559 เป็นปีทเ่ี ศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมมีการฟืน้ ตัว ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
หรือ GDP ขยายตัวร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.8 มีหลาย
ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วโดยจำ�นวนนักท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.7 การลงทุนของภาคเอกชน
ทีส่ งู กว่าทีค่ าดการณ์จากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ   การลงทุนของภาครัฐในโครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐานมีการเบิกจ่าย
อย่างต่อเนื่อง ราคานํ้ามันในตลาดโลกยังอยู่ในระดับตํ่า ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนต่อการเติบโตของรายได้ในธุรกิจหลักของบริษทั ฯ โดยในปี
ทีผ่ า่ นมาคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาสอบทานความถูกต้องครบถ้วน และการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำ�คัญอย่างเพียงพอของ
งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายไตรมาสและประจำ�ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 354.85 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2558 คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.44 ในขณะที่มีผลขาดทุนสุทธิ 51.3 ล้านบาท นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคม 2559
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการจัดหาปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของรายได้ด้วยการที่บริษัทฯ ขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โดยการซือ้ หุน้ ของบริษทั วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จำ�กัด ซึง่ เป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ทม่ี ศี กั ยภาพหลายโครงการในกรุงเทพฯ
และที่ดินเปล่าในต่างจังหวัด การลงทุนดังกล่าวทำ�ให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในอนาคต
อันจะส่งผลให้เกิดการเติบโตของรายได้แบบยัง่ ยืนแก่บริษทั ฯ สำ�หรับผลขาดทุนในปี 2559 เกิดจากค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงานทีเ่ พิม่ ขึน้
มากโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จะไม่เกิดต่อเนื่อง
สำ�หรับแนวโน้มในปี 2560 คาดว่าภาคการท่องเที่ยวจะยังคงเติบโตต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 5  โดยมีปัจจัยบวกจากการที่
สายการบินต้นทุนตาํ่ มีนโยบายเพิม่ สัดส่วนตลาดด้วยการให้บริการเต็มรูปแบบรุกการตลาด  การเปิดเส้นทางบินใหม่ของสายการบินต่างๆ
และการแข็งค่าขึน้ ของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและค่าเงินยูโร ซึง่ ยังเป็นปัจจัยบวกทีช่ ว่ ยสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ต่อไป   อย่างไรก็ดี
ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องหนี้สินภาคครัวเรือนที่สูงขึ้น  กำ�ลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง  การเข้มงวดในการอนุมัติ
สินเชือ่ ของธนาคาร อุปทานในตลาดทีม่ เี ป็นจำ�นวนมาก ดังนัน้ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขายจึงอยูใ่ นขัน้ ตอนการศึกษา
ความเป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาโครงการต่างๆ จะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหาร
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ในต่างจังหวัด การปลูกป่าชายเลนกับองค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานการจัดทำ�งบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
และกฎหมาย ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรที่โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น อีกทั้งปี 2559 เป็นปีแห่งความเศร้าโศก
เนือ่ งด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต บริษทั ฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนจัดกิจกรรม
สำ�หรับปี 2560 เพื่อน้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในโครงการ 100 วันพ่อ ร้อยดวงใจ ไทยทั้งชาติ และโครงการทำ�ดี
เพื่อพ่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของประชาชนชาวไทย
คณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงินรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ยังเชื่อมั่นใน
ทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ และ ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา  รวมถึงความร่วมมือและการอุทิศทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทฯ ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการนำ�พาบริษัทฯ ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

								
								
								

(นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

สารจากประธาน

คณะกรรมการบริหาร
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การบริหารงานของบริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) ได้เวียนมาครบ
วาระอีกครัง้ หนึง่    ในปีทผ่ี า่ นมาภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโน้มฟืน้ ตัว ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศมีการเติบโตร้อยละ 3.2 ประกอบกับการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลกและในภูมภิ าค
ยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา ราคานํ้ามันที่อยู่ในระดับตํ่า การที่สายการบินต้นทุนตํ่า
มีนโยบายเพิ่มสัดส่วนตลาดด้วยการให้บริการเต็มรูปแบบรุกการตลาด ทำ�ให้จำ�นวน
นักท่องเทีย่ วต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้อตุ สาหกรรมการท่องเทีย่ วโดยรวมขยายตัวได้ดี นอกจากนี้
ยังมีชาวต่างชาติเข้ามาทำ�งานในประเทศไทยเพิ่มขึ้น  ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสนับสนุนธุรกิจซึ่งสร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ คือ ธุรกิจให้
บริการที่พักอาศัย “โรงแรม แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ”  ซึ่งในปี 2559  มีรายได้ 46.3 ล้านบาท
มีอัตราการเติบโตร้อยละ 3 จาก ปี 2558 เป็นผลจากการรักษามาตรฐานการให้บริการที่ดี่สำ�หรับธุรกิจการให้บริการบริหารอาคาร
สำ�นักงานมีรายได้ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับปีก่อน สำ�หรับธุรกิจให้บริการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งดำ�เนินงานโดย
บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำ�กัด นั้น รายได้มีอัตราลดลงร้อยละ 60 คิดเป็นจำ�นวนเงิน 102.9 ล้านบาท เนื่องจากได้รับผล
กระทบจากการแข่งขันที่มีจำ�นวนคู่แข่งเพิ่มขึ้นและมีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น
ปี 2559  ถือว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างรากฐานการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับบริษัทฯ ในอนาคต  เนื่องจากบริษัทฯ
มีการขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  โดยการซื้อหุ้นของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทมี่ โี ครงการทีม่ ศี กั ยภาพหลายโครงการในกรุงเทพฯ    และมีทดี่ นิ เปล่าทีร่ อการพัฒนาหลายแปลงในต่างจังหวัด
การลงทุนดังกล่าวทำ�ให้บริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 5 บริษัท และมีโอกาสขยายกิจการไปสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายใน
อนาคต นอกจากนี้ยังทำ�ให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของอาคารสำ�นักงานให้เช่า 1 แห่งคือ อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ซึ่งเดิมบริษัทฯ
เป็นเพียงผู้รับจ้างบริหาร และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าอีก 1 แห่ง ชื่อ “ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก” ซึ่งเปิดบริการบางส่วนใน
เดือนพฤศจิกายน 2559 ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังมี
ปัจจัยเสี่ยงอยู่หลายประการ ทีมผู้บริหารจึงได้ทำ�การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ โดยละเอียดก่อนการพัฒนาโครงการ
เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
ในปี 2559 นับเป็นปีแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทยจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชเสด็จสวรรคต  บริษัทฯ และประชาชนชาวไทยต่างสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล โดยบริษทั ฯ ได้เตรียมร่วมจัดกิจกรรมเพือ่ สังคมสำ�หรับปี 2560  “โครงการทำ�ดีเพือ่ พ่อ” จัดอบรมผูอ้ �ำ นวยการ
โรงพยาบาลทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นครัง้ แรก  เพือ่ เสริมสร้างความรูใ้ นการบริหารโรงพยาบาลเป็นการสร้างเครือข่าย มุมมอง และ
ประสบการณ์ระหว่างทั้งสองภาคเพื่อให้เกิดการทำ�งานร่วมกันในการเสริมสร้างการบริการที่ดียิ่งขึ้นสำ�หรับประชาชน ผู้เข้าอบรม
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กรถึงร้อยละ 86 มีผู้เข้าอบรมทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 30 และ 70 ตามลำ�ดับ โดยแบ่งเป็นภาครัฐร้อยละ 73 และ ภาคเอกชนร้อยละ 27 นอกจากนี้ได้จัดทำ� “โครงการ 100
วันพ่อ ร้อยรวมใจ ไทยทั้งชาติ” เพื่อน้อมรำ�ลึกและสืบสานความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เนื่องในวันครบ 100 วันแห่งการสวรรคต
แม้ว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จะมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจากการดำ�เนินงาน ซึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายจากการลงทุนใน
บริษัท วี  บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด  เพื่อสร้างและขยายการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนในระยะยาว  อย่างไรก็ตามทีมผู้บริหาร
และพนักงานของบริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะนำ�พาบริษทั ฯ ให้เติบโตเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน ดำ�เนินธุรกิจโปร่งใส ต่อต้านทุจริต คอร์รปั ชัน่
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทีด่ แี ละมีการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงดูแลการจัดทำ�งบการเงินให้ถกู ต้องตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย
ตลอดจนมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างมุ่งมั่น

รายงานประจำ�ปี 2559

เรียน ผู้ถือหุ้น

สารจากประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ
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เรียน ผู้ถือหุ้น
ในปี 2559  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขต หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั อย่างเป็นอิสระ ซึง่ สอดคล้องกับข้อกำ�หนดและแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผูต้ รวจสอบภายใน จัดขึน้ รวม 5 ครัง้ ในปี 2559 โดยทีก่ รรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วม
ประชุมครบทุกครัง้ ในการประชุมกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้พิจารณาประเด็นปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังคำ�ชี้แจง
สอบถามข้อมูล ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้ :1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำ�ปี 2559 โดยสอบถามประเด็นปัญหารับฟัง
คำ�ชี้แจง และสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำ�คัญ  รวมทั้งรายการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ทางบัญชีที่มีสาระสำ�คัญ นอกจากนี้
ในปี 2559 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำ�ปีมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการเสนอรายงานรูปแบบใหม่ตามประกาศของ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์    โดยเฉพาะการเขียนเรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบเพือ่ ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้งบการเงินสูงสุด
ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเพือ่ ปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงสาระสำ�คัญต่างๆ  คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอตามที่ควรในสาระสำ�คัญ  และเป็นไปตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน และผลการประเมินระบบควบคุมภายใน รวมถึงการประเมินและวิเคราะห์
ความเสี่ยงในระบบงานต่างๆ ที่สำ�คัญ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นว่ามีจุดที่สามารถปรับปรุงหรือเพิ่มเติมระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพหรือ
ประสิทธิผลมากขึน้ ก็ได้ให้ค�ำ แนะนำ�กับฝ่ายจัดการของบริษทั ฯ ซึง่ ก็ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมถึงได้พจิ ารณาว่าการดำ�เนินการ
ด้านตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการตามแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน มุ่งเน้นความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และเป็นกลาง และในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ให้ผู้ตรวจสอบภายในเพิ่มเติมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าระบบของบริษัทฯ
มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
3. พิจารณารายการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งรวมระบบงานใน
การดำ�เนินการที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หากมี ให้มีความถูกต้องและเป็นไป
ตามข้อกำ�หนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาการดำ�เนินการด้านการบริหารความเสีย่ งซึง่ ทางบริษทั ฯ ได้จดั ทำ�นโยบายบริหารความเสืย่ งและจัดตัง้ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและแผนงานที่จะดำ�เนินการ
รวมถึงให้เน้นการสร้างความเข้าใจเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งให้ผเู้ กีย่ วข้องทีส่ �ำ คัญ ได้แก่คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และผูร้ บั ผิดชอบ
เรือ่ งการบริหารความเสีย่ งของแต่ละหน่วยธุรกิจ และยังได้มกี ารสอบทานการประเมินการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้คดั เลือก
มาบริหารความเสี่ยง

									
								
								
								
								

(นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
21 มีนาคม 2560
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5. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำ�กัด มีความเห็นว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพมาโดย
ตลอด จึงนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560 แต่งตั้งให้ นายชาญชัย
ชัยประสิทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760 นายพิสฐิ ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4095 และนางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5266 แห่งบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำ�การตรวจสอบ
และ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ เป็นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตประจำ�ปี 2560 และในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด แทนได้
6. พิจารณา และอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปี 2560 โดยเน้นให้มกี ารทำ�แผนการตรวจสอบภายในทัง้ ของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อยให้สอดคล้องกับการประเมินระบบควบคุมภายใน การประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่ งของกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการประเมิน
ในด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร การตรวจสอบการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
นอกเหนือจากที่รายงานข้างต้น ในปี 2559 บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยการซื้อหุ้นของ
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีโครงการหลายโครงการในกรุงเทพฯ และ
มีที่ดินเปล่าที่รอการพัฒนาหลายแปลงในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพ การลงทุนดังกล่าวทำ�ให้บริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 5 บริษัท
จากเดิมที่มี 3 บริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของอาคารสำ�นักงานให้เช่า 1 แห่งคือ อาคารบางกอกบิสซิเนส
เซ็นเตอร์ และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าอีก  1 แห่ง ชื่อ “ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก” ซึ่งการซื้อหุ้นของบริษัท วี บริลเลี่ยน
กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด นั้น เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและมีความเห็นที่ไม่ขัดแย้งกับคณะกรรมการ
บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั งิ านด้วยความรอบคอบอย่างอิสระ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มทีเ่ พือ่ ประโยชน์
ของบริษทั ฯ โดยได้รบั ความร่วมมือจากผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ และไม่มขี อ้ จำ�กัดในการเข้าถึงข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดทำ�รายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ตลอดจนมีระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
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เรียน ผู้ถือหุ้น
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)  ได้ดำ�เนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภายใต้วสิ ยั ทัศน์องค์กร “เราเป็นผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ประเภททีอ่ ยูอ่ าศัยในระดับแนวหน้าโดย
การพัฒนาโครงการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่ ลูกค้า โดยมุง่ พัฒนา
โครงการในทำ�เลทีอ่ ยูย่ า่ นศูนย์กลางธุรกิจ และเป็นผูใ้ ห้บริการบริหารจัดการอาคารสำ�นักงานแบบ
ครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ อย่างโปร่งใส ยุติธรรม” ตลอดหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพันธกิจคือ มีการลงทุนใน
ธุรกิจใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายและมีศักยภาพ เช่น ธุรกิจให้บริการติดตั้งระบบสารสนเทศ ธุรกิจการให้คำ�ปรึกษาด้านการลงทุน
เพื่อกระจายความเสี่ยงในการพึ่งพารายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว  และอีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการ
เติบโตของรายได้ และกำ�ไรตลอดจนสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
ปี 2559 ที่ผ่านมาเป็นอีกปีที่บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มโดยการเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด โดย
การเพิ่มทุนอีกจำ�นวน 1,839,938,433 หุ้น เพื่อชำ�ระค่าหุ้นของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด ซึ่งการลงทุนดังกล่าวทำ�ให้
บริษทั ฯ มีบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ อีก 5 บริษทั และได้มาซึง่ สินทรัพย์โครงการทีม่ ศี กั ยภาพทัง้ ในกรุงเทพฯ หลายโครงการ และทีด่ นิ ทีร่ อการ
พัฒนาในต่างจังหวัดอีกหลายแปลง ซึง่ จะสร้างโอกาสให้บริษทั ฯ สามารถขยายธุรกิจไปสูก่ ารพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขายในอนาคต
เศรษฐกิจในปี 2559 เริม่ ฟืน้ ตัวจากปัจจัยสนับสนุนหลายประการ เช่น การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว  ราคานํา้ มัน
ทีอ่ ยูใ่ นระดับตา่ํ   เศรษฐกิจของประเทศในทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาฟืน้ ตัวขึน้   เสถียรภาพทางการเมืองมีความมัน่ คงมากขึน้
เป็นลำ�ดับ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ กิจการโรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ มีรายได้เติบโต
ขึ้นร้อยละ 0.07 จากปี 2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนเฉพาะกิจการ 3.08 ล้านบาท สืบเนื่องจากต้นทุนและค่าใช้จ่าย
จากการทำ�รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด และการลงทุนในครั้งนี้จะทำ�ให้สัดส่วน
หนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เฉพาะกิจการ เพิ่มขึ้นจาก 0.04 เท่า ในปี 2558 เป็น 0.08 เท่าในปี 2559 สำ�หรับสัดส่วนหนี้สินต่อทุน
ทุกกิจการรวมกันเพิ่มขึ้นจาก 0.08 เท่า ในปี 2558 เป็น 0.22 เท่า ในปี 2559 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ คาดว่าโครงการต่างๆ ดังกล่าวที่ได้มา
ในครัง้ นีจ้ ะสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนจากการลงทุนทีค่ มุ้ ค่า และสร้างผลตอบแทนทีด่ ใี ห้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในระยะยาว
  
บริษทั ฯ ตระหนักถึงบทบาทและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจัดกิจกรรมเพือ่ สังคม
เช่น โครงการ  wish upon the star ที่ช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ในต่างจังหวัด โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการปลูกป่าชายเลน
กับองค์การระหว่างประเทศเพือ่ การอนุรกั ษ์ธรรมชาติ รวมถึงบริหารจัดการองค์กรทีโ่ ปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ การจัดทำ�
งบการเงินทีถ่ กู ต้องตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย นอกจากนีใ้ นปี 2559 ซึง่ เป็นปีแห่งความเศร้าโศกเนือ่ งจากพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต บริษัทฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำ�ลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ ในโครงการ 100 วันพ่อ ร้อยดวงใจ ไทยทั้งชาติ และโครงการทำ�ดีเพื่อพ่อ    
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของประชาชนชาวไทย
ท้ายทีส่ ดุ ผมในฐานะตัวแทนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ขอขอบคุณผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนทีไ่ ด้ทมุ่ เทกำ�ลังความสามารถ
อย่างเต็มที    
่ และหวังว่าพนักงานทุกคนจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับการเติบโตของบริษทั ฯ และเราจะดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล
และจรรยาบรรณที่ดี โปร่งใส ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและ
ผู้ถือหุ้นต่อไป

								
								

(นายวีระ ศรีชนะชัยโชค)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จุดเด่นทางการเงิน
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงินประจำ�ปี 2557-2559
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สรุปข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของ
รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้รวม
กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิ

หน่วย

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

หน่วย

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2,039.97
83.38
1,956.60
364.11
373.76
151.97
10.67
12.96

2,087.29
101.47
1,985.82
424.67
433.02
174.79
16.64
17.53

9,578.28
1,747.60
7,830.67
354.85
363.26
132.59
(52.04)
(51.30)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร
อัตราส่วนกำ�ไรขั้นต้น
อัตราส่วนกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
อัตราส่วนกำ�ไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

41.74
2.93
3.56
0.66

41.16
3.92
4.13
0.88

37.37
(14.67)
(14.46)
(0.66)

เท่า
เท่า
เท่า

10.59
10.41
(0.12)

10.53
10.40
1.55

1.37
1.10
0.02

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า

0.64
4.03
0.18

0.85
4.15
0.21

(0.88)
0.35
0.06

เท่า
เท่า

0.04
4.12

0.05
70.38

0.22
56.22

ฐานะทางการเงิน 2557-2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

4.13%

41.16%

41.74%

รายงานประจำ�ปี 2559

หนี้สินรวม

3.56%
37.37%
-14.46%

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร
41.74%

41.16%

3.56%

4.13%

37.37%

0.22

14.46%
0.04

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น ร้อยละ

อัตราส่วนกำไรสุทธิร้อยละ

ROA&ROE

อัตราส่วนสภาพคล่อง

0.88%

10.59

0.66%
0.64%

0.05

10.53
0.85%
-0.88%
-0.66%

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

1.37
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ลักษณะและนโยบายประกอบธุรกิจ

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 14

รายงานประจำ�ปี 2559

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

• บริษัทฯ ได้รับรางวัลพระราชทานผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่นจากโครงการเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส ประเภท
อาคารพักอาศัยรวม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คัดเลือกโดยสมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รบั รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ จากคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคให้เป็นผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดีประจำ� ปี พ.ศ. 2550 – 2551
• โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า–กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลที่พักอาศัยที่ดีที่สุด ประจำ�ปี
พ.ศ. 2557  ในฐานะโรงแรมในกรุงเทพฯ ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด โดยที่รางวัลดังกล่าวนี้ ได้จัดอันดับโรงแรม
ชั้นนำ� เกือบ 400 แห่ง จากสถานที่ยอดนิยมต่างๆโดยผลการจัดอันดับขึ้นอยู่กับข้อความแสดงความคิดเห็นของ
ลูกค้าออร์บิทซ์ และ ได้รับรางวัล Trip Advisors 2014 Certificate of Excellence Award Winner และ
World Travel Award 2014
• โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลจากหลายหน่วยงาน
ดังต่อไปนี้
1. รางวัลชนะเลิศในฐานะเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์หรูระดับทวีปประจำ� ปี 2558 (World Luxury Hotel Awards
2015 as Continent’s Luxury Serviced Apartments)
2. 2015 Award Winner จาก Booking.com (ได้คะแนน 9.1 จากคะแนนเต็ม 10)
3. ประกาศนียบัตรยอดเยี่ยมประจำ�ปี 2558 โดย TripAdvisor.com (Certificate of Excellence)
4. รางวัลโครงการกรุงเทพสะอาดและราบรื่นจากกรุงเทพมหานคร (Clean and Green Award by Bangkok
Metropolitan Administration)
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

		
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) สามารถแบ่งธุรกิจของบริษัทฯ ออกเป็น 3 ประเภท คือ กลุ่ม
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศ และกลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาด้านการลงทุน โครงสร้าง
การถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 3,240.64 ล้านบาท
ทุนชำ�ระแล้ว 3,240.08 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศ
99.99%
บจก. คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์
ทุนจดทะเบียน 50 ล้าน
ทุนชำ�ระแล้ว 50 ล้าน
99.99%
บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์
ทุนจดทะเบียน 200 ล้าน
ทุนชำ�ระแล้ว 200 ล้าน

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
99.99%

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค
ทุนจดทะเบียน 300 ล้าน
ทุนชำ�ระแล้ว 75 ล้าน
99.99%
บจก. วี 33
ทุนจดทะเบียน 500 ล้าน
ทุนชำ�ระแล้ว 300 ล้าน

กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาด้านการลงทุน

99.99%
บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง
ทุนจดทะเบียน 6,330.9 ล้าน
ทุนชำ�ระแล้ว 6,330.9 ล้าน
99.99%
บจก. วี เรสซิเดนซ์
ทุนจดทะเบียน 700 ล้าน
ทุนชำ�ระแล้ว 700 ล้าน

99.99%
บจก. พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์
ทุนจดทะเบียน 10 ล้าน
ทุนชำ�ระแล้ว 10 ล้าน
99.99%
บจก. กรุงเทพบริหาร
ทุนจดทะเบียน 2,850.6 ล้าน
ทุนชำ�ระแล้ว 2,850.6 ล้าน

โครงสร้างรายได้
2559
2558
2557
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ประเภทรายได้

ดำ�เนินการโดย

ถือหุ้นร้อยละ

รายได้จากการให้เช่าและบริการ

บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล
บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์

99.99

230.9

63.6

214.2

49.5

191.4

51.2

รายได้จากการให้บริการ
ระบบสารสนเทศ

บจก.คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์

99.99

68.0

18.7

167.5

38.7

130.7

35.0

รายได้จากการให้บริการบริหาร
อาคารสำ�นักงาน

บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล

-

55.9

15.4

42.9

9.9

42.0

11.2

รายได้อื่น

8.4

2.3

8.4

1.9

9.7

2.6

รายได้รวม

363.2

100.0

433.0

100.00

373.8

100.0
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บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ให้เช่าทัง้ ในรูปแบบของโรงแรม/เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์
อีกทั้งยังมีธุรกิจการบริหารทรัพย์สินแบบครบวงจร ทั้งในด้านการบริหารอาคาร งานขาย งานธุรการ งานการเงินและ
การบัญชี งานจัดซื้อ และงานดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากนี้บริษัทฯ มีรายได้จากการได้เข้าลงทุนบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำ�กัด ซึ่งดำ�เนินธุรกิจให้บริการ
และให้คำ�ปรึกษาในการติดตั้งและวางระบบงานโปรแกรมสำ�เร็จรูป และบำ�รุงรักษา ดูแลระบบสารสนเทศ และยังมี
รายได้จากธุรกิจให้คำ�ปรึกษาด้านการลงทุนอีกด้วย  จากการเข้าลงทุนในกลุ่ม วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้งในปี 2559 ทำ�ให้
บริษทั ฯ ได้สนิ ทรัพย์ซง่ึ เป็นทีด่ นิ เปล่าในต่างจังหวัด และโครงการทีม่ ศี กั ยภาพในการสร้างรายได้ในกรุงเทพฯ ซึง่ จะทำ�ให้
บริษัทฯมีรายได้จากอาคารสำ�นักงานให้เช่าและในอนาคตจะมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายอีกด้วย

รายงานประจำ�ปี 2559

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้จดั แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นกลุม่ ตามประเภทธุรกิจแต่ละประเภท ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
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รายงานประจำ�ปี 2559

1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
• ธุรกิจโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
บริษัทฯ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ภายใต้ชื่อ “โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร
วิสต้า – กรุงเทพฯ”  เป็นโรงแรมและเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ ระดับ 5 ดาว ภายใต้การบริหารงานของผูบ้ ริหารในกลุม่ แมริออท
เพื่อให้บริการที่พักอาศัยแก่ลูกค้าชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำ�งานและท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ต้องการเช่าที่พักอาศัย
ในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน ตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจที่มีศักยภาพ
ถนนสีลม-สาทร และยังมีนโยบายการให้บริการที่มีคุณภาพ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
1) โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ

ประเภท

โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ระดับ 5 ดาวจำ�นวน 1 อาคาร

ที่ตั้งโครงการ

ซอยสาทร 3 (สวนพลู) ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

ห้องพัก

ห้องอาหาร

ประเภท
จำ�นวน (ห้อง)
1 Bedroom Suite
55
1 Bedroom Executive Suite
50
2 Bedroom Suite
58
3 Bedroom Suite
11
3 Bedroom Executive Suite
10
ชื่อร้านและประเภทอาหาร
Momo Cafe’ (อาหารไทยและอาหารนานาชาติ)
Pool Bar

ห้องจัดเลี้ยง/สัมมนา

ชื่อห้อง
Board Room

บริการอื่นๆ

สปา

เริ่มเปิดดำ�เนินการ

เดือนมีนาคม 2552

ป 2ระเภท
ที่ตั้งโครงการ

ห้องพัก

โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ระดับ 5 ดาว รวมทั้งหมด 3 อาคาร
ประกอบด้วยอาคารโรงแรม 15 ชั้น อาคารอพาร์ทเม้นท์ 14 ชั้น
อาคารอพาร์ทเม้นท์ 19 ชั้น และอาคารที่จอดรถอัตโนมัติ 250 คัน
ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
จำ�นวน (ห้อง)
ประเภท
26
1. Studio Executive
13
2. Studio Executive Twin
9
3. Studio Standard
42
4. Studio Deluxe
13
5. 1-Bedroom Classic
13
6. 1-Bedroom Executive
39
7. 1-Bedroom Premier
13
8. 2-Bedroom Executive
13
9. 2-Bedroom Premier
12
10. 1-Bedroom Deluxe
13
11. 2-Bedroom Deluxe
26
12. 3-Bedroom Executive
20
13. 3-Bedroom Deluxe
14. 3-Bedroom Premier
10

ห้องจัดเลี้ยง/สัมมนา

มีห้องประชุมและห้องฝึกอบรม/สัมมนา 6 ห้อง

มูลค่าการลงทุน

2,450  ล้านบาท

เริ่มเปิดดำ�เนินการ

ไตรมาส 4 ปี 2559
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2) โครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัทย่อยได้แก่  บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำ�กัด พัฒนาโครงการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าภายใต้
ชื่อ “ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก”  ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารในกลุ่มแอสคอท ที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์
ในการบริหารงานโรงแรมในระดับสากล โครงการนีใ้ ห้บริการทีพ่ กั อาศัยแก่ลกู ค้าชาวต่างประเทศทีเ่ ข้ามาทำ�งานในประเทศไทย
และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีความต้องการเช่าที่พักอาศัยในระยะยาว โดยคำ�นึงถึง
การให้บริการและสิง่ อำ�นวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้องพักอาศัย  โครงการตัง้ อยูใ่ นทำ�เลย่านธุรกิจบริเวณสุขมุ วิท และ
เอกมัย

โครงการในอนาคต

จากการทีบ่ ริษทั ฯ เข้าลงทุนในกลุม่ วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ ทำ�ให้บริษทั ฯ ได้มาซึง่ สินทรัพย์โครงการอสังหาริมทรัพย์
ที่มีศักยภาพ ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถพัฒนาโครงการเป็นโรงแรมได้ในอนาคต รายละเอียดของ
ทรัพย์สินดังกล่าวมีดังนี้
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซอยสุขุมวิท 27

ผู้ถือกรรมสิทธิ์
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รายงานประจำ�ปี 2559

ลักษณะทรัพย์สิน
ที่ตั้ง
มูลค่าทางบัญชี
ราคาประเมิน

บริษัท กรุงเทพบริหาร จำ�กัด
ที่ดินจำ�นวน 2 แปลง เนื้อที่ดินรวม 2-2-34.3 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคาร
โรงแรมสูง 34 ชั้น (ยังก่อสร้างไม่เสร็จ)
ซอยสุขุมวิท 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
1,515.53 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
2,396 ล้านบาท ประเมินโดยบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จำ�กัด
โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด

แผนพัฒนาโครงการ

บริษัทฯ จะพัฒนาโครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงแรม

มูลค่าการลงทุน
เริ่มพัฒนาโครงการ
ระยะเวลาเปิดดำ�เนินงาน

3,940  ล้านบาท
ปี 2561
ปี 2562

• ธุรกิจอาคารสำ�นักงานให้เช่า
บริษัทย่อยได้แก่  บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จำ�กัด เป็นผู้ให้บริการพื้นที่สำ�นักงานให้เช่าในอาคารบางกอกบิสซิเนส
เซ็นเตอร์ แก่ลูกค้าบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งบริษัทสัญชาติไทยและต่างประเทศ โดยทำ�เลที่ตั้งของโครงการ
ดังกล่าวอยู่ในย่านเอกมัยซึ่งเป็นย่านธุรกิจ มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและการสื่อสารโทรคมนาคม
อย่างครบครัน
อาคารสำ�นักงานบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์

ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่โครงการ
พื้นที่อาคาร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ
จำ�นวนหน่วย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าทางบัญชี

ถนนเอกมัย (ซอยสุขุมวิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
1-3-9 ไร่ (709 ตารางวา)
37,770.61 ตารางเมตร
อาคารสำ�นักงาน 30 ชั้นพร้อมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
อาคารสำ�นักงานเกรดเอ ย่านเอกมัย มีการตกแต่งที่ทันสมัย
สิ่งอำ�นวยความสะดวก ส่วนกลาง ศูนย์อาหารและห้องประชุมที่ได้มาตรฐาน
จำ�นวน 7 ห้อง ห้องอบรมสัมมนาขนาด 50 ทีน่ ง่ั 1 ห้อง มีพลาซ่าและร้านค้าต่างๆ
61 ยูนิต
บริษัทไทยและต่างชาติขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ต้องการพื้นที่อาคารสำ�นักงาน
ในย่านสุขุมวิท และเอกมัย
543.26 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

• ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บริษทั ฯ มีนโยบายในการขยายธุรกิจไปสูก่ ารพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย  โดยการเข้าลงทุนในกลุม่ วี บริลเลีย่ นกรุป๊
โฮลดิง้ ทำ�ให้บริษทั ฯ ได้มาซึง่ สินทรัพย์เป็นทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างซึง่ ในอนาคตจะพัฒนาเป็นโครงการคอนโดมิเนียมเพือ่
ขายในกรุงเทพฯ 1 โครงการและที่ดินรอการพัฒนา ซึ่งมีทำ�เลที่ตั้งในต่างจังหวัดรวม 5 แปลงดังต่อไปนี้
โครงการในกรุงเทพฯ

ลักษณะทรัพย์สิน
ที่ตั้ง
มูลค่าทางบัญชี
ราคาประเมิน
แผนพัฒนาโครงการ
เริ่มพัฒนาโครงการ
รับรู้รายได้
มูลค่าโครงการ
มูลค่าการลงทุน
ความคืบหน้าของโครงการ

บริษัท กรุงเทพบริหาร จำ�กัด
ที่ดินจำ�นวน 9 แปลง เนื้อที่ดินรวม 1-2-51 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคาร
โรงแรมสูง 2 ชั้น อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำ�นวน 4 คูหา
ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
1,047.23 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
1,106.70 ล้านบาท ประเมินโดยบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จำ�กัด
โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
บริษัทฯ จะพัฒนาโครงการดังกล่าวเป็นโครงการคอนโดมิเนียม
ปี 2562
ปี 2564-2565
4,000 ล้านบาท
2,200 ล้านบาท
อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

โครงการในต่างจังหวัด
1) ที่ดินจังหวัดสระบุรี

ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ลักษณะทรัพย์สิน
ที่ตั้ง
มูลค่าทางบัญชี

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด
ที่ดินเปล่าจำ�นวน 2 แปลง เนื้อที่ดิน 10-0-0 ไร่
ตำ�บลมวกเหล็ก อำ�เภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
30.0 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
30.0 ล้านบาทประเมินโดยบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จำ�กัด โดยวิธีเปรียบเทียบ
ราคาประเมิน
ราคาตลาด
แผนพัฒนาโครงการ
บริษัทฯ คาดว่าจะพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็นโครงการบ้านแฝด
มูลค่าโครงการ
280 ล้านบาท
ระยะเวลาพัฒนาโครงการ
ปี 2561- 2563
ความคืบหน้าของโครงการ
อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ก่อนการพัฒนาโครงการในเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ จะศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการโดยละเอียด สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำ�กัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความเป็นไปได้และความเสี่ยง
หากปัจจัยดังกล่าวไม่เอื้ออำ�นวยให้พัฒนาโครงการ บริษัทฯ มีสิทธิขายคืนที่ดินให้
แก่ผู้ขายได้ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ได้มา
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ผู้ถือกรรมสิทธิ์

รายงานประจำ�ปี 2559

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซอยสุขุมวิท 29

2) ที่ดินจังหวัดอ่างทอง
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ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ลักษณะทรัพย์สิน
ที่ตั้ง
มูลค่าทางบัญชี

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด
ที่ดินเปล่าจำ�นวน 4 แปลง เนื้อที่ดิน 49-3-93 ไร่
ตำ�บลตลาดกรวด อำ�เภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
73.71 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
81.59  ล้านบาท ประเมินโดยบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จำ�กัด
ราคาประเมิน
โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
แผนพัฒนาโครงการ
บริษัทฯ คาดว่าจะพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็นโครงการทาวน์โฮม
มูลค่าโครงการ
1,700 ล้านบาท
ระยะเวลาพัฒนาโครงการ
ปี 2560-2565
ความคืบหน้าของโครงการ
อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ก่อนการพัฒนาโครงการในเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ จะศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการโดยละเอียด สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำ�กัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความเป็นไปได้และความเสี่ยง
หากปัจจัยดังกล่าวไม่เอื้ออำ�นวยให้พัฒนาโครงการ บริษัทฯ มีสิทธิขายคืนที่ดิน
ให้แก่ผู้ขายได้ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ได้มา
3) ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ลักษณะทรัพย์สิน
ที่ตั้ง
มูลค่าทางบัญชี

บริษัท วี 33 จำ�กัด
ที่ดินเปล่า 1 แปลง เนื้อที่ดิน 30-0-3 ไร่
ตำ�บลริมใต้ อำ�เภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
152.17 ล้านบาท  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
150.04 ล้านบาท ประเมินโดยบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จำ�กัด
ราคาประเมิน
โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
แผนพัฒนาโครงการ
บริษัทฯ คาดว่าจะพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็นโครงการบ้านเดี่ยว
มูลค่าโครงการ
700 ล้านบาท
ระยะเวลาพัฒนาโครงการ
ปี 2560-2564
ความคืบหน้าของโครงการ
อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ก่อนการพัฒนาโครงการในเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ จะศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการโดยละเอียด สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำ�กัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความเป็นไปได้และความเสี่ยง
หากปัจจัยดังกล่าวไม่เอื้ออำ�นวยให้พัฒนาโครงการ บริษัทฯ มีสิทธิขายคืนที่ดิน
ให้แก่ผู้ขายได้ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ได้มา

4) ที่ดินจังหวัดระยอง

5) ที่ดินจังหวัดอุดรธานี่

ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ลักษณะทรัพย์สิน
ที่ตั้ง
มูลค่าทางบัญชี

บริษัท กรุงเทพบริหาร จำ�กัด
ที่ดินเปล่า จำ�นวน  17 แปลง เนื้อที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร่
ตำ�บลหมากแข้ง อำ�เภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
118.07 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
128.44 ล้านบาท ประเมินโดยบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จำ�กัด
ราคาประเมิน
โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
แผนพัฒนาโครงการ
บริษัทฯ คาดว่าจะพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็นโครงการคอนโดมิเนียม
มูลค่าโครงการ
1,050 ล้านบาท
ระยะเวลาพัฒนาโครงการ
ปี 2562-2566
ความคืบหน้าของโครงการ
อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ก่อนการพัฒนาโครงการในเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ จะศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการโดยละเอียด สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำ�กัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความเป็นไปได้และความเสี่ยง
หากปัจจัยดังกล่าวไม่เอื้ออำ�นวยให้พัฒนาโครงการ บริษัทฯ มีสิทธิขายคืนที่ดิน
ให้แก่ผู้ขายได้ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ได้มา
• ธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
นอกจากพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าแล้ว  บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจด้านการรับบริหารจัดการอาคารบางกอก
บิสซิเนสเซ็นเตอร์ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเอกมัย
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บริษัท กรุงเทพบริหาร จำ�กัด
ที่ดินเปล่า จำ�นวน 4 แปลง เนื้อที่ดินรวม 40-0-58.9 ไร่
ตำ�บลบ้านฉาง อำ�เภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
96.93 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
120.44 ล้านบาท ประเมินโดยบริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จำ�กัด
ราคาประเมิน
โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
บริษัทฯ คาดว่าจะพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็นโครงการทาวน์โฮม  
แผนพัฒนาโครงการ
บ้านแฝด บ้านเดี่ยว
มูลค่าโครงการ
1,300 ล้านบาท
ระยะเวลาพัฒนาโครงการ
ปี 2560-2565
ความคืบหน้าของโครงการ
อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ก่อนการพัฒนาโครงการในเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ จะศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการโดยละเอียด สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำ�กัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความเป็นไปได้และความเสี่ยง
หากปัจจัยดังกล่าวไม่เอื้ออำ�นวยให้พัฒนาโครงการ บริษัทฯ มีสิทธิขายคืนที่ดิน
ให้แก่ผู้ขายได้ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ได้มา

รายงานประจำ�ปี 2559

ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ลักษณะทรัพย์สิน
ที่ตั้ง
มูลค่าทางบัญชี

2) ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจ ดังนี้
1) บริการวางระบบโปรแกรมสำ�เร็จรูป (Software Implementation Services)
ให้บริการวิเคราะห์ และออกแบบระบบที่สอดคล้อง และตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยแบ่งสายงาน
ตามรูปแบบซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในปัจจุบันได้แก่
• PeopleSoft  ระบบซอฟต์แวร์ PeopleSoft ของออราเคิล (Oracle) ซึ่งให้บริการด้าน Enterprise Resource
Planning (ERP) ทำ�ให้องค์กรสามารถบูรณาการงานหลัก (core business process) ต่างๆ ในบริษัททั้งหมด
ได้แก่ การจัดจ้างการผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล เข้าด้วยกัน ให้เป็นระบบที่สัมพันธ์กันและ
เชื่อมโยงกันอย่าง real time ทาให้สามารถบริหารองค์กรได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลของระบบ
ทุกส่วนจะอยูใ่ นส่วนกลางส่วนเดียวกัน ไม่เกิดความขัดแย้งของข้อมูล รวมทัง้ ลดกระบวนการทำ�งานและลดต้นทุน
• Hospital Information System ระบบซอฟต์แวร์ HIS ซึ่งให้บริการรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับ
การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลรวมไปถึงคลีนคิ ต่างๆ ทัง้ ด้านข้อมูลผูป้ ว่ ยข้อมูลยา
และการให้บริการทางการแพทย์ ข้อมูลด้านการเงิน ฯลฯ
• Business Intelligence ระบบซอฟต์แวร์ QlikView ซึ่งเป็นโปรแกรมการบริหารจัดการและช่วยผู้บริหารใน
การตัดสินใจ โดยการแสดงผลข้อมูลผ่านทางรูปแบบการนาเสนอที่มีความหลากหลาย เช่น ตาราง แผนภูมิ
และอัตราส่วนสำ�คัญต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถนำ�เสนอข้อมูลได้หลายชุดในเวลาเดียวกัน ซึ่งทำ�ให้ผู้บริหาร
สามารถบริหารจัดการข้อมูลต่างๆภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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2) บริการด้านการบำ�รุงรักษาระบบงาน (System Maintenance & Support Service)
		
บริการบำ�รุงรักษาระบบงานและสนับสนุนทางเทคนิคสำ�หรับระบบซอฟต์แวร์ขององค์กร โดยบุคลากรที่มี
ความเชีย่ วชาญให้บริการตรวจสอบและบำ�รุงรักษาระบบตามกำ�หนดเวลา ซึง่ การบริการดังกล่าวเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้งานของระบบ สร้างความมั่นใจว่าผลงานที่จะส่งมอบสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน และลดข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำ�หรับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ คือองค์กรทีม่ ีความต้องการใช้บริการและติดตัง้ พัฒนา
ระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการงานโรงพยาบาล การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการงานบัญชี
การเงิน จัดซื้อ จัดจ้าง  รวมไปถึงระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และลูกค้าที่มีความต้องการรับคำ�ปรึกษา ตลอดจน
รับบริการวางระบบบริหาร และดูแลระบบสารสนเทศให้กับองค์กรแบบครบวงจร (Outsource) ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่
ของบริษัทอยู่ในธุรกิจการแพทย์ การเงิน รวมทั้งภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ บริษัทคาดว่า ความต้องการใช้
ระบบซอฟต์แวร์จะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการจัดการระบบทรัพยากรบุคคลและระบบการเงินซึ่งเป็นหัวใจสำ�คัญของ
ทุกอุตสาหกรรม ช่องทางการจำ�หน่ายหลักผ่านตัวแทนฝ่ายการตลาดของบริษัท ในการนำ�เสนอการให้บริการต่างๆ
แก่องค์กรต่างๆที่สนใจโดยตรง ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ปัจจุบันเป็นธุรกิจโรงพยาบาลและกลุ่มบริการทางการแพทย์
		

3) ธุรกิจให้คำ�ปรึกษาด้านการลงทุน
บริษัทย่อย ได้แก่บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำ�กัด เป็นผู้ให้บริการให้คำ�ปรึกษาด้านการลงทุน ปัจจุบัน
อยู่ในช่วงพักการดำ�เนินกิจการ

การตลาดและการแข่งขัน

ที่มา:

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาพรวมอุตสาหกรรมไทยปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

1) ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆปัจจัยนับตั้งแต่การก่อสร้างสนามบิน
สุวรรณภูมิเสร็จสมบูรณ์ในปี 2549 ทำ�ให้การเชื่อมต่อการเดินทางจากต่างประเทศมีความสะดวกมากขึ้น  การเติบโตของ
สายการบินต้นทุนตํ่าในเอเชียและการขยายเส้นทางการบินของทั้งสายการบินต้นทุนตํ่าและสายการบินที่ให้บริการ
เต็มรูปแบบช่วยสนับสนุนให้กรุงเทพฯเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวในระดับ
ภูมิภาคเอเชีย
นอกจากนี้กรุงเทพยังมีจุดยืนในฐานะเป็นผู้นำ�ศูนย์สุขภาพในเอเชียโดยมีสปาและศูนย์สุขภาพเป็นจำ�นวนมาก  
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เติบโตและได้รับอานิสงค์จากการที่มีศูนย์สุขภาพที่มีคุณภาพในระดับสากลซึ่ง
หลายๆ แห่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ
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เศรษฐกิจไทยในปี 2559 สามารถขยายตัวได้ร้อยละ 3.3 เพิ่มจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 โดยมีปัจจัย
สนับสนุนหลักจากภาคการท่องเทีย่ วทีม่ แี นวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง  นอกจากนีก้ ารใช้จา่ ยภาครัฐยังมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
โดยเฉพาะจากโครงการลงทุนยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่ดา้ นการคมนาคมขนส่ง โครงการบริหารจัดการนํา้ และ
พัฒนาระบบขนส่งทางถนน และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปี 2559 ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้
เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง
สำ�หรับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามแนวโน้มการจ้างงาน
และรายได้นอกภาคเกษตรยังอยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งแนวโน้มราคานํ้ามันที่ลดลงและอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับตํ่าจะ
ช่วยให้ตน้ ทุนการดำ�เนินธุรกิจอยูใ่ นระดับทีเ่ อือ้ ต่อการลงทุนภาคเอกชน นอกจากนี้ มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจจากภาครัฐ
อาทิ โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของ
การใช้จา่ ยภายในประเทศ  อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสีย่ งของการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลกทีล่ า่ ช้า
ไปจากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ภายหลังจากการเลือกตัง้ ประธานาธิบดี  กระบวนการทีส่ หราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit)
ภาคการส่งออกในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวได้ดีกว่าปี 2559 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีทิศทาง
แข็งแกร่งขึน้ ประกอบกับเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ หลักอย่างอาเซียนและ CLMV ยังมีทศิ ทางขยายตัวได้ดี ส่วนปริมาณ
การนำ�เข้าสินค้าและบริการคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึน้ มาอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 0.4 (โดยมีชว่ งคาดการณ์ทร่ี อ้ ยละ 0.1 - 0.7)
สอดคล้องกับแนวโน้มการใช้จ่ายภาคเอกชนที่คาดว่าจะเร่งขึ้นและการฟื้นตัวของภาคการส่งออก นอกจากนี้ ยังได้รับ
แรงสนับสนุนจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐอีกด้วย

รายงานประจำ�ปี 2559

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

รายงานประจำ�ปี 2559
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แม้ว่าจะมีมาตรการกวดขันเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญในช่วงปลายปี 2559 แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
โดยรวมมากนัก ตามสถิตจิ ากกรมการท่องเทีย่ ว กรุงเทพฯ ได้ตอ้ นรับนักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศจำ�นวน 32.58 ล้านคน
ในปี 2559 คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 8.6 จากปี 2558 ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2559
อาจมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1.60 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 จากมูลค่าประมาณ 1.45 ล้านล้านบาทในปี 2558  
ซึ่งเป็นการขยายตัวเป็นบวกเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
แผนภูมดิ า้ นล่างแสดงทีม่ าของนักท่องเทีย่ ว10 อันดับสูงสุดในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 จำ�แนกตามสัญชาติ

จากจำ�นวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองจำ�แนกตามสัญชาติพบว่า
นักท่องเทีย่ วจากประเทศจีนมีจ�ำ นวนสูงสุดในช่วง 10 เดือนของปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 29.5 ของจำ�นวนนักท่องเทีย่ ว
ทั้งหมดเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 13 จากปีก่อน นักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่นเป็นลำ�ดับสองคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.5
ของตลาดตามมาด้วยนักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดียคิดเป็นร้อยละ 5.3 นักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้คิดเป็นร้อยละ 5.2
และนักท่องเที่ยวจากอังกฤษคิดเป็นร้อยละ 3.6
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เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ได้รับความนิยมจากบริษัทต่างชาติในกรุงเทพฯด้วยจำ�นวนชาวต่างชาติที่เข้ามาทำ�งาน
ในเมืองและการขยายตัวของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศส่งผลให้อุปสงค์ของที่พักอาศัยระยะยาวเติบโตขึ้นมาก
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
จากสถิติล่าสุดจากกรมแรงงานพบว่ามีชาวต่างประเทศที่มาทำ�งานในประเทศไทยจำ�นวน 149,181 คน ณ
เดือนธันวาคม 2559 โดยจำ�นวน 84,312 คนอยู่ในกรุงเทพฯ จำ�นวนชาวต่างประเทศที่มาทำ�งานในกรุงเทพฯมีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยสะสมร้อยละ 3.3 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2549 – 2559  ณ สิ้นปี 2559 จำ�นวนชาวต่างประเทศ
ทีม่ าทำ�งานโดยได้รบั การส่งเสริมการลงทุนคิดเป็นอัตราร้อยละ 36.1 ของจำ�นวนชาวต่างประเทศทีม่ าทำ�งานในกรุงเทพฯ

รายงานประจำ�ปี 2559

ภาพรวมธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ

โดยทั่วไปอุปสงค์ของการพักอาศัยระยะยาวมาจากชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำ�งานในกรุงเทพฯ ที่เป็นโสด
การเลือกที่พักอาศัยขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของที่ทำ�งานและความสะดวกในการเดินทาง  จากบทวิจัยพบว่าเกือบร้อยละ 100
ของผู้พักอาศัยในเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เป็นชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำ�งานในไทย

อุปทานปัจจุบันของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพ

ในปี 2559 มีเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ภายใต้แบรนด์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด ได้แก่ โมเดน่า โดย เฟรเซอร์เป็นเซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์ 239 ห้องในโครงการ FYI Center บนถนนพระราม 4 โครงการเมโทรโพล 122 ห้อง  เดอะเครสท์ คอลเลคชัน่
โดยแอสคอทท์ ในทองหล่อ
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แผนภูมิต่อไปนี้แสดงแนวโน้มอุปทานของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาและแนวโน้มสำ�หรับ
ปี 2560 ประกอบด้วยที่พักเกรด A และเกรด B

ปี 2559 รายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (RevPar) เพิ่มขึ้นจาก 2,403 บาทเป็น 2,562 บาทหรือเพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 6.6 ทั้งนี้เป็นผลมาจากอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 จาก 3,052 บาทต่อคืนในปี 2558 เป็น
3,110 บาทต่อคืนในปี 2559 และอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากร้อยละ 78.8 ในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 82.4
ในปี 2559 การเติบโตของรายได้เฉลีย่ ต่อห้องพักดังกล่าวได้รบั ปัจจัยสนับสนุนจากการเพิม่ ขึน้ ของจำ�นวนชาวต่างประเทศ
ที่เข้ามาทำ�งานในประเทศไทย

ที่มา :  บทวิจัยธุรกิจท่องเที่ยว,โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ โดยบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ จำ�กัด

ภาวะการแข่งขัน
การแข่งขันในธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนอกจากการที่ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการ
กิจการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์แล้วยังต้องแข่งขันในตลาดเดียวกับผู้ประกอบการกิจการโรงแรมด้วย เนื่องจากเซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯให้บริการห้องพักในระยะสั้นด้วย ซึ่งผู้ประกอบกิจการหลายแห่งมีอัตราค่าห้องพัก
เฉลี่ยต่อคืนในระดับที่ใกล้เคียงกันจำ�นวนโรงแรมที่เปิดให้บริการใหม่ในระดับ 3-4 ดาวขึ้นไปก็มีจำ�นวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ทางสมาคมโรงแรมไทย ยังพยายามกดดันให้ภาครัฐมีข้อกำ�หนดให้เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงแรมด้วย อีกปัจจัยหนึ่งคือการที่คอนโดมิเนียมระดับหรูหลายแห่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการบางส่วนมา
เป็นลักษณะของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เช่นกัน โดยมีอัตราค่าเช่าที่อยู่ในระดับตํ่ากว่า ทั้งสองปัจจัยที่กล่าวมาทำ�ให้การ
ปรับอัตราค่าห้องพักของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น
กลยุทธ์ทางการตลาด
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาดสำ�หรับธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นดังนี้
1. ให้บริการที่คุ้มค่าเหมาะสมกับราคาขาย  สร้างความประทับใจในการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้
บริการอีก
2. มีระบบการสำ�รองห้องพักที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลทั้งในส่วนของเว็บไซต์และออนไลน์
3. ส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจท่องเที่ยว และให้ส่วนลดแก่ลูกค้ากลุ่มบริษัทต่างชาติ
4. มุ่งรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่
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ผลจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของจำ�นวนนักท่องเทีย่ วให้ผลประกอบการในภาพรวมของธุรกิจโรงแรมระดับบน
และธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วย โดยรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักได้ (RevPAR) ของโรงแรมในกลุ่มนี้
เพิ่มขึ้นจาก 2,390 บาทในปี 2558 มาอยู่ที่ 2,534 บาทในปี 2559 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
1. ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำ�งานในประเทศไทย
2. นักท่องเที่ยว
นโยบายด้านราคา
การกำ�หนดราคาห้องพักในธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ  ได้แก่ ฤดูกาล
ราคาตลาดของคู่แข่งในระดับเดียวกัน  ต้นทุนการดำ�เนินงานของโรงแรม   เนื่องจากฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ
นักธุรกิจชาวไทยและชาวต่างประเทศทีพ่ กั อาศัยเป็นระยะเวลานาน ดังนัน้ ปัจจัยเรือ่ งฤดูกาลจะไม่มผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ
มากนัก
ช่องทางการจัดจำ�หน่าย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการใช้ช่องทางการจัดจำ�หน่ายหลายรูปแบบดังนี้
• การจำ�หน่ายตรงผ่านเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยขายของบริษทั ฯ โดยเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยขายจะเสนอราคาสินค้าให้แก่ลกู ค้าโดยตรง
โดยมุ่งเน้นรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
• การจำ�หน่ายผ่านตัวแทนจำ�หน่าย บริษทั ท่องเทีย่ ว และเว็บไซต์ให้บริการด้านการจองห้องพัก เช่น Agoda.com,
Booking.com, Hotels.com, Expedia.com ฯลฯ
• การจำ�หน่ายผ่านระบบสำ�รองห้องพักผ่านทางอินเตอร์เน็ต  โดยสามารถสำ�รองห้องพักผ่านเว็บไซต์ของกลุ่ม    
แมริออทคือ www.marriott.com ซึง่ การจองผ่านเว็บไซต์สามารถอำ�นวยความสะดวกให้ลกู ค้าชาวต่างประเทศ
ที่ต้องการเข้าพักทำ�ให้ช่องทางนี้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
2) ภาพรวมธุรกิจอาคารสำ�นักงานให้เช่า
ภาพรวมตลาดอาคารสำ�นักงานในกรุงเทพฯ ปี 2559 เติบโตได้ดี เนือ่ งจากพืน้ ทีส่ �ำ นักงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ใหม่มปี ริมาณ
จำ�กัด  ขณะทีป่ ริมาณการใช้พน้ื ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง หนึง่ ในปัจจัยสำ�คัญทีก่ ระตุน้ ให้ตลาดอาคารสำ�นักงานให้เช่าเติบโตนัน้
มาจากธุรกิจประเภทเอสเอ็มอีหรือสตาร์อัพที่มีการขยายตัวรวมไปถึงโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเปิดใช้งาน จึงเริ่ม
มีการพัฒนาโครงการอาคารสำ�นักงานกันมากขึ้น    
ฝ่ายวิจัย บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) (“ซีบีอาร์อี”) รายงานว่าปี 2559 ในกรุงเทพฯ มีพื้นที่
สำ�นักงานใหม่สร้างแล้วเสร็จ 151,000 ตารางเมตร ทำ�ให้พื้นที่สำ�นักงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 โดยในไตรมาส 4/2559
มีอาคารสำ�นักงานใหม่แล้วเสร็จ 2 อาคารได้แก่ อาคารของไทยรัฐและโอสถสภา  มีพื้นที่รวมราว 26,000 ตารางเมตร
ทั้ง 2 อาคารเป็นอาคารที่เจ้าของใช้พื้นที่เองทั้งหมด สำ�หรับปี 2560-2562  ซีบีอาร์อีคาดว่าจะมีพื้นที่สำ�นักงานให้เช่า
ใหม่อีก 463,000 ตารางเมตร เฉพาะในปี 2560 จะมีพื้นที่ใหม่มากกว่า 200,000 ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่กว่า
120,000 ตารางเมตร เป็นพื้นที่สำ�นักงานนอกเขตศูนย์กลางธุรกิจ (ซีบีดี) รายชื่อของสำ�นักงานให้เช่าที่สร้างเสร็จใน
ปี 2560 มีดังนี้

ซีบีอาร์อีเปิดเผยว่าค่าเช่าพื้นที่สำ�นักงานในกรุงเทพฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอัตราเฉลี่ยร้อยละ 6.5 โดยที่ค่าเช่า
สำ�นักงานเกรดเอและเกรดบีเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และร้อยละ 5 ตามลำ�ดับ อย่างไรก็ตาม แม้พื้นที่อาคารสำ�นักงานจะ
เพิ่มขึ้นแต่อัตราการใช้พื้นที่โดยรวมก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเป็นร้อยละ 91.8  ในปี 2559 โดยตลอดปี 2559 ปริมาณการใช้
พื้นที่สำ�นักงานเป็นไปตามที่คาดการณ์ซึ่งน่าจะแตะที่ระดับ 180,000 ตารางเมตร โดยลดลงเล็กน้อยจากปี 2558
ด้านความต้องการเช่าพื้นที่ล่วงหน้ายังคงมีอยู่   เห็นได้ชัดจากอาคารเกษร ทาวเวอร์ และอาคารเอ็ม ทาวเวอร์
ซึง่ มีก�ำ หนดแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 ทีป่ ระสบความสำ�เร็จในการปล่อยเช่าเพืน้ ทีล่ ว่ งหน้าก่อนอาคารสร้างแล้ว
เสร็จมากกว่า 6  เดือน    มีผู้พัฒนาโครงการจำ�นวนหนึ่งมีแผนพัฒนาที่ดินเป็นอาคารสำ�นักงาน ซึ่งคาดว่าโดยรวมจะทำ�ให้
พื้นที่สำ�นักงานให้เช่าเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000,000 ตารางเมตร แต่จะมีพื้นที่สำ�นักงานที่กำ�หนดแล้วเสร็จในปี  2562
เพียง 463,000 ตารางเมตร ดังนั้นจึงเชื่อว่าอัตราการใช้พื้นที่โดยรวมในตลาดอาคารสำ�นักงาน รวมถึงค่าเช่ายังคง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2560
ที่มา: รายงานภาวะตลาดอาคารสำ�นักงานในกรุงเทพฯ โดยบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำ�กัด
กลยุทธ์ทางการตลาด
• ทำ�เลที่ตั้งของอาคารสำ�นักงานให้เช่าของบริษัทฯ อยู่ในย่านธุรกิจ  เดินทางสะดวก
•     บริษทั ฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยทีไ่ ด้มาตรฐาน  อกี ทัง้ มีทมี ช่างทีม่ ปี ระสบการณ์และความชำ�นาญใน
  การควบคุมดูแลอาคารและระบบงานต่างๆ ภายในอาคาร
• บริษัทฯ มีทีมงานที่เป็นมืออาชีพซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารอาคารสำ�นักงานให้เช่า
ลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ บริษัทไทยและต่างชาติขนาดกลางและบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้พื้นที่อาคาร
สำ�นักงานในย่านสุขุมวิท เอกมัย
นโยบายด้านราคา
บริษัทฯ มีนโยบายในการกำ�หนดราคาให้เหมาะสมและอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้
ช่องทางการจัดจำ�หน่าย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีชอ่ งทางการจัดจำ�หน่ายโดยการขายผ่านตัวแทน  เนือ่ งจากตัวแทนมีเครือข่ายและฐาน
ลูกค้า นอกจากการขายผ่านตัวแทนแล้วลูกค้าสามารถติดต่อเช่าพืน้ ทีโ่ ดยตรงกับพนักงานขายในพืน้ ทีอ่ าคารสำ�นักงานได้
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พื้นที่ (ตารางเมตร)
27,000
13,000
36,000
19,500
32,000
127,500
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ชื่ออาคารสำ�นักงาน
ภิรัช ทาวเวอร์ แอท สาทร
ชินวัตรทาวเวอร์ 4 ย่านพหลโยธิน
สิงห์ คอมเพล็กซ์ ย่านอโศก-เพชรบุรี  
เกษร ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ย่านราชดำ�ริ
ภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค บางนา
รวม
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3) ภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
การเติบโตของอุตสากรรมซอฟต์แวร์ มีความสัมพันธ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสัดส่วนการใช้จ่ายด้าน
สารสนเทศของแต่ละองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคธุรกิจบริการทีม่ กี ารใช้ระบบไอทีในสัดส่วนทีส่ งู เช่น ธุรกิจการเงิน
ประกันภัย การแพทย์และสาธารณสุข ค้าปลีก ฯลฯ สำ�นักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หรือ ซิป้า เปิดเผยว่าโดยภาพรวมของตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ของไทย มีอัตราการเติบโตร้อยละ 4.4 ในปี
2559 และคาดการณ์ว่าในปี 2560 จะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 4.3 และมีมูลค่ารวม 57,257 ล้านบาท  โดยปัจจัยหลักที่
ทำ�ให้อุตสาหกรรมซอฟแวร์และบริการซอฟแวร์เติบโตคือ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ   ภาคการเงินจากโครงการพร้อมเพย์
(Promptpay) ทำ�ให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งด้านซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยของข้อมูล  นอกจากนี้
ภาคโทรคมนาคมเกิดโครงการขยายเครือข่ายสือ่ สารไร้สาย เทคโนโลยี 4G ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตไปแล้ว และโครงการขยาย
โครงข่ายบริการบรอดแบนด์ทั่วประเทศ อย่างไรก็ดีจากการสำ�รวจตลาดซอฟแวร์พบว่า พฤติกรรมการใช้ซอฟต์แวร์
สำ�เร็จรูปมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ SaaS (Software as a Service) มากขึ้น  และเทคโนโลยี  Cloud Technology
และ SaaS ได้เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ ทำ�ให้แนวโน้มการย้ายไปสู่การใช้บริการซอฟต์แวร์บนเทคโนโลยีคลาวด์แทน
การติดตั้งซอฟต์แวร์สำ�เร็จรูปบนเครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้น
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
แนวโน้มและทิศทางของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีจ่ ะมาแรงในอนาคต ที่ Gartner บริษทั วิจยั ด้านเทคโนโลยี
ได้กล่าวถึงจะมี 10 เรื่องดังนี้
1. Mobile Device Battle (สนามรบอุปกรณ์เคลื่อนที่)
2. Mobile Applications & HTML5 Web Technology
3. Personal Cloud
4. The Internet of Things
5. Hybrid IT & Cloud Computing
6. Strategic Big Data
7. Actionable Analytic
8. Mainstream In-Memory Computing (IMC)
9. Integrated Eco-System
10. Enterprise Applications Store
จากแนวโน้มและทิศทางของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวทีจ่ ะมาแรงในอนาคต รวมถึงการขยายตัวของ
เศรษฐกิจดิจทิ ลั ในประเทศไทยและการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะสามารถเป็นแรงผลักดันอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ไทยให้สามารถขยายตัวและเพิ่มมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ให้ได้มากขึ้น
ภาวะการแข่งขัน
บริษัทฯ ดำ�เนินการในลักษณะงานโครงการ โดยมุ่งเน้นไปที่การวางระบบซอฟต์แวร์กลุ่มประยุกต์ใช้ในองค์กร
และให้การสนับสนุนผู้ใช้งานแบบต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง และพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน
โรงพยาบาล (Hospital Information System) ระบบงานบัญชี การเงิน สินค้าคงคลัง และจัดซื้อจัดจ้าง (Oracle
People Soft Enterprise Financial & Supply Chain Management) ระบบงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Oracle PeopleSoft Enterprise Human Capital Management) และระบบวิเคราะห์ข้อมูล (QlikView Business
Intelligence) รวมถึงสามารถให้บริการติดตั้งและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล
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กลยุทธ์ทางการตลาด
1. มีผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจให้บริการซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์ด้าน
การบริการจัดการข้อมูลระบบโรงพยาบาล
2. ซอฟต์แวร์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำ�หน่ายเป็นซอฟแวร์ที่มาจากบริษัทฯ ผู้ผลิตที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง
ระดับโลก โดยซอฟต์แวร์บางตัวบริษัทฯ เป็นผู้วางระบบแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ ทำ�ให้บริษัทฯ ได้เปรียบ
คู่แข่งขันในการให้บริการ
3. เน้นการให้บริการแบบครบวงจร โดยบริษัทฯ มีการให้บริการติดตั้ง และพัฒนาระบบที่หลากหลายเพื่อ
รองรับความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร รวมถึงการให้บริการบำ�รุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบ
(System Maintenance & Support) และธุรกิจการให้บริการอื่นซึ่งบริษัทมีโครงการจะเปิดให้บริการใน
ลำ�ดับต่อไป เช่น IT Outsourcing เป็นต้น เพือ่ รักษาฐานลูกค้าเดิม ขยายฐานลูกค้า และทำ�ให้บริษทั ฯ มีรายได้
อย่างต่อเนื่อง (Retention Revenue)
4. มุ่งเน้นการทำ�งานที่เป็นมืออาชีพและมีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี โดยทางบริษัทฯ จะทำ�การพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา เพื่อ
ให้ทมี งานมีความสามารถในการตอบสนองการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการให้บริการตาม
เทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
5. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partnership) ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นในการทำ�ธุรกิจในรูปแบบพันธมิตร
ทางธุรกิจกับคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ผลิต ผู้แทนจำ�หน่าย ลูกค้า หรือผู้ประกอบการที่ทำ�ธุรกิจใน
ลักษณะเดียวกัน เพื่อเอื้อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำ�เร็จร่วมกัน (Win-Win Situation)
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ในส่วนของการให้บริการติดตั้งและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล
ภาวะการแข่งขันในตลาดกับผู้ให้บริการติดตั้งและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรจะมีไม่มากนัก รวมถึงธุรกิจ
โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงมี
โอกาสในการขยายตลาดในธุรกิจส่วนนี้สูงมาก
ในส่วนของการให้บริการติดตัง้ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรในส่วนของธุรกิจทัว่ ไป ภาวะการแข่งขัน
ในตลาดจะเริ่มสูงมากขึ้น แต่จำ�นวนคู่แข่งในระดับเดียวกันยังมีไม่มากนัก และความต้องการในท้องตลาดในส่วนของ
การติดตั้งระบบซอฟต์แวร์สำ�เร็จรูประบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยงั มีเพิ่มขึน้ เนื่องจากแต่ละบริษัทมีความต้องการ
ที่จะพัฒนาระบบงานสารสนเทศของตนเองให้รองรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2559 นี้
อย่างไรก็ดีการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2559 นอกจากจะส่งผลให้เกิดการไหลเข้าของ
เงินทุนปริมาณมหาศาลจากต่างชาติแล้ว ยังอาจเกิดภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในระดับภูมิภาค ดังนั้น ในระยะต่อไป
แนวโน้มการควบรวมกิจการในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดเพิม่ ขึน้ เพือ่ เป็นการสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
และมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 32

รายงานประจำ�ปี 2559

ลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ คือองค์กรที่มีความต้องการใช้บริการและติดตั้ง พัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อ
การบริหารจัดการงานโรงพยาบาล การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการงานบัญชี การเงิน จัดซื้อ จัดจ้าง
รวมไปถึงระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และลูกค้าที่มีความต้องการรับคำ�ปรึกษา ตลอดจนรับบริการวางระบบ
บริหาร และดูแลระบบสารสนเทศให้กับองค์กรแบบครบวงจร (Outsource) ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ใน
ธุรกิจการแพทย์ การเงิน รวมทั้งภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ บริษัทฯ คาดว่า ความต้องการใช้ระบบซอฟต์แวร์
จะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดการระบบทรัพยากรบุคคลและระบบการเงินซึ่งเป็นหัวใจสำ�คัญของทุกอุตสาหกรรม
นโยบายด้านราคา
เนือ่ งจากซอฟต์แวร์ทท่ี างบริษทั ฯ ให้บริการติดตัง้ พัฒนาเป็นซอฟแวร์ทเ่ี ป็นทีย่ อมรับกันในตลาดในประเทศไทย
และตลาดแถบ AEC และมีต้นทุนราคาไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์คู่แข่งในระดับเดียวกันทางบริษัทฯ ใช้
นโยบายการตั้งราคาโดยยึดความต้องการของตลาดและการแข่งขันเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยภายนอกอื่นๆ ด้วย เช่น
อุปสงค์ (demand) สภาพการแข่งขัน สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและงบประมาณของลูกค้า
ช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ช่องทางการจำ�หน่ายหลักผ่านตัวแทนฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ในการนำ�เสนอการให้บริการต่างๆแก่องค์กร
ต่างๆที่สนใจโดยตรง ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ปัจจุบันเป็นธุรกิจโรงพยาบาล และกลุ่มบริการทางการแพทย์
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
เพือ่ เป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการ สำ�หรับลูกค้าระดับบน บริษทั ฯ ได้ท�ำ สัญญาการจัดการกับกลุม่ แมริออท
ซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงเพื่อว่าจ้างให้บริหารงานอาคารที่พักอาศัยของบริษัทฯ โรงแรมแมริออท
เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาการจัดการกับกลุ่มแอสคอท
ซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับสากลเพื่อว่าจ้างให้บริหารอาคารที่พักอาศัยในโครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจบริการให้คำ�ปรึกษา พัฒนา และให้บริการซอฟต์แวร์ ต้องมีการคัดเลือกและจัดหาผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้าที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตที่บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำ�หน่าย โดยบุคลากรของบริษัทฯ จะต้องมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและมีความมั่นใจในคุณภาพของซอฟต์แวร์ต่างๆ โดยรายชื่อผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการที่เป็นคู่ค้าหลัก
ในปี 2559 ได้แก่
• บริษัท Oracle Corporation (Thailand) จำ�กัด ผู้ผลิตและจำ�หน่ายซอฟต์แวร์ Oracle Peoplesoft Enterprise
• บริษัท Telstra Corporation จำ�กัด ผู้ผลิตและจำ�หน่ายซอฟต์แวร์ ARCUS Hospital Information System
• บริษัท QlikTech จำ�กัด ผู้ผลิตและจำ�หน่ายซอฟต์แวร์ QlikView เป็นต้น
งานที่ยังไม่ส่งมอบ
ไม่มี
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ความเสี่ยงต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
• ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูง
ปัจจุบนั ธุรกิจเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์มกี ารแข่งขันในระดับค่อนข้างสูง เนือ่ งจากให้บริการทีพ่ กั อาศัยในระยะสัน้ ด้วย
จึงต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการโรงแรม นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการคอนโดระดับหรูที่เปลี่ยนมาให้เช่าในระยะสั้น
ทำ�ให้อัตราค่าเช่าของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ไม่สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้มากนัก
ความเสีย่ งจากการด้อยค่าของทรัพย์สนิ จากการทีผ่ ลประกอบการของโครงการทีไ่ ด้มาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ในการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มวี บริลเลี่ยนกรุ๊ป ทำ�ให้บริษัทฯ ได้สินทรัพย์เป็นที่ดินเปล่าในต่างจังหวัด 5 แห่ง
และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพฯ ที่สุขุมวิท 27 และสุขุมวิท 29  โครงการอาคารสำ�นักงานบางกอกบิสซิเนส
เซ็นเตอร์และโครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย ในส่วนของที่ดินเปล่าในต่างจังหวัดและที่ดินของโครงการที่สุขุมวิท 27
และสุขุมวิท 29 ซึ่งราคาซื้อเป็นราคาเต็มมูลค่าราคาประเมินทรัพย์สิน โดยที่ไม่มีส่วนลด ดังนั้นหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ
ในอนาคตที่อาจจะทำ�ให้ผลประกอบการของโครงการต่างๆได้แก่โครงการอาคารสำ�นักงานบางกอกบิสซิเสเซ็นเตอร์
และโครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย ตํ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ หรือหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงทำ�ให้
มูลค่าทรัพย์สินลดลง อาจจะทำ�ให้บริษัทฯ ต้องมีการบันทึกการด้อยค่าของทรัพย์สินดังกล่าว
ความเสี่ยงจากข้อจำ�กัดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในต่างจังหวัด
ในการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มวี บริลเลี่ยนกรุ๊ป ทำ�ให้บริษัทฯ ได้สินทรัพย์เป็นที่ดินเปล่าในต่างจังหวัด 5 แห่ง
ที่ดินแต่ละแห่งมีข้อจำ�กัดของการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกันไป   ที่ดินบางแปลงอาจติดข้อจำ�กัดในการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมาย ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ให้เช่า หรือโครงการในเชิงพาณิชย์ได้
หรือไม่สามารถพัฒนาโครงการในรูปแบบที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุนได้     ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่
ซื้อขายหุ้นภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น ถ้าบริษัทฯ ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะพัฒนาโครงการบนที่ดินในต่างจังหวัดจำ�นวน
5 แปลง บริษัทฯ มีสิทธิที่จะขายคืนที่ดินในต่างจังหวัดแปลงใดแปลงหนึ่ง หรือทั้ง 5 แปลง ให้แก่ผู้ขายในราคา
ต้นทุนพร้อมกับได้รับต้นทุนในการถือครองในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอน
ค่าภาษีตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการขายทีด่ นิ แต่เพียงผูเ้ ดียว ซึง่ เงือ่ นไขดังกล่าวช่วยลดความเสีย่ งจากข้อจำ�กัดการใช้ประโยชน์
ที่ดินลงได้
ความเสีย่ งจากต้นทุนการพัฒนาโครงการสูงกว่าประมาณการ หรือการพัฒนาโครงการล่าช้ากว่าแผนทีก่ �ำ หนด
บริษัทฯ มีแผนเริ่มพัฒนาโครงการโรงแรมที่สุขุมวิท 27 และโครงการคอนโดมิเนียม สุขุมวิท 29 ในระหว่าง
ปี 2561 - 2562 บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยดูจากดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสร้างของปี 2557-2559  โดยรวมปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจทำ�ให้ต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นมากกว่าประมาณการที่
กำ�หนดไว้    นอกจากนี้ โครงการโรงแรม สุขุมวิท 27 เป็นการพัฒนาโครงการต่อจากโครงสร้างโยธาเดิมที่ก่อสร้างแล้ว
เสร็จมานานกว่า 11 ปี (ยังขาดงานระบบ งานผนังอาคาร งานตกแต่งภายใน งานภูมิสถาปัตย์ และงานอื่นๆ) จึง
จำ�เป็นต้องออกแบบและดำ�เนินการด้วยความรอบคอบ ให้เข้ากับโครงสร้างโยธาเดิมที่ออกแบบมาเฉพาะ ซึ่งจะ
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนได้ยาก หรือเปลี่ยนแปลงแบบแปลนได้แต่มีต้นทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้น อาจจะมีความเสี่ยงจาก
การประมาณการต้นทุนโครงการแตกต่างไปจากต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจริง อันเนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างและระบบต่างๆ
ที่เพิ่มขึ้น หรือการปรับแบบแปลนทำ�ให้ต้นทุนสูงขึ้น
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อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแนวทางลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงมาช่วยกำ�หนดรูปแบบและประเมินต้นทุนที่ต้องใช้ในการพัฒนาโครงการใน
เบื้องต้น และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สำ�รองค่าใช้จ่ายเผื่อเหลือเผื่อขาดเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ 5 ของมูลค่าก่อสร้างโครงการ เพือ่ รองรับการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนโครงการทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต นอกจากนี้
บริษัทฯ วางแผนเข้าทำ�สัญญารับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะกำ�หนดมูลค่างานและระยะเวลาการส่งมอบ
งานตามสัญญาที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นและพัฒนาโครงการได้แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายภาษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
จากที่กระทรวงการคลังได้นำ�พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และได้ผ่านความเห็น
ชอบจากคณะรัฐมนตรี เป็นที่เรียบร้อย โดยกระทรวงการคลังจะบังคับใช้ในปี 2561  การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีที่ดินเพิ่มขึ้น  เนื่องจากบริษัทฯ
และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงเกิน 50 ล้านบาทจากการที่ที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตั้งอยู่ในศูนย์กลางธุรกิจ  ซึ่งเดิมเสียภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ของรายได้ค่าเช่า การเปลี่ยน
นโยบายภาษีดงั กล่าวจะทำ�ให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยต้องเสียภาษีตามมูลค่าของสินทรัพย์แทน ซึง่ อาจส่งผลให้บริษทั ฯ
และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มขึ้น
• ธุรกิจให้บริการติดตั้งและวางระบบสารสนเทศ
ความเสี่ยงจากการส่งมอบงาน
ธุรกิจการให้บริการสารสนเทศนั้นการส่งมอบงานตามกำ�หนดระยะเวลา และคุณภาพของงานเป็นสิ่งสำ�คัญ
การให้บริการด้านซอฟต์แวร์มักจะมีอายุการส่งมอบโครงการประมาณ 8 - 24 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละ
โครงการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบโครงการในเวลาที่กำ�หนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ อาจถูกปรับจากการส่งงาน
ล่าช้าได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยงของโครงการอย่างสมํ่าเสมอเพื่อ
ให้สามารถส่งมอบงานและปิดโครงการได้ตรงตามแผนการดาเนินงานโครงการที่กำ�หนด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากความล้าสมัยของการให้บริการ ซึ่งมีผลทำ�ให้ความสามารถในการแข่งขัน
ลดลง บริษัทฯ จึงให้ความสำ�คัญต่อการวางแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีพร้อมทั้งการส่งเสริม
ให้พนักงานมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่อยู่ตลอดเวลา
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล
เนื่องจากธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นธุรกิจที่มีการพึ่งพาความสามารถและความชำ�นาญ
เฉพาะด้านของบุคลากร บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะของบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงมีการวางแผนกำ�ลังคนอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการขาดแคลนทรัพยากร
บุคคลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้

ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ
ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำ�หนดนโยบายในการบริหารงาน
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่คอื กลุม่ วิทยากร ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ทัง้ หมดเป็นจำ�นวน 2,945,342,543 หุน้
คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  จึงทำ�ให้กลุ่มวิทยากรสามารถควบคุมกลุ่มบริษัท
และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในทุกเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือ
ข้อบังคับบริษัทฯกำ�หนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงมีความเสี่ยงจาก
การไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้  
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคคลภายนอก 3 ท่านเข้ามาเป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ
จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน  จึงเป็นการถ่วงดุลอำ�นาจในการบริหารได้ในระดับหนึ่ง  นอกจากนี้ในกรณีเข้าทำ�รายการ
เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำ�นาจควบคุมรวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบุคคลดังกล่าวจะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว
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ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงทางด้านโครงสร้างเงินทุนและสภาพคล่อง
ภายหลังการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มวี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง บริษัทฯ ต้องรับภาระหนี้เงินกู้ยืมของกลุ่มวี
บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นหนี้สินที่เกิดจากการพัฒนาโครงการอีกจำ�นวน 1,544.53 ล้านบาท ประกอบด้วย
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  924.14 ล้านบาท และเงินกู้ยืมกรรมการจำ�นวน 620.39 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังมีภาระหนีเ้ พิม่ ขึน้ จากตัว๋ สัญญาใช้เงินจำ�นวน 510.51 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน 968.0 ล้านบาท แต่ไม่มีเงินกู้ยืมกรรมการ
บริษทั ฯ มีการเพิม่ ทุนแก่นกั ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงจำ�นวน 1,839,938,433 หุน้ ซึง่ ทำ�ให้มสี ว่ นของผูถ้ อื หุน้
เพิ่มขึ้น 5,896.15 ล้านบาท ทำ�ให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.02 เท่า จากปี 2558
เป็น 0.18 เท่าในปี 2559 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีภาระในการจัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการอีก 2 โครงการคือ
โครงการโรงแรมที่สุขุมวิท 27 โครงการคอนโดมิเนียมที่สุขุมวิท 29 คาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,643 ล้านบาท
ซึ่งจะทยอยลงทุนในปี 2561 - 2562  อย่างไรก็ตามอัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ยังอยู่ในระดับตํ่า การก่อหนี้ดังกล่าว
ไม่ได้ส่งผลให้มีความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้นมากนัก
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดย
การกำ�หนดให้มนี โยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ บริษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายทีเ่ ป็น
สาระสำ�คัญ จากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากมีฐานของลูกค้าที่
หลากหลายและมีจำ�นวนมากราย จำ�นวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของ
ลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
จากการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มวี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง ทำ�ให้บริษัทฯ มีภาระหนี้เพิ่มขึ้น โดยอัตราดอกเบี้ย
สำ�หรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มวี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจะ
ทำ�ให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น  ซึ่งดอกเบี้ยดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อกำ�ไรสุทธิของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุม่ บริษทั ฯ มีวงเงินสินเชือ่ จากสถาบันการเงินทัง้ สิน้ ประมาณ 1,500.0 ล้านบาท และมีภาระ
หนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประมาณ1,480.5 ล้านบาท (รวมตัว๋ สัญญาใช้เงินระยะยาวจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน)

สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจซึ่งได้แก่ ที่ดิน อาคารมีดังนี้
• ธุรกิจโรงแรม
ลักษณะ
โครงการ

เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตร.วา)

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2559
(ล้านบาท)

ถือกรรมสิทธิ์โดย

ภาระผูกพัน

เซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์

2-0-34.3

32.82

บริษัทฯ

-

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

ลักษณะ
โครงการ

เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตร.วา)

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2559
(ล้านบาท)

ถือกรรมสิทธิ์โดย

ภาระผูกพัน

อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) กทม.

อาคาร
สำ�นักงานให้เช่า

1-3-9

543.26

บจก. วี
อินเทลลิเจ้นซ์

ค้ำ�ประกัน
เงินกู้ยืม
สถาบัน
การเงิน

ลักษณะ
โครงการ

เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตร.วา)

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2559
(ล้านบาท)

ถือกรรมสิทธิ์โดย

ภาระผูกพัน

โรงแรม

1-2-51

1,047.23

บจก. กรุงเทพ
บริหาร

-
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ชื่อและที่ตั้งโครงการ
แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์
สาทร วิสต้า-กรุงเทพฯ
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

• ธุรกิจอาคารสำ�นักงานให้เช่า

• ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เช่า
ชื่อและที่ตั้งโครงการ
โรงแรม RetrOasis
ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท กทม.
หมายเหตุ

:

ปัจจุบนั บจก. กรุงเทพบริหารได้ให้บจก. วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วสิ เซส (“VMS”) (ซึง่ นางสาวสาธิตาเป็นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่) เช่าทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก จำ�นวน 63 ห้อง คือ โรงแรม RetrOasis ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยวแบบประหยัด ซึ่งสัญญาเช่าจะครบ
กำ�หนดในเดือนมิถุนายน 2560 พร้อมทั้งให้เช่าอาคารพาณิชย์อีกหลายราย ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การพัฒนาโครงการ และในระหว่างนี้ หากสัญญาเช่าครบกำ�หนด บริษัทฯ อาจจะพิจารณาต่อสัญญาเช่าภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ จะสามารถ
ยกเลิกสัญญาเช่าได้เมื่อต้องการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อขายซึ่งคาดว่าจะดำ�เนินการในปี 2562

• ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
ลักษณะ
โครงการ

เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตร.วา)

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2559
(ล้านบาท)

โครงการโรงแรมและเซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์ ซัมเมอร์เซ็ท
ซอยเอกมัย 2 ถนนเอกมัย กทม.

เซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์

5-1-94

2,271.70

บจก. วี
เรสซิเดนท์

ค้ำ�ประกัน
เงินกู้ยืม
สถาบัน
การเงิน

โครงการโรงแรม ซอยสุขุมวิท 27
ถนนสุขุมวิท กทม.

โรงแรม

2-2-34.3

1,515.53

บจก. กรุงเทพ
บริหาร

-

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

เจ้าของ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

ประเภททรัพย์สิน / ที่ตั้ง

เจ้าของกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

1

ทีด่ นิ เปล่า เนือ้ ที่ 49 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา
ตัง้ อยูท่ ่ี อำ�เภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

73.71

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง

-

2

ทีด่ นิ เปล่า เนือ้ ที่ 10 ไร่
ตัง้ อยูท่ ่ี ตำ�บลมวกเหล็ก อำ�เภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

30.0

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง

-

3

ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง เนือ้ ที่ 30 ไร่ 3 ตารางวา
ตัง้ อยูท่ ่ี อำ�เภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่

152.17

บจก. วี 33

-

4

ทีด่ นิ เปล่า เนือ้ ที่ 40 ไร่ 58.90 ตารางวา
ตัง้ อยูท่ ่ี อำ�เภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

96.93

บจก. กรุงเทพบริหาร

-

5

ทีด่ นิ เปล่า เนือ้ ที่ 5 ไร่ 3 งาน 35.2 ตารางวา
ตัง้ อยูท่ ่ี อำ�เภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

118.07

บจก. กรุงเทพบริหาร

-

• มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
ทีด่ นิ อาคารและส่วนปรับปรุง

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
งบการเงินรวม
3,120.06

ยานพาหนะ

12.65

เครือ่ งใช้ส�ำ นักงานและคอมพิวเตอร์

9.94

เครือ่ งตกแต่งและวัสดุอปุ กรณ์

114.83

งานระหว่างทำ�

633.32

รวมทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

3,890.80

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
รวมทัง้ สิน้

7.32
3,898.12
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ลำ�ดับ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2559
(ล้านบาท)

รายงานประจำ�ปี 2559

• ที่ดินเปล่ารอการพัฒนา

ความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี
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2559

- บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนชำ�ระแล้วจากการแปลงสภาพใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำ�นวน  
442,172,887 หุ้น เป็นจำ�นวนเงิน 442,172,887  บาท ทำ�ให้ทุนที่ชำ�ระแล้วเป็นจำ�นวน 1,400,149,087 บาท
- บริษัทฯ ได้เข้าทำ�รายการซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวมร้อยละ 99.99 ของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป
โฮลดิ้ง จำ�กัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์จำ�นวน 4 บริษัทได้แก่ 1) บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จำ�กัด 2) บริษัท วี เรสซิเดนซ์
จำ�กัด 3) บริษัท กรุงเทพบริหาร จำ�กัด และ 4) บริษัท วี 33 จำ�กัด จากนางสาวสาธิตา วิทยากร
และบริษัท พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะทำ�ให้กิจการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
ในที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้น 9 แห่งโดยแบ่งเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในทำ�เลใจกลางกรุงเทพมหานครรวม
4 โครงการและที่ดินในต่างจังหวัด 5 แห่ง โดยบริษัทฯ ได้ทำ�การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน
1,839,938,433 หุ้น ให้แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี และ
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่ารวมทั้งสิ้น 510,509,850 บาท ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร เพื่อเป็น
ค่าตอบแทนสําหรับการเข้าซื้อกิจการของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด ทำ�ให้ทุนจดทะเบียน
เพิ่มขึ้นเป็น 3,240,683,433 บาท

โครงสร้างเงินทุนและข้อมูลทั่วไป

ทั้งนี้ เงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
2558

2559

บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำ�กัด

ที่ปรึกษาธุรกิจ

ไทย

99.99

99.99

บริษัท คอนเวร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำ�กัด

ให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสารสนเทศ

ไทย

99.99

99.99

บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำ�กัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

99.99

99.99

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

-

99.99

บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จำ�กัด

อาคารสำ�นักงานให้เช่า

ไทย

-

99.99

บริษัท วี 33 จำ�กัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

-

99.99

บริษัท วี เรสซิเดนท์ จำ�กัด

ให้บริการที่พักอาศัยให้เช่า

ไทย

-

99.99

บริษัท กรุงเทพบริหาร จำ�กัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ไทย

-

99.99
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บริษทั ฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพในการสร้างรายได้ ผ่านการวิเคราะห์ความเป็นได้ของโครงการ
และมีผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม  ภายใต้ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้  โดยธุรกิจนัน้ สามารถส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษทั ฯ
เพื่อให้สามารถกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับแผน
ธุรกิจของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงมีนโยบายการบริหารงานโดยส่งบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นว่ามีความรูแ้ ละประสบการณ์
ทีเ่ หมาะสมเข้าไปเป็นกรรมการในบริษทั ย่อยนัน้ ๆ และมีการประชุมเพือ่ ติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นประจำ�ทุกไตรมาส  
นอกจากนี้มีการจัดให้หน่วยงานภายนอกรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบ และมีการชี้แจงนโยบายที่สำ�คัญของบริษัทฯ เป็นต้นว่า นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการ
บริหารความเสี่ยง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกัน และนโยบายการแจ้งเบาะแส
ให้บริษัทย่อยรับทราบและนำ�ไปปฏิบัติ

รายงานประจำ�ปี 2559

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
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จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีทนุ จดทะเบียน 1,400,700,000 บาท เรียกชำ�ระแล้ว 957,976,200 บาท
ประกอบด้วยหุน้ สามัญจำ�นวน 957,976,200 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ระหว่างปี 2559 บริษทั ฯ ได้เปิดให้ผถู้ อื ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ได้แสดงความจำ�นงในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ 3 ครัง้
โดยมีจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 442,172,887 หน่วย โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นจำ�นวนดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จํานวน 1,839,938,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1  บาทเพื่อออกและเสนอขายให้แก่น.ส. สาธิตา วิทยากร และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ เพื่อเป็นค่าตอบแทน
สําหรับการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มวี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โดยการเข้าซื้อหุ้นจํานวนทั้งสิ้น 633,089,998 หุ้นในกลุ่มวีบี หรือ
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจาํ นวนหุน้ ทีอ่ อกและจาํ หน่ายแล้ว ทัง้ หมดของกลุม่ วี บริลเลีย่ นกรุป๊ บริษทั ฯ
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำ�ระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียน 3,240,638,433  บาท เรียกชำ�ระแล้ว 3,240,087,520 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 3,240,087,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นตามสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. น.ส.สาธิตา วิทยากร
2. นายสาธิต วิทยากร
3. พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์
4. น.ส.พัลลภา วิทยากร
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม

จำ�นวนหุ้น
1,760,115,114
972,199,200
157,737,029
55,291,200
294,744,977
3,240,087,520

% ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด
54.32
30.01
4.87
1.71
9.09
100.00

วันที่ใช้สิทธิ
31 มีนาคม 2559
30 มิถุนายน 2559
30 กันยายน 2559

จำ�นวนหน่วยที่ใช้สิทธิ
6,866,100
1,719,400
433,587,387

วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุน
9 เมษายน 2559
7 กรกฎาคม 2559
10 ตุลาคม 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นคงเหลือเป็นจำ�นวน 500,913 หน่วย
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ครบกำ�หนดแล้ว
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรหลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล สำ�รองตามกฎหมาย และสำ�รองอื่นๆ ที่ผ่านมา บริษัทยังไม่มีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากธุรกิจเพิ่งเริ่มมี
ผลกำ�ไรในปี 2557 และยังอยูใ่ นระหว่างการขยายกิจการ การจ่ายปันผลจึงมีการเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยูก่ บั ผลประกอบการ
แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำ�เป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต   โดยให้อำ�นาจคณะกรรมการของบริษัท
พิจารณา โดยการดำ�เนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
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ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (PRINC-W1) จำ�นวน 466,900,000 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน
1 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชนิด
:
ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
:
0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
:
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
:
1.20 บาทต่อหุ้น
วันใช้สิทธิ
:
กำ�หนดการใช้สิทธิทุก ๆ 3 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดง
สิทธิโดยวันกำ�หนดใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 27 ธันวาคม 2556
และสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 กันยายน 2559
วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
:
1 ตุลาคม 2556
อายุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
:
3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำ�คัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่
1 พฤศจิกายน 2556 จำ�นวนทั้งสิ้น 466,850,000 หน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ยั
งไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นคงเหลือเป็นจำ�นวน 442,673,800 หน่วย
ในระหว่างปี 2559 ผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำ�นงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 3 ครั้ง มีจำ�นวน
รวมทั้งสิ้น 442,172,887 หน่วย โดยมีรายละเอียดในการใช้สิทธิดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2559

การออกหลักทรัพย์อื่น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
1) บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

เว็บไซต์

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
เดิมชื่อ บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)
Principal Capital Public Company Limited
Formerly named  Metrostar Property Public Company Limited
PRINC
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
1 ซอยสวนพลู ถนนสาทร แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0107547000869 (เลขทะเบียนเดิมเป็น 0107574700864)
3,240,638,433.00  บาท
3,240,087,520.00  บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,240,087,520 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
http://www.principalcapital.co.th

โทรศัพท์

02-714-2171-3

โทรสาร

02-714-2185

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
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ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
ที่ตั้งสาขา
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

2) บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำ�กัด

ชื่อบริษัท

บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำ�กัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Principal Investment Company Limited

ประเภทธุรกิจ

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
0105556449227

ที่ตั้งสำ�นักงาน
เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

10,000,000 บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
10,000,000 บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
02-714-2184

โทรสาร

02-714-2185

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

ที่ตั้งสำ�นักงาน
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำ�กัด
Convergence Systems Company Limited
ให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสารสนเทศ
ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
0105551095249
50,000,000 บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 5,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
50,000,000 บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 5,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
02-714-1378
02-714-3478

4) บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำ�กัด

ชื่อบริษัท

บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำ�กัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Bangkok Center District Company Limited

ประเภทธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
0105558144911

ที่ตั้งสำ�นักงาน
เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

300,000,000 บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 30,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
75,000,000 บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 7,500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
02-714-2173

โทรสาร

02-714-2185

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 43

ชื่อบริษัท
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประเภทธุรกิจ
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3) บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำ�กัด

5) บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด

ชื่อบริษัท

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

V Brilliant Group Holding Company Limited

ประเภทธุรกิจ

โทรศัพท์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
0105556006937
6,330,900,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 583,600,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ์จำ�นวน 49,490,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
6,330,900,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 583,600,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ์จำ�นวน 49,490,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
02-714-8239

โทรสาร

02-714-2185
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ที่ตั้งสำ�นักงาน
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

6) บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จำ�กัด

ชื่อบริษัท

บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จำ�กัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

V Intelligence Company Limited

ประเภทธุรกิจ

ให้เช่าอาคารสำ�นักงาน
ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
0105556007003

ที่ตั้งสำ�นักงาน
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน

200,000,000 บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 20,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

โทรศัพท์

200,000,000 บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 20,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
02-714-2171-3

โทรสาร

02-714-2185

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

บริษัท วี 33 จำ�กัด
V 33 Company Limited

ประเภทธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
0105557152309

ที่ตั้งสำ�นักงาน
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

500,000,000 บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 50,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
300,000,000 บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 50,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ชำ�ระแล้วหุ้นละ 6 บาท

โทรศัพท์

02-714-2171-3

โทรสาร

02-714-2185

8) บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำ�กัด

ชื่อบริษัท

บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำ�กัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

V Residence Company Limited

ประเภทธุรกิจ

โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
0105556015847

ที่ตั้งสำ�นักงาน
เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

700,000,000 บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 70,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
700,000,000 บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 70,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
02-714-2171-3

โทรสาร

02-714-2185

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
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ชื่อบริษัท
ชื่อภาษาอังกฤษ
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7) บริษัท วี 33 จำ�กัด

9) บริษัท กรุงเทพบริหาร จำ�กัด

ชื่อบริษัท

บริษัท กรุงเทพบริหาร จำ�กัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Bangkok Management Company Limited

ประเภทธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
0105535092052
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ที่ตั้งสำ�นักงาน
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน

2,850,600,000 บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 28,506,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

โทรศัพท์

2,850,600,000 บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 28,506,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
02-714-2171-3

โทรสาร

02-714-2185

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

บุคคลอ้างอิง

1) นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำ�กัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991

2) ผู้สอบบัญชี

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์        
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด   
179/74-80 ถนนสาทรใต้  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  02-344-1000  02-824-5000
โทรสาร  02-286-5050

ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์
คุณวิชนัน ศุภจรรยา / (ว่าง)

ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
คุณวิชนัน ศุภจรรยา /
คุณศุภวัส พงษ์ศิริพานิข

ผู้ตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณวีระ ศรีชนะชัยโชค

บริการงานวิศวกร
คุณศุภวัส
พงษ์ศิริพานิช

รายงานประจำ�ปี 2559

บริการงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คุณแพร โฮ่วรังกูร
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บริการงานจัดซื้อ
คุณเสมอแข
สัทธาพงศ์

กฎหมายและงาน
ประสานงานราชการ
คุณถิรนันท์ แสงพึ่งธรรม

สำ�นักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- เลขานุการบริษัท คุณชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ
- ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและเงินลงทุน คุณศิริชัย โตวิริยะเวช

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

ประธานคณะกรรมการบริหาร
ดร.สาธิต วิทยากร

คณะกรรมการบริษัท

สายงานบริหารเครือข่าย

บริการงานบัญชี
คุณปรียาพร
อภิวาทน์วิทยะ

สายงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร.สาธิต วิทยากร

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

โครงสร้างการจัดการและค่าตอบแทน

บริการงานบุคคล
คุณสุกนิษฐ์
มหานุกูล

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
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1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 11 ครั้ง  ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการบริษัทฯ
จำ�นวน 1,095,000 บาท มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านสละสิทธิ์ไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุมทั้งหมดของปี 2559 ได้มีการจ่ายเงินค่าบำ�เหน็จ
ให้กรรมการ เป็นจำ�นวนเงิน 4,000,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,095,000 บาท

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
150,000

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
ดร.สาธิต วิทยากร

รายชื่อกรรมการ

ค่าบำ�เหน็จกรรมการ

รวมทั้งสิ้น

600,000

750,000

190,000

600,000

790,000

105,000

400,000

505,000

90,000

-0-

90,000

น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม

135,000

400,000

535,000

ดร.จุฑามาส อิงคโพธิ์ชัย

135,000

400,000

535,000

น.ส.ศิรดา เทียมประเสิรฐ

90,000

400,000

490,000

น.ส.ภัทรพร จารุพัฒน์

100,000

400,000

500,000

น.ส.วิชนัน ศุภจรรยา

100,000

-0-

100,000

นางศันสนีย์ สุธีวงศ์***

-0-

400,000

400,000

นายศาสตรา จันทรศัพท์***

-0-

400,000

400,000

รวมค่าตอบแทนกรรมการ

1,095,000

4,000,000

5,095,000

นายวีระ ศรีชนะชัยโขค

***เนือ่ งจากค่าบำ�เหน็จกรรมการทีจ่ า่ ยให้กรรมการนัน้ เป็นการจ่ายให้กรรมการทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งในปี 2558 และ
ถึอเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2559 ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ดังนั้นนางศันสนีย์ สุธีวงศ์และนายศาสตรา
จันทรศัพท์ จึงได้ค่าบำ�เหน็จกรรมการประจำ�ปี 2558 ซึ่งในปี 2559 นางศันสนีย์ สุธีวงศ์และนายศาสตรา จันทรศัพท์
ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทฯแล้ว
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารจำ�นวน 21 ราย
(ซึ่งรวมถึงนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร, ดร.สาธิต วิทยากร, และนางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ ด้วย) เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น 52.3 ล้านบาท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำ�นวนพนักงาน (รวมผู้บริหาร) 300 คน บริษัทฯ ได้จ่าย
ผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 170.99 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส
เงินประกันสังคมและสวัสดิการพนักงานอื่นๆ เป็นต้น
ชื่อบริษัท
บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล
  - สำ�นักงานใหญ่
  - สาขา
บจก. คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์
บจก. พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์
บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค
บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง
บจก. วี เรสซิเดนซ์
  - สำ�นักใหญ่
  - สาขา
บจก. วี 33
บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์
บจก. กรุงเทพบริหาร

พนักงานปฏิบัติการ พนักงานบริหาร
(คน)
(คน)

รวมจำ�นวน
พนักงาน

รวมทั้งสิ้น

29
130
67
-

13
13
13
4

42
143
80
4

54.02
48.05
64.88
0.56

1
22
-

1
7
-

2
29
-

0.35
3.33
-

ทั้งนี้ บริษัทย่อย 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำ�กัด บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำ�กัด
บริษัท วี 33 จำ�กัด  บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จำ�กัด และบริษัท กรุงเทพบริหาร จำ�กัด ยังไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน
พนักงานในปี 2559 เนื่องจากยังไม่มีพนักงาน
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บุคลากร
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2) ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
ประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าและการชดใช้คืนให้กับบริษัท (Directors and Officers
Liability and Company Reimbursement Policy: D&O) วงเงินประกัน 300 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
• เงินทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 บริษัท ได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพแก่พนักงานและผู้บริหารโดยบริษัทฯ
จะสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน

เกณฑ์การพิจารณาจ่ายโบนัส
การจ่ายเงินโบนัสจะพิจารณาเป็นคราวๆ ไป โดยมีเกณฑ์ต่างๆ ที่จะต้องนำ�มาพิจารณาประกอบ ได้แก่
ผลประกอบการของบริษัทฯ การประเมินผลงานของพนักงานที่ได้รับโบนัส
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ข้อพิพาททางด้านแรงงาน
- ไม่มี –
นโยบายการพัฒนาบุลากร
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะพัฒนาพนักงานของบริษทั ฯ ให้มศี กั ยภาพเพือ่ เตรียมความพร้อมในการแข่งขันเชิงธุรกิจ
และการคำ�นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตาม “นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน” บริษัทฯ ถือว่าพนักงานคือ ทรัพยากรที่สำ�คัญขององค์กร จึงพัฒนา
พนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานโดยสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ�งานทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายสนับสนุน สำ�หรับพนักงานที่มีความตั้งใจ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมภายในให้แก่พนักงานรวม 2 หลักสูตร และพิจารณาส่งพนักงานไป
อบรมภายนอกตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้นๆ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล และการตรวจสอบงบการเงินสำ�หรับงวดบัญชี ปี 2559 ของ
บริษัทฯ และ บริษัทย่อย 8 แห่ง เป็นจำ�นวนเงินรวมทั้งสิ้น 3.11 ล้านบาท
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการอิสระ
และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.สาธิต วิทยากร
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาววิชนัน ศุภจรรยา
กรรมการ, กรรมการบริหาร และ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ
กรรมการ

นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์
กรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2559

ดร.จุฑามาส อิงโพธิช
์ ย
ั
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
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นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการและผูบ
้ ริหาร
คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ
จำ�นวน 9 คน ดังนี้
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รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร - กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ - กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ
3. ดร.สาธิต วิทยากร
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการอิสระ
4. น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
5. ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
6. นายวีระ ศรีชนะชัยโขค*
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. น.ส. ศิรดา เทียมประเสิรฐ - กรรมการ
8. น.ส. ภัทรพร จารุพัฒน์
- กรรมการ
- กรรมการ
9. น.ส. วิชนัน ศุภจรรยา*
- กรรมการบริหาร
- ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

เข้าประชุม/จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม
การประชุมคณะ การประชุม
สาเหตุ
กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น การขาดประชุม
10/11

2/2

ติดภารกิจ

11/11

2/2

-

10/11

2/2

ติดภารกิจ

11/11

2/2

-

11/11

2/2

-

9/11

2/2

ติดภารกิจ 1 ครั้ง
****

9/11
10/11

2/2
2/2

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

10/11

2/2

****

หมายเหตุ :
*นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายศาสตรา จันทรศัพท์ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
และนางสาววิชนัน  ศุภจรรยา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนางศันสนีย์ สุธีวงศ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
**** นายวีระ ศรีชนะชัยโชค และนางสาววิชนัน ศุภจรรยา ไม่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เนื่องจากยังไม่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

บทบาทและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำ�หนดให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ  ไม่ได้เป็นบุคคล
เดียวกัน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1.   เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นมี
บทบาทในการกำ�หนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มีอำ�นาจและหน้าที่ในการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียน”     ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด     ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำ�หนดบทบาทหน้าที่และหลักปฏิบัติของคณะ
กรรมการบริษทั เพือ่ เป็นแบบอย่างให้พนักงานทุกระดับยึดมัน่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน และเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
ให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป ดังนี้
1. ดูแลและจัดการให้การดำ�เนินการของบริษทั ฯ และการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Duty of
Accountability) ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  (Anti-Corruption) และ
มีจริยธรรม (Duty of Ethic) รักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ    บนหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่    ี โดยคำ�นึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นประจำ�ทุกปี และ กำ�หนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
3. กำ�หนดวิสยั ทัศน์ของกิจการ พิจารณาอนุมตั นิ โยบายและกลยุทธ์ทส่ี �ำ คัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานต่างๆ
งบประมาณ ความเสี่ยง รวมทั้งกำ�กับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำ�เนินงานตามนโยบาย และ แผนงานที่
กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรับผิดชอบต่อผลประกอบการ และการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร
ด้วยความตั้งใจ และความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
4. ให้ความมัน่ ใจว่าระบบบัญชีการรายงานทางการเงิน และ การสอบบัญชีมคี วามเชือ่ ถือได้ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่อี าจจะเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษทั ฯ    กำ�หนดแนวทางในการทำ�รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำ�คัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำ�หนดขั้นตอนการ
ดำ�เนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
6. ให้มีการกำ�หนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดย
ให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยการ
รายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกไตรมาส  จัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ความสำ�คัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
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อำ�นาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2559

2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ผู้ถือหุ้น ให้มีประสิทธิภาพจนสำ�เร็จลุล่วงเป็น
ไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ
3. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเท่าเทียมกัน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่
ความรับผิดชอบและตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
5.       ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั    และคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ   ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กำ�หนดไว้
6. เป็นผูล้ งคะแนนชีข้ าดในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทัง้ สองฝ่ายเท่ากัน

รายงานประจำ�ปี 2559
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7. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด
พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบ
ที่เกีย่ วข้องเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ในกรณีทต่ี �ำ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอน่ื นอกจากออกตามวาระ
8. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ต่อไป
9. พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและมอบหมายอำ�นาจหน้าที่บางประการให้คณะกรรมการบริหารเป็น
ผู้บริหารงานของบริษัทฯ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน และบำ�เหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
กำ�หนด แต่ทง้ั นีไ้ ม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผูน้ น้ั     ในอันทีจ่ ะได้รบั ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์
ตามข้อบังคับบริษัทฯ ในฐานะกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
11. ส่งเสริมให้จัดทำ�จริยธรรมธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึง
มาตรฐานด้านจริยธรรมทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจริยธรรม
ดังกล่าวอย่างจริงจัง
12. แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    เพือ่ ทำ�หน้าทีจ่ ดั ทำ�และเก็บรักษา
เอกสาร และ การอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำ�หนด และช่วยดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ
และบริษทั ฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ และ ผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนการให้ค�ำ แนะนำ�แก่กรรมการและบริษทั ฯ
ในการปฏิบัติตน และการดำ�เนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ
อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
13. ให้มีการกำ�หนดนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
14. เลขานุการบริษัท สรุปรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือหุ้นใน
บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือในการประชุมคณะกรรมการ ทัง้ นีก้ รรมการต้องแจ้งให้บริษทั ผ่านทางเลขานุการบริษทั
ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ จัดทำ�ขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
- มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
15. เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ทีเ่ กีย่ วกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร
อันได้แก่ DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรือ หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION
PROGRAM (DCP) หรือ เทียบเท่าเพื่อการเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
16. หน้าที่อื่นใดของกรรมการตามที่กำ�หนดไว้ในประกาศ ข้อกำ�หนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กำ�กับ
ดูแลบริษัทฯ
17. ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
18. คณะกรรมการมีอำ�นาจกำ�หนด และ แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
19. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีต่ รวจสอบ และ รับรองงบการเงินของบริษทั ฯ ให้ถกู ต้องตรงตามกฎหมาย มาตรฐาน
การบัญชีและโปร่งใส

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วย

3. นางสาววิชนัน ศุภจรรยา
4. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ
5. นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ

-

ประธาคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เลขานุการที่ประชุม
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

7/7
7/7

2/2
2/2

-

7/7

2/2

-

7/7
7/7

2/2
2/2

-

อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. รับผิดชอบการบริหารงานในเรือ่ งเกีย่ วกับการดำ�เนินงานตามปกติธรุ ะและงานบริหารของบริษทั ฯ    พิจารณา
กำ�หนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ  ก�ำ หนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากร
บุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตั แิ ละ/หรือให้ความเห็นชอบ  รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ตามทีน่ โยบาย
กำ�หนด
2. ดำ�เนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ  ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำ�หนด คำ�สั่ง
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการ
3. มีอ�ำ นาจแต่งตัง้ และควบคุมกำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงานของคณะทำ�งานทีแ่ ต่งตัง้ บรรลุตามนโยบายและเป้าหมาย
ที่กำ�หนด
4. มีอำ�นาจพิจารณา อนุมัติ การใช้จ่ายทางการเงินในด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure)   ในวงเงิน
(แต่ละรายการ) ไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวต้องนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อนุมัติ/ให้สัตยาบันต่อไป
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำ�คัญๆ ที่ได้กำ�หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอ�ำ นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุนระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี) และการลงทุนทางการเงิน (Portfolio Investment)
ระยะเวลา 2-5 ปี ของบริษัทฯ ในวงเงินสำ�หรับ (แต่ละรายการ) ไม่เกิน 300 ล้านบาท ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวต้องนำ�เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ให้สัตยาบันต่อไป
7. พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำ�ปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
และอนุมัติ
8. กำ�หนดโครงสร้างองค์กร อำ�นาจการบริหารองค์กรรวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำ�หนดเงิน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารซึ่งมิได้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารและการเลิกจ้าง

รายงานประจำ�ปี 2559

1. ดร.สาธิต วิทยากร
2. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

ตำ�แหน่ง
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รายชื่อ

เข้าร่วมประชุม/จำ�นวนครั้งที่ประชุม
การประชุมคณะ การประชุม
สาเหตุ
กรรมการบริหาร ผู้ถือหุ้น การขาดประชุม

ทัง้ นี้ อำ�นาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมตั ริ ายการใดทีอ่ าจมีความขัดแย้ง หรือรายการใด
ทีค่ ณะกรรมการบริหารหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดขัดแย้งกับบริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อยตามกฎเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
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รายงานประจำ�ปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำ�นวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเพื่อทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ทำ�หน้าทีต่ รวจสอบกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ    ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือก
ผู้ตรวจสอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการบริหารความเสี่ยง โดยในปี 2559 บริษัทฯ
มีคณะกรรมการตรวจสอบจำ�นวน 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอเพื่อทำ�หน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ
1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
2. น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม
3. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย

ตำ�แหน่ง
-

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วมประชุม/จำ�นวนครั้งที่ประชุม
การประชุมคณะ การประชุม
สาเหตุ
กรรมการตรวจสอบ ผู้ถือหุ้น การขาดประชุม
5/5

2/2

-

5/5

2/2

-

5/5

2/2

-

อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพือ่ ให้มน่ั ใจว่า มีความถูกต้องและเชือ่ ถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำ�รายงานทางการเงินทั้งราย
ไตรมาสและประจำ�ปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน
และระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มกี ารสอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดทีเ่ ห็นว่าจำ�เป็นและเป็นสิง่ สำ�คัญ พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และ รายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัท
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำ�หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

รายงานประจำ�ปี 2559
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4. สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำ�เนินการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อฐานะการเงิน
และ ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ หรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ การฝ่าฝืนกฎหมาย และ
ข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องที่อาจมีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยง หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. พิจารณาคัดเลือก และ เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั ฯ
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยคำ�นึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของ
ทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำ�นักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ของ
สำ�นักงานสอบบัญชีที่ได้รับมอบ หมายให้ทำ�การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับรายงานทางการเงิน และการควบคุม
ภายใน
8. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
10. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกให้เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงให้คำ�แนะนำ�ในเรือ่ งงบประมาณ และ กำ�ลังพลของแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน   ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและประเมินผล
การปฏิบัติงานประจำ�ปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบระบบงานภายใน
11. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำ�หนด
12. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นทีเ่ ป็นอิสระจากทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอืน่ ใด เมือ่ เห็นว่าจำ�เป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การดำ�เนินการ ว่าจ้างให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อกำ�หนดของบริษัทฯ
13. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อชี้แจง
ในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
16. สอบทาน “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” โดยสอบทานความเหมาะสมของ
การปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  และ ข้อมูลในแบบประเมินตนเองนี้
มีความถูกต้องและเพียงพอต่อการจัดส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าสู่กระบวนการรับรอง (Certification Process)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำ�นวนอย่างน้อย 3 คนและ
มีกรรมการบริษัท อย่างน้อย 1 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
มีจำ�นวน 5 คน ประกอบด้วย
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รายงานประจำ�ปี 2559

รายชื่อ
1. ดร.สาธิต วิทยากร
2. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

ตำ�แหน่ง
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
  ความเสี่ยง

เข้าร่วมประชุม/จำ�นวนครั้งที่ประชุม
การประชุมคณะ
การประชุม
สาเหตุ
กรรมการบริหาร
ผู้ถือหุ้น การขาดประชุม
ความเสี่ยง
3/3

2/2

-

3/3

2/2

-

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการที่ประชุม
กรรมการบริหารความเสี่ยง

3/3

2/2

-

4. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ

-

3/3

2/2

-

5. นายศิริชัย โตวิริยะเวช

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

3/3

2/2

-

3. นางสาวถิรนันท์ แสงพึ่งธรรม

อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาและนำ�เสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เกณฑ์ความ
ที่ยอมรับได้ และกรอบปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการบริษัท
2. พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหาร
ความเสี่ยงทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. สอบทานรายงานความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำ�คัญและมาตรการจัดการที่เหมาะสม
5. กำ�กับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
6. รายงานความเสีย่ งและผลการบริหารจัดการความเสีย่ งต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ตามวาระทีก่ �ำ หนด
7. ปฏิบัติงานการจัดการความเสี่ยงอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 61

หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ
บริษทั ฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการอิสระ   โดยสรรหาจากผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถ และ
มีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้องกับหลักเกณฑ์ขอ้ กำ�หนดขัน้ ตํา่ ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจำ�หรือ
ผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ม่ี อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา พี่น้อง คู่สมรส และ บุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือ บุคคลที่จะเสนอให้ได้เป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มี
อำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่
เคยเป็นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย รวมถึงผู้มีอำ�นาจควบคุมผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่
6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษาทางกฎหมาย หรือทีป่ รึกษา
ทางการเงินที่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือ ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยของห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
รับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และมีการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
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การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
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ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเองอย่างเป็นอิสระสำ�หรับ
การเสนอแนะความคิดเห็น     และกำ�หนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการกำ�กับดูแลกิจการทีด่    ี บริษทั ฯ    จึงได้ก�ำ หนด
ให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
หลักเกณฑ์ในการสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการจำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริษทั ต้องเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามกฎหมายกำ�หนด โดยการสรรหากรรมการบริษัท และการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำ�หนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัตกิ ารศึกษา และประสบการณ์การประกอบ
วิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ โดยมีรายละเอียดทีเ่ พียงพอเพือ่ ประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ
ผู้ถือหุ้น
2. กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการดำ�เนินธุรกิจ และ มีเวลาอย่างเพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ความรู้ ความสามารถและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั ฯ ได้
3. ห้ามกรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง และ
กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำ�ขึ้น หรือ ถือหุ้น หรือ
หุ้นกู้เพิ่มหรือลดลงในบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือ บริษัทในเครือ
4. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจำ�กัด และ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ทำ�การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ ง้ั หมดตามข้อ 1 เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

มติของคณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำ�นวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่
การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
ในการสรรหาผู้มาดำ�รงตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณา
เพื่อกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ รวมถึงต้องเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สามารถบริหารงานให้
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กำ�หนดไว้ได้ และเมือ่ แต่งตัง้ แล้วจะรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบในลำ�ดับต่อไป
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การถอดถอนและการพ้นจากตำ�แหน่งกรรมการ
1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งจำ�นวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จำ�นวนกรรมการในขณะนั้น   ถ้าจำ�นวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวน
ใกล้ทส่ี ดุ กับจำ�นวนหนึง่ ในสาม (1/3) และ กรรมการทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตำ�แหน่ง
อีกได้ โดยกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีทส่ี องภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพบริษทั ฯ นัน้
ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดนั้นเป็น
ผู้ออกจากตำ�แหน่ง
2. นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกหรือศาลมีคำ�สั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำ�แหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบ
ลาออกไปถึงบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) จำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในกรณีทต่ี �ำ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอน่ื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั เลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการผูน้ น้ั จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตำ�แหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำ�นวน 9 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้
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รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายศิริชัย โตวิริยะเวช

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

3.
4.
5.
6.
7.

ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริการวิศวกรรม
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริการงานจัดซื้อ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริการบัญชี

นางสาววิชนัน ศุภจรรยา
นายศุภวัส พงษ์ศิริพานิช***
นางเสมอแข สัทธาพงศ์
นางสุกนิษฐ์ มหานุกูล
นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ

8. นางสาวแพร โฮ่วรังกูร

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. นายถิรนันท์ แสงพึ่งธรรม

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายกฎหมายและงานประสานงานราชการ

***แทนนายอนันต์ ก้องมณีรัตน์ ซึ่งลาออกตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการและ/หรือบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. กำ�หนดนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสั่งการและกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานโดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการบริหารงาน
3. ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้ง
จากภายในและภายนอกบริษัทฯ
4. มีอำ�นาจพิจารณาว่าจ้างเจ้าหน้าที่ระดับบริหารและบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงานหรือ
การพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
6. วงเงินอนุมัติของประธานคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามคู่มืออำ�นาจดำ�เนินการที่บริษัทฯประกาศใช้
อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำ�วันของบริษัทฯ
2. ดำ�เนินการหรือปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำ�นาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อกำ�หนด คำ�สั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
บริหารของบริษัทฯ ทุกประการ
4. มีอำ�นาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำ�งานต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี และ
โปร่งใส และให้มอี �ำ นาจในการมอบอำ�นาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุ คลอืน่ ปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้
โดยการมอบอำ�นาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำ�นาจตามหนังสือ
มอบอำ�นาจซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำ�หนด
หรือคำ�สั่งที่ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการบริษัท
อำ�นาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1.
2.
3.
4.

จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารสำ�คัญของบริษัทฯ
เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนกำ�หนด
เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร เฉพาะเรื่อง
จัดทำ�รายงานการประชุม และเอกสารสำ�คัญต่างๆ ได้แก่ การจัดหาสถานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประชุมผู้ถือหุ้น การกำ�หนดวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม การจดบันทึกรายงาน
การประชุมทั้งหมด
5. จัดทำ�รายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลผู้ถือหุ้น และนักลงทุนร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ
7. ดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
8. ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม
9. เป็นหรือประสานงานนายทะเบียนของบริษัทและการประสานงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
10. ดำ�เนินการตามมติที่ประชุมกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ทั้งนี้ อำ�นาจของประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอำ�นาจแก่
บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำ�นาจและ/หรือ การมอบอำ�นาจในการอนุมัติรายการใดที่ผู้รับมอบอำ�นาจ หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติ
รายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ
รายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
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5. กำ�หนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสั่งการและกำ�กับดูแลการดำ�เนินงาน
โดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน
6. ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ
ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ
7. มีอำ�นาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก
หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน
8. มีอำ�นาจ ออกคำ�สั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำ�งานภายในองค์กร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
10. วงเงินอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามคู่มืออำ�นาจดำ�เนินการที่บริษัทฯ ประกาศใช้

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
น.พ. พงษ์ศักดิ์ วิทยากร

อายุ 84 ปี
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รายงานประจำ�ปี 2559

กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
  - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  - DTM&H คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  - Post graduated study, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA.
  - The National Defense College
  อบรมหลักสูตร
  - Director Accreditation Program (DAP)
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)* -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร บิดา ดร.สาธิต วิทยากร
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
เมษายน 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ และ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2520 - 2550
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการที่ปรึกษา
2534 -2544
2559
2558
2557
2557

–
–
–
–

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

รองประธานคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ผู้ถือหุ้น 99.998%

บริษัท สมิติเวช จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำ�กัด
บริษัท พิษณุเวช จำ�กัด
บริษัท เท็น.เอ็ม.ดี นครสวรรค์ จำ�กัด
บริษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จำ�กัด

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

อายุ 54 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)* -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มีประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ และ
เมษายน 2556 – ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กุมภาพันธ์ 2555 – ปัจจุบัน
เมษายน – กันยายน 2554
มกราคม 2554 – ธันวาคม 2554
เมษายน 2553 – ธันวาคม 2554
เมษายน 2552 – ธันวาคม 2554
กุมภาพันธ์ 2552 – มีนาคม 2554
กันยายน 2548 – มกราคม 2552
ธันวาคม 2544 – กันยายน 2548

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้อำ�นวยการ และกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธันวาคม 2557 – ปัจจุบัน
สิงหาคม 2557 – ปัจจุบัน
พฤษภาคม 2555 –ปัจจุบัน
มีนาคม 2554 – เมษายน 2555
พฤษภาคม 2550 – มีนาคม 2554
เมษายน 2554 – ปัจจุบัน
สิงหาคม 2553 – มีนาคม 2554
เมษายน – พฤศจิกายน 2554
เมษายน 2552 – มีนาคม 2554

กรรมการ
ประธานกรรมการ
เลขาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและอุปนายก
ที่ปรึกษา
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำ�กัด
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำ�กัด
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงิน และการจัดการ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, บูมมิงตัน, สหรัฐอเมริกา
  - หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 3
  - สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงภาครัฐ (PDI)
  - ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5 สถาบัน วิทยาการตลาดทุน
  - Director Certification Program 2005 (DCP)
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program 2004 (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายงานประจำ�ปี 2559

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจำ�ปี 2559

นายสาธิต วิทยากร

อายุ 54 ปี

กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Golden Gate University, San Francisco, USA.
  - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ 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 Accreditation Program 2015 (DAP)
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)* 30.005
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร บุตร นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
เมษายน 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
2547
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำ�กัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน
มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน
พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ ผู้ถือหุ้น 99.998%
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ

ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

กันยายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ ผู้ถือหุ้น 0.001%

เมษายน 2557 – ปัจจุบัน
ตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ ผู้ถือหุ้น 0.001%
กรรมการ

กรกฎาคม 2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ ผู้ถือหุ้น 0.001%

2551

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำ�กัด
บริษัท เซอร์วิส สเตชั่น จำ�กัด
บริษัท เท็น.เอ็ม.ดี นครสวรรค์ จำ�กัด
บริษัท พิษณุเวช จำ�กัด
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน))
บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จำ�กัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด)
บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำ�กัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด)
บริษัท วี 33 จำ�กัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด)
บริษัท กรุงเทพบริหาร จำ�กัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด)
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำ�กัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน))
บริษทั สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จำ�กัด
บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จำ�กัด
(บริษทั ย่อยของ บริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน))
บริษทั พริน้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำ�กัด
(บริษทั ย่อยของ บริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน))
บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำ�กัด  

กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
  - ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  อบรมหลักสูตร
  - Director Certification Program 2005 (DCP)
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)
  - การบริหารจัดการระดับสูง
  - การพัฒนาสำ�หรับผู้บริหาร (EDP)
  - การบริหารความเสี่ยง Allianz Management Institute
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)* -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มีประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ, กรรมการบริหาร,
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการผู
้
จ
ั
ด
การ
2551 – 2554
บริษัท ปริญสิริ จำ�กัด (มหาชน)
ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

กันยายน 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน))
บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จำ�กัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด)
บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำ�กัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด)
บริษัท วี 33 จำ�กัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด)
บริษัท กรุงเทพบริหาร จำ�กัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด)
บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำ�กัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน))
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำ�กัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน))
บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำ�กัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน))

รายงานประจำ�ปี 2559

อายุ 57 ปี

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 69

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม

อายุ 69 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 70

รายงานประจำ�ปี 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
  - ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อบรมหลักสูตร
  - Chief Financial Officer สภานักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
  - Director Accreditation Program เมษายน 2016 (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Advance Audit Committee Program 2016 (AACP)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)* -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มีประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
เมษายน 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

2551 – ปัจจุบัน

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทีป่ รึกษากรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน   บริษัทกลุ่มรีเจ้นท์

นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย

อายุ 41 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Pine Manor College, USA
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Boston University, USA
  - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  อบรมหลักสูตร
  - Company Secretary Program 2009 (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Directors Accreditation Program 2012 (DAP)
  - Advance Audit Committee Program 2016 (AACP)
  - Risk Corporate Leader (RCL) 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)* -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มีประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
เมษายน 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
มกราคม  2554 - ปัจจุบัน รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้น 0.40%
ตุลาคม  2551 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท ผู้ถือหุ้น 0.40%
ธันวาคม 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ 20.00%

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท มินิแม็กส์ เวนเจอร์ จำ�กัด

นางสาววิชนัน ศุภจรรยา

อายุ 46 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)* -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มีประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ, กรรมการบริหาร
และผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

2556-2558
2555-2556
2551-2555
ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
สำ�นักงานจัดการทรัพย์สนิ
กรรมการผุจ้ ดั การกลุม่ ธุรกิจสายงานอพาร์ทเม้นท์ บริษัท ที.ซ๊.ซี เรียล เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
และเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย
บริษัท ที.ซี.ซี แลนด์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด
(บริษทั ย่อยของ บริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน))
กรรมการ
บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จำ�กัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด)
กรรมการ
บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำ�กัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด)
กรรมการ
บริษัท วี 33 จำ�กัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด)
กรรมการ
บริษัท กรุงเทพบริหาร จำ�กัด
(บริษัทย่อยของ วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด)

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 71

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
  - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  - ปริญญาโท เคหพัฒนาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประเมินทรัพย์สินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - ประกาศนียบัตร RE-CU คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อบรมหลักสูตร
  - Director Certification Program 2016 (DCP)

รายงานประจำ�ปี 2559

กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ

อายุ 41 ปี

กรรมการ

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 72

รายงานประจำ�ปี 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
  - Bachelor of Science-Business Administration, Babson College, Wellesley, Massachusetts, USA
  - Master of Science-International Business, Boston University, Massachusetts, USA
  อบรมหลักสูตร
  - Director Certification Program 2014 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)* -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มีประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
เมษายน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ

มกราคม 2559 – ปัจจุบัน
เมษายน 2556 - ปัจจุบัน
2554 - 2556
2550 - 2553

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ถือหุ้น 60.00%
กรรมการบริหาร ผู้ถือหุ้น 99.998%
ผู้อำ�นวยการ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

นางสาว ภัทรพร จารุพัฒน์

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มีบริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำ�กัด
บริษัท เดนาลี สมิธ แคปปิตอล จำ�กัด
Credit Suisse AG, Representative Office, Thailand
Credit Suisse AG, Singapore

อายุ 51 ปี

กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
  - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)
  - East Texas State University, Texas USA.
  - ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) (Master of Laws in Business Laws (English Program)
    มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
  อบรมหลักสูตร
  - Director Certification Program 2014 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)* -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มีประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
เมษายน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี2557-ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
2547 – 2554

กรรมการ, ผูถ้ อื หุน้
ทีป่ รึกษากฎหมาย
รองประธานกรรมการฝ่ายกฎหมาย
และฝ่ายบริหาร

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เดอะจูริส จำ�กัด
อิสระ
บริษัท มิลีนเนี่ยม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จำ�กัด

เลขานุการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
  - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  อบรมหลักสูตร
  - ผู้ปฏิบัติการเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 11/2014)
  - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - CSR ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2016)
  - การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ รุ่น 3
  - การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย รุ่น 3
  - การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - CSR – กลยุทธ์ทางธุรกิจเบื้องต้น รุ่น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - หลักการบริหารกิจการที่ดี และ หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำ�หรับผู้ลงทุนสถาบัน
    สำ�นักคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)* -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มีประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2549 – 2552
ผู้อำ�นวยการฝ่าย
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
กันยายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ ผู้ถือหุ้น 0.001%

มิถุนายน 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ ผู้ถือหุ้น 0.001%
2552 – 2557
2540 – 2548

ทีป่ รึกษาทางบัญชีการเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำ�กัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน))
บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำ�กัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน))
บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำ�กัด
(บริษัทย่อยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน))
อิสระ
กลุ่มบริษัท นํ้าตาลมิตรผล  

หมายเหตุ :
ไม่มีประวัติกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ�โดยสุจริต และไม่มีประวัติการทำ�
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
1. ดร.สาธิต วิทยากร  นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์  นายวีระ ศรีชนะชัยโชค และ นางสาววิชนัน ศุภจรรยา
เป็นกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัทตามที่กำ�หนดในหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(โดยได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559)
2. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ข้อมูล ณ วันที่ 14  มีนาคม 2560
3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทระบุไว้ใน ส่วนที่ 2 หัวข้อ 9.10.4 การกำ�หนดขอบเขตหน้าที่
ของผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2559

อายุ 56 ปี
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ข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการ
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยาการ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
นายสาธิต วิทยาการ
นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
นางสาววิชนัน ศุภจรรยา
นางสาวศิรดา เทียมประเสิรฐ
นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์
นางสาวชยาภรณ์  เลื่อนนภาวรรณ
นายศิริชัย โตวิริยะเวช
นายศุภวัส พงษ์ศิริพานิช ***
นางเสมอแข สัทธาพงศ์
นางสุกนิษฐ์ มหานุกูล
นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิริยะ
นางสาวแพร โฮ่วรังกูร
นางสาวถิรนันท์ แสงพึ่งธรรม
นางสาวสาธิตา วิทยากร
นางอัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี
*** แทน นายอนันต์ ก้องมณีรัตน์
บริษัท :

PRINC
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
-

PI
D
D
D
-

CS
D
D
D
D
D

ซึ่งลาออกตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์

BCD
D
D
D
-

VI
D
D
D
D
-

V33
D
D
D
D
-

BG
D
D
D
D
-

VR
D
D
D
D
-

2560

PRINC – บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล
PI – บจก. พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์
BCD – บจก.แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค VB – บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง
V33 – บจก. วี 33
BG – บจก.กรุงเทพบริหาร

ตำ�แหน่ง : C – ประธานคณะกรรมการ
D – กรรมการ
Cs – เลขานุการบริษัท
E – ผู้บริหาร

VB
D
D
D
D
-

Ca – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Ad – กรรมการตรวจสอบ
Id – กรรมการอิสระ
IR – นักลงทุนสัมพันธ์

CS – บจก. คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์
VI – บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์
VR – บจก. วี เรสซิเดนท์
Ce – ประธานคณะกรรมการบริหาร
Ed – กรรมการบริหาร
Cr – ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
Rd – กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ร้อยละ

1

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

2

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

3

ดร. สาธิต วิทยากร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

972,199,200
-

30.005
-

4

นายวีระ ศรีชนะชัยโขค
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

5

น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

6

ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

7

น.ส. ศิรดา เทียมประเสิรฐ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

8

น.ส. ภัทรพร จารุพัฒน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

9

น.ส. วิชนัน ศุภจรรยา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

10

นายศิริชัย โตวิริยะเวช
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

372,800
-

0.0115
-

11

นายอนันต์ ก้องมณีรัตน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

12

นางเสมอแข สัทธาพงศ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

100,000
-

0.0031
-

13

นางสุกนิษฐ์ มหานุกูล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

14

นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

15

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

16

นางสาวแพร โฮ่วรังกูร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

17

นางสาวถิรนันท์ แสงพึ่งธรรม
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

424,200
-

0.0131
-
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รายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและ
ผู้บริหาร ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด
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นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ วี า่ เป็นสิง่ สำ�คัญทีจ่ ะช่วยส่งเสริมการดำ�เนินงาน
ของบริษทั ฯ    ให้มปี ระสิทธิภาพ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ถูกกำ�หนดจากคณะกรรมการบริษทั โดยครอบคลุม
เนือ้ หาหลักการสำ�คัญตัง้ แต่โครงสร้าง บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงาน
ของผูบ้ ริหารอย่างโปร่งใส  ชัดเจน  และสามารถตรวจสอบได้ เพือ่ เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำ�ให้เกิดความเชือ่ มัน่
ว่าการดำ�เนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย ตามประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมาและฉบับปรับปรุง ประกาศใช้ ณ วันที่ 21
มีนาคม 2560 โดยได้ทำ�การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th/investor/good_
corporate.html เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกได้รับทราบ  ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้
ภายในองค์กรรับทราบผ่านอินทราเน็ต แผ่นป้ายประกาศ และการรณรงค์ภายในบริษทั ฯ เป็นต้น เพือ่ สร้างความตระหนัก
และความเข้าใจในการปฏิบตั ติ ามนโยบายของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ กำ�หนดให้มชี อ่ งทางสำ�หรับบุคคลทัง้ ภายในและภายนอก
เพื่อแจ้งเรื่องการพบเห็นการกระทำ�ที่เป็นการละเมิดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายในการกำ�กับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักการสำ�คัญตามหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ดังนี้
ก) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำ�คัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นจึงได้กำ�หนดแนวทางปฏิบัติเพื่อกำ�กับดูแลสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นดังนี้
1. บริษัทฯ กำ�หนดให้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม
ให้ชดั เจนพร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม  ข้อมูลสำ�คัญทีจ่ �ำ เป็นต่อการพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำ�ปี หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบ ก แบบ ข
และแบบ ค อีกทั้งระบุวิธีการมอบฉันทะให้ชัดเจนเพื่ออำ�นวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมทั้ง
นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม  โดยบริษัทฯ ดำ�เนินการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
อย่างน้อย 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารสำ�หรับ
การตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและสามารถเตรียมการมอบฉันทะ ในกรณี
ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุม
ผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ    จะกำ�หนดวัน เวลา ประชุมทีเ่ หมาะสม    จัดให้มสี ถานทีจ่ ดั การประชุมทีม่ ขี นาดเพียงพอสามารถ
รองรับจำ�นวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม    มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและสะดวกเพียงพอให้สามารถเข้าร่วมประชุม  
จัดส่งแผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุม รวมทัง้ จัดให้มบี คุ ลากรและเทคโนโลยีเพียงพอสำ�หรับการตรวจสอบเอกสารและ
การลงมติ
3. บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการประกาศรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยโฆษณาลงหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
ในเว็บไซต์ของบริษัท http://www.principalcapital.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการบอก
กล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
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4. บริษัทฯ จะไม่ทำ�การใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำ�กัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อม
มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดระยะเวลาการประชุม  มสี ทิ ธิซกั ถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อทีป่ ระชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ  และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม  ประธานที่ประชุมควร
จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม
5. บริษัทฯ กำ�หนดแนวปฏิบัติสำ�หรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
5.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
5.2 รับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา
5.3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำ�ปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา
5.4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำ�ไรจากผลการดำ�เนินงานปีที่ผ่านมา
5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5.6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำ�ปี
5.8 เรื่องอื่นๆ
โดยเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามประเด็นสำ�คัญทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั ตอบข้อซักถาม
และ/หรือชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบโดยไม่มีการลงมติ
6. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และ เสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
เป็นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ ถึงเลขานุการบริษทั
ตามรายละเอียดที่แจ้งทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางโทรสาร หรือทางอีเมล์
ของเลขานุการบริษัท
8. บริษัทฯ ได้จัดทำ�และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน
หลังวันประชุมตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วยการ
บันทึกรายงานการประชุม การออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด
9. กรรมการบริษัททุกคน  รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง/คณะอนุกรรมการ / คณะทำ�งาน ผู้บริหารสูงสุดด้าน
การเงินหรือบัญชี และเลขานุการบริษทั ต้องเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ หากไม่ตดิ ภารกิจสำ�คัญเพือ่ ตอบข้อซักถาม
และรับฟังความคิดเห็นของผูถ้ อื หุน้   รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงทุกคนควรเข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ตอบข้อซักถาม
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ข) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และได้รับการปฏิบัติและ
ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้
1. เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ และเสนอชือ่ บุคคลเข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำ�หนด  ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ   เป็นระยะเวลา
3 เดือนติดต่อกันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยส่งต้นฉบับทางไปรษณียถ์ งึ เลขานุการบริษทั ตามรายละเอียด
ทีแ่ จ้งทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริษทั จะเปิดเผยผลการพิจารณาเรือ่ งดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
3. ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิมอบฉันทะให้ผอู้ น่ื มาประชุมและลงมติแทนผูถ้ อื หุน้       ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิได้รบั เอกสารและคำ�แนะนำ�
ในการมอบฉันทะ ผูร้ บั มอบฉันทะทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย ยืน่ หนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในทีป่ ระชุมแล้วมีสทิ ธิ
เข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกันกับผูถ้ อื หุน้ ทุกประการ  ผูถ้ อื หุน้ อาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ
มาประชุมและลงมติแทนได้  ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิได้รบั ประวัตแิ ละข้อมูลการทำ�งานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่าง
ครบถ้วนเหมาะสม
4. คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็นรายคน และสนับสนุนให้มกี ารใช้
วิธแี ละอุปกรณ์การออกเสียงผลการนับคะแนนเสียงทีโ่ ปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสามาถแสดงผล
การลงมติได้รวดเร็วและผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที
5. คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียและผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ ให้คณะ กรรมการ
พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการเกี่ยวโยงกัน และตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม  ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำ�กับบริษัทฯ ต้องไม่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจทำ�ธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการทำ�รายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ
ค) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีการดูแลและคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำ�นึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือ
ข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และกำ�หนดแนวทางปฏิบัติเพื่อกำ�กับดูแลผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนดังนี้
1. ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน เจ้าหนี้ คู่แข่ง หรือหน่วยงาน
ราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและการตอบสนองความต้องการจาก
บริษัทฯ อย่างเพียงพอในแต่ละกลุ่ม
2. บริษทั ฯ มีพนั ธสัญญาต่อลูกค้าในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนือ่ ง มีการกำ�หนดราคาให้เหมาะสม
กับสถานการณ์โดยไม่กระทำ�การใดเป็นการเอาเปรียบลูกค้า  ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าบริษัทฯ ต้องดำ�เนินธุรกิจอย่าง
เป็นกลางและเป็นธรรม

บริษทั ฯ กำ�หนดช่องทางการรับเรือ่ งร้องเรียนไว้หลายช่องทาง โดยบุคคลภายนอกสามารถส่งเรือ่ งร้องเรียนหรือ
ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ไปรษณีย์ โดยส่งถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายตามที่อยู่ดังนี้
เลขานุการบริษัท
“บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
2. อีเมล์โดยสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนมาที่ Secretarywhistle@principalcapital.co.th
3. โทรศัพท์ : 02-714-2173
หากพนักงานต้องการแจ้งเบาะแส หรือส่งเรือ่ งร้องเรียน สามารถติดต่อ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลหรือ
เลขานุการบริษัทฯ Hrwhistle@principalcapital.co.th หรือ Secretarywhistle@principal.co.th
ง) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญ ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชวี้ ดั ความโปร่งใสในการดำ�เนินการ    ซึง่ เป็นปัจจัยสำ�คัญในการสร้างความเชือ่ มัน่ แก่
ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย ถึงความซือ่ สัตย์สจุ ริตในการดำ�เนินงานและเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำ�เนินงาน
บริษัทฯ จึงกำ�หนดแนวทางปฏิบัติเพื่อกำ�กับดูแลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั หรือผูท้ ค่ี ณะกรรมการบริษทั มอบหมายมีหน้าทีใ่ นการเปิดเผยสารสนเทศ    ทัง้ ทีเ่ ป็นสารสนเทศ
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษทั ฯ ได้รบั สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน   ตามทีก่ �ำ หนดโดยกฏหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ  และมีการปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วนอย่างสมํ่าเสมอ และรวดเร็วทันสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถ
หาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิม่ เติมและติดต่อกับหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบต่อการให้ขอ้ มูลได้สะดวก รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

รายงานประจำ�ปี 2559

นโยบายการแจ้งเบาะแส การรับเรื่องร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ (Whistle Blowing)
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3. บริษทั ฯ คำ�นึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานโดยไม่เอาเปรียบในการทำ�สัญญาจ้าง มีการกำ�หนดค่าตอบแทนให้เหมาะสม
กับศักยภาพ  เพือ่ กระตุน้ ให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำ�งาน มีการฝึกอบรม ให้การศึกษาเพิม่ เติมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ของพนักงาน มีสงิ่ แวดล้อมในการทำ�งานทีด่    ี มีการกำ�หนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินยั ในการทำ�งาน  ได้รบั
การเอาใจใส่อย่างทัว่ ถึง   บริษทั ฯ    กำ�หนดแผนการแก้ไขปัญหาต่อผูไ้ ด้รบั ผลกระทบดังกล่าวหากมีเหตุให้พนักงาน
ต้องยุติการทำ�งานด้วยสาเหตุใดก็ตาม
4. บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการประชาสัมพันธ์สอ่ื ถึงความตระหนักและความเอาใจใส่ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างต่อเนือ่ งและ
สมํ่าเสมอ

รายงานประจำ�ปี 2559
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2. ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ได้รับการจัดทำ�ขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจนถูกต้องและโปร่งใสด้วยภาษาที่
กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำ�คัญ และจำ�เป็นอย่างสมํ่าเสมอไม่ว่าจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสีย
ต่อบริษัทฯ
3. จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ทำ�หน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำ�เนินงานและผลงานของบริษัทฯ
ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไปอย่างสมํ่าเสมอและมี
ประสิทธิภาพขจัดความเข้าใจผิด  รวมทัง้ มีนกั ลงทุนสัมพันธ์ท�ำ หน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานประสานกับนักลงทุน สถาบัน
เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในการให้ขอ้ มูลการดำ�เนินการและการลงทุนของบริษทั ฯ
ด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย
4. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการทำ�งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานการตรวจ
สอบบัญชี    พร้อมทัง้ รายงานประจำ�ปีของคณะกรรมการเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจำ�ปี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. คณะกรรมการบริษัท จัดทำ�รายงานการประเมินสถานะและแนวโน้มบริษัทฯ โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่ายรายงาน
อธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำ�รายงานทางการเงิน  โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละปีไว้ในรายงานประจำ�ปี
6. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษทั ฯ   ได้จดั โครงสร้างบริษทั ฯ    ให้สอดคล้องกับลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ    ซึง่ อยูภ่ ายใต้การดูแลของ
ผู้บริหารแต่ละสายงาน โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คอยกำ�กับดูแลในเบื้องต้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำ�นาจหน้าที่ตัดสินใจและ
ดูแลการการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ตามข้อกำ�หนดบริษัทฯ และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขอบเขต
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ จะถูกกำ�หนดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำ�งาน
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จำ�นวน 3 ท่าน
• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
จำ�นวน 3 ท่าน
• กรรมการอิสระ
จำ�นวน 3 ท่าน
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การประชุมคณะกรรมการบริษทั จะกำ�หนดขึน้ ล่วงหน้าในแต่ละปี เพือ่ ให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วม
ประชุมได้    โดยประธานคณะกรรมการบริษทั เป็นผูใ้ ห้ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม   โดยจะปรึกษาหารือกับ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ประกอบกับการพิจารณาคำ�ขอของกรรมการทีจ่ ะบรรจุเรือ่ งอืน่ ทีส่ �ำ คัญ   เป็นวาระการพิจารณา
ในการประชุมแต่ละครั้ง  โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้า  เพื่อจะมีเวลาเพียงพอ
ในการศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้อง
1. ข้อบังคับของบริษัทฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้กรรมการบริษัท
ต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม
2. บริษัทฯ ควรกำ�หนดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณา ก่อนการประชุมล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษา พิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ
อย่างเพียงพอและสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
3. ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็น ผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั     โดยปรึกษาหารือกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร    พิจารณาคำ�ขอของกรรมการทีจ่ ะบรรจุเรือ่ งอืน่ ทีส่ �ำ คัญเป็น
วาระพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
4. ประธานคณะกรรมการบริษทั ควรจัดสรรเวลาให้เพียงพอสำ�หรับการนำ�เสนอเอกสารและข้อมูลของผูบ้ ริหารและ
การพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเด็นสำ�คัญของคณะกรรมการบริษัท
5. คณะกรรมการบริษทั ต้องอุทศิ เวลาและทุม่ เทความสนใจให้แก่บริษทั ฯ อย่างเต็มทีแ่ ละพร้อมทีจ่ ะเข้าร่วมประชุม
อย่างสมํ่าเสมอ
6. คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำ�เป็น เพื่อขอเอกสารและข้อมูลคำ�ปรึกษาและบริการต่างๆ
เกีย่ วกับการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ   จากผูบ้ ริหารระดับสูงและอาจขอความเห็นทีเ่ ป็นอิสระจากทีป่ รึกษาภายนอก
เมื่อจำ�เป็นเพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง
7. คณะกรรมการบริษัท สามารถเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้รายละเอียด
เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
8. กรรมการบริษทั ทีอ่ าจมีสว่ นเกีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้เสียในแต่วาระการประชุมต้องงดออกเสียงหรือให้ความคิดเห็น
ในวาระนั้นๆ
9. จำ�นวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการบริษทั ควรกำ�หนดตามความเหมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
10. การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ผลการประชุมและความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ต้องมี
ความชัดเจนเพื่อใช้อ้างอิง

รายงานประจำ�ปี 2559

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท
1. บริษทั ฯ กำ�หนดให้มกี ารประเมินคณะกรรมการบริษทั เป็นประจำ�ทุกปี โดยเป็นการประเมินแบบองค์คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการแต่ละคนโดยรวม ซึง่ ผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้ท�ำ
การวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำ�หนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำ�งานของคณะกรรมการต่อไป
2. บริษัทฯ มีการรายงานผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกัน สนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควรมีส่วนร่วมในการอธิบายถึงความคาดหวังของตนเอง ที่จะได้รับการสนับสนุน
จากคณะกรรมการบริษัทต่อไป
การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ
2. บริษัทฯ ได้กำ�หนดเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ส่วนและให้นํ้าหนักการประเมินในแต่ละระดับในสัดส่วนที่
แตกต่างกันดังนี้
2.1 การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำ�เนินงาน
2.2 การประเมินด้านความเป็นผู้นำ�
2.3 การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและโครงการต่างๆ
3. ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำ�ไปพิจารณากำ�หนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริษทั ฯ มีนโยบายกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร    ให้อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถ
จูงใจและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับ
ผลงานและความรับผิดชอบของกรรมการรวมทั้งผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ    โดยทุกปีคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำ�หนดค่าตอบแทนดังกล่าวและนำ�เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
2. คณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ เป็นพิเศษจะได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่
และเชือ่ มโยงกับความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายนัน้ ผูท้ เ่ี ป็นประธานอาจได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ จากทีก่ รรมการได้รบั
3. คณะกรรมการบริษัท จัดทำ�รายงานเกี่ยวกับนโยบายด้านการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ หลักการเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ของนโยบายโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีและงบการเงินของบริษัทฯ
4. คณะกรรมการบริษทั   เป็นผูป้ ระเมินผลงานประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ นำ�ไปใช้ในการพิจารณา
กำ�หนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร  โดยใช้บรรทัดฐานทีไ่ ด้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าที่
บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม  รวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน  ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว  การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ ผลประเมินข้างต้นจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และประธานคณะกรรมการบริษทั เป็นผูส้ อ่ื สารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทราบ

การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้การดำ�เนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและทิศทาง
ของบริษัทคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีการดำ�เนินงานดังต่อไปนี้
1. ส่งบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการบริหารเห็นว่ามีความรูแ้ ละประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม เพือ่ ไปเป็น
กรรมการบริษัทย่อยนั้นๆ
2. มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
3. มีการจัดให้หน่วยงานภายนอกรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้ รายงานผลให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ
4. มีการชี้แจงนโยบายที่สำ�คัญของบริษัทฯ เป็นต้นว่า นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ให้บริษัทย่อยรับทราบและนำ�ไปปฏิบัติ
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ทิ ก่ี �ำ หนดไว้ในจริยธรรมองค์กรในการควบคุมมิให้บคุ ลากรนำ�ข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผย
ให้แก่ผู้อื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยแนวปฏิบัติหลักได้แก่ จะต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้
กับตนเองหรือผู้อื่นเช่น การซื้อหุ้นบริษัทฯ ในเวลาที่จะประกาศผลการดำ�เนินงาน การซื้อที่ดินหรือลงทุนในธุรกิจใน
บริเวณที่ใกล้กับบริเวณที่บริษัทฯ จะขยายกิจการไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหาร ดังนี้
1. ให้ความรูแ้ ก่กรรมการรวมถึงผูบ้ ริหารฝ่ายต่างๆ    รบั ทราบเกีย่ วกับหน้าทีท่ ต่ี อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำ�หนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำ�หนดให้ผบู้ ริหารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำ�เนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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1. บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและให้ความรูใ้ นเรือ่ งหลักการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ให้กบั
กรรมการเฉพาะเรื่อง ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง
2. บริษทั ฯ ได้จดั ทำ�เอกสารปฐมนิเทศสำ�หรับกรรมการใหม่ เพือ่ เป็นข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านรวมถึง
การจัดปฐมนิเทศแนะนำ�ลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการใหม่ดว้ ย
โดยกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. บริษทั ฯ มีการพัฒนาผูบ้ ริหารอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เตรียมความพร้อมสำ�หรับการหมุนเวียนตำ�แหน่งภายในองค์กร
รวมทัง้ เตรียมความพร้อมสำ�หรับการสืบทอดตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยจัดให้มกี ารประเมินศักยภาพ
ผู้บริหารระดับสูง
4. บริษทั ฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าสัมมนาหลักสูตรทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิ
หน้าที่รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ
อยู่เสมอ เพื่อนำ�ความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป

รายงานประจำ�ปี 2559

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้ หากผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่าฝืนข้อกำ�หนดในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว ถือว่าได้กระทำ�ผิดข้อบังคับ
ของบริษัทฯ จะมีโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำ�ที่เชื่อได้ว่าทำ�ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำ�เนินการต่อไป
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รายงานประจำ�ปี 2559

การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจทีโ่ ปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  บริษทั ฯ ได้เข้าร่วม
เป็นส่วนหนึ่งใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นใน
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีนโยบายดังนี้
1.1 ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ กระทำ�การ
หรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่บุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้ (Offering) การให้คำ�มั่นสัญญา (Promising) การเรียกร้อง
(Soliciting) การร้องขอ (Demanding)  การให้ หรือ รับสินบน (Giving or Accepting Bribes) หรือมีพฤติกรรมใด
ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชั่น  โดยให้สนับสนุนทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วงให้มี
การปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับบริษทั ฯ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และให้มกี ารสอบทานแนวทางปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับนโยบาย
ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำ�หนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
1.2 บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่า บริษัทฯ
มีสว่ นเกีย่ วข้อง ช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึง่ หรือกลุม่ พลังกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่    โดย
จะวางตัวเป็นกลาง   ไม่ฝักใฝ่พรรค หรือ  กลุ่มการเมืองใด และจะไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่    หรือให้ความช่วยเหลือผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ทางการเมืองคนหนึง่ คนใดโดยเฉพาะ
และ บริษัทฯ ถือว่าพนักงานสามารถใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้
1.3 บริษทั ฯ    ไม่มนี โยบายให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ    การดำ�เนินธุรกิจและ การติดต่อ
ภาครัฐและเอกชนจะต้องเป็นอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์และดำ�เนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.4 บริษัทฯ จะควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การให้ของขวัญทางธุรกิจ และ การสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ให้มีความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย
1.5 บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสม สมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุกคน รวมถึง
บุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ปฏิบัติขัดกับนโยบายนี้
1.6 บริษัทฯ จัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ
บริษทั ฯ   หรือบุคคลทีส่ ามทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ    เพือ่ ส่งเสริมความซือ่ สัตย์สจุ ริตและความรับผิดขอบต่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้ทราบถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ
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แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) จริยธรรมของคณะกรรมการบริษัท  (Director
Code of Conduct) จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน (Executive and Employee Code of Conduct)
และ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance Policy) ของบริษัทฯ  รวมทั้งระเบียบ
และคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำ�หนดขึ้นต่อไป
2. พนักงานของบริษัทฯ จะต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำ�ที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบคุคลที่รับผิดชอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบและ
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัทฯ  
3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ โดยพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ถูกลงโทษ โยกย้ายไม่เป็นธรรม
หรือโดยกลั่นแกล้งและรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบทุกเบาะแสที่แจ้งมา
4. ผูก้ ระทำ�การทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ จะได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามข้อบังคับในการทำ�งาน
ของบริษัทฯ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำ�นั้นผิดกฎหมาย
5. การให้หรือการรับเงินสนับสนุนจะต้องเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ มีความถูกต้องโปร่งใส มีหลักฐานและ
บันทึกบัญชีได้ โดยจะมีการควบคุมตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเงินสนับสนุนไม่ได้เป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น
มีขั้นตอนการอนุมัติและการใช้เงินสนับสนุนสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน
6. บริษทั ฯ จะบริจาคเพือ่ การกุศลทัง้ ทางด้านการเงินหรือในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือรูปแบบอืน่ ๆ เพือ่ เป็น
ส่วนหนึ่งกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนเพื่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ
โดยไม่ได้มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน
7. การบริจาคเพือ่ การกุศลและการให้เงินสนับสนุนของบริษทั ฯ ต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูม้ อี �ำ นาจของบริษทั ฯ ตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้
7.1 จะต้องเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ
7.2 มีบุคคลหรือองค์กรที่เฉพาะในการรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไปใช้อย่างชัดเจน
7.3 มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการใช้เงินบริจารและเงินสนับสนุนนั้น ซึ่งสามารถปฏิบัติและวัดประเมินผลได้
7.4 เป็นกิจกรรมที่มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
7.5 ระบุสถานที่ในการนำ�เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไปใช้ชัดเจน
7.6 จะต้องระบุถงึ ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการนำ�เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไปใช้วา่ มีใครได้รบั ประโยชน์บา้ ง
ได้รับประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมอย่างไร ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
7.7 มีหลักฐานหรือใบเสร็จระบุเงินที่สามารถตรวจสอบการใช้เงินและการดำ�เนินงานได้
7.8 การให้หรือรับของกำ�นัล การเลีย้ งรับรองและค่าใช้จา่ ย ให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามทีก่ �ำ หนด
ในจริยธรรมว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ลูกค้า พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทางรายงาน
ประจำ�ปี (annual report) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
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จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ กำ�หนดให้มีจริยธรรมด้านการปฏิบัติงานและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจทีดี
สำ�หรับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ถือปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นหลักการสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการ ความสำ�คัญ
กับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ฝ่ายบริหาร
จึงคัดเลือกจริยธรรมหลักขึ้นมาให้ผู้บริหารยึดถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซึ่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำ�คัญ
2. รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด  โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็น
ความลับของบริษัทฯ รั่วไหล
3. เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานอื่น ไม่นำ�เอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอื่น ทั้งในเรื่องส่วนตัวและ
เรื่องอื่นๆ ไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพลักษณ์
โดยรวมของบริษัทฯ
4. ไม่กล่าวร้ายหรือกระทำ�การใด อันนำ�ไปสู่ความแตกแยก หรือความเสียหายภายในบริษัทฯ หรือของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
5. รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
6. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีนํ้าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และรักษาคำ�มั่นสัญญา
7. ประพฤติปฏิบัติและพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและบริษัทฯตามค่านิยมขององค์กร
8. ยึดมัน่ ในคุณธรรมและละเว้นจากอบายมุขทัง้ ปวง ไม่ประพฤติตนในทางทีอ่ าจทำ�ให้เสือ่ มเสียชือ่ เสียงของตนเอง
และบริษัทฯ
9. เอาใจใส่และช่วยดำ�เนินการใดๆ ทีจ่ ะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยาการในการทำ�งาน รวมทัง้ การพัฒนาองค์กร
ไปสู่ความเป็นเลิศ
10. หลีกเลี่ยงการให้ และ/หรือ รับสิ่งของ การให้ และ/หรือ รับการเลี้ยงรับรองหรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า หรือ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ เว้นแต่เพือ่ ประโยชน์ในการดำ�เนินธุรกิจในทางทีช่ อบธรรมของบริษทั ฯ หรือ
ในเทศกาล หรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม หากของขวัญที่ได้รับในรูปของเงินหรือสิ่งของมีมูลค่าเกิน
3,000    บาท     ให้ปฏิเสธทีจ่ ะรับและส่งคืน  กรณีทเี่ ป็นการให้ของขวัญ ของชำ�ร่วย มีมลู ค่าไม่เกิน    3,000    บาท    การเลีย้ ง
รับรอง คู่ค้า หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามจริงตามปกติธุรกิจและประเพณีนิยม  
11. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นการคุกคามทางเพศ
หมายเหตุ :
นักลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น จริยธรรมธุรกิจ และ
กฎบัตรคณะกรรมการในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th/investor/good_corporate.html
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บริษทั ฯ     มีนโยบายให้ทกุ หน่วยงานทำ�งานอย่างมีระบบ   มีประสิทธิภาพ    และประสิทธิผล   เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของบริษทั ฯ มีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สนิ อย่างประหยัดและเหมาะสม   มรี ะบบการควบคุมภายในรวม
ทั้งการประเมิน และบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าของหน่วยงานจะต้องมีระบบการทำ�งาน
ที่เป็นมาตรฐานที่ดีและมีการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจจะสร้างความเสียหายให้กับ
บริษทั ฯ ได้ และพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรูส้ กึ ร่วมในอันทีจ่ ะปฏิบตั งิ านตามวิธปี ฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสม รวมถึง
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะให้บริษัทฯ ประเมินและตรวจสอบการทำ�งานได้ตลอดเวลา
สำ�หรับการควบคุมภายในของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ว่าจ้างสำ�นักงานสอบบัญชี
จากภายนอก บริษัท 24 อินเตอร์เซอร์วิสเซส จำ�กัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เข้ามา
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกๆ ไตรมาส โดยนางสาวกานติมา คงสมยุติ  เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย
โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติในการควบคุมภายใน ดังนี้
1. กำ�หนดให้เป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารทุกระดับทีจ่ ะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการทำ�งานภายใน
หน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ    และถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงาน   โดยมีระบบการควบคุมภายในที่
รัดกุมสามารถตรวจสอบได้    ทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำ�คูม่ อื กำ�หนดระเบียบการปฏิบตั งิ านเป็นบรรทัดฐานสำ�หรับ
การดำ�เนินกิจการในส่วนงานทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของตน    โดยถือปฏิบตั ติ ามนโยบายคุณภาพของบริษทั ฯ  นโยบาย
สำ�คัญและระเบียบปฏิบัต่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
2. แนวทางการควบคุมภายในทีม่ กี ารประเมิน และบริหารควบคุมความเสีย่ งเป็นแนวทางทีจ่ ะช่วยให้แต่ละหน่วยงาน
มีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ    และหาทางควบคุมด้วยการลดผลกระทบ    หรือลดโอกาส
ทีจ่ ะเกิดความเสีย่ งดังกล่าว   โดยบริษทั ฯ ต้องการให้พนักงานทุกระดับชัน้ มีสว่ นร่วม    ในการประเมินและควบคุม
ความเสี่ยงโดยทั่วกันเพื่อช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
3.  ผูต้ รวจสอบภายในจะเป็นผูส้ นับสนุนผูบ้ ริหารทุกหน่วยงาน ในการจัดให้มกี ารควบคุมภายในในทุกหน่วยงาน และ
ดำ�เนินการตรวจสอบเป็นระยะๆ    ตามความเหมาะสม    เพื่อให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายใน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีการปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีก่ �ำ หนดอย่างต่อเนือ่ งสมา่ํ เสมอ ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารปรับปรุงระบบงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.  แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์ และปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น รายงานที่
ผูต้ รวจสอบภายในจัดทำ�ขึน้      ซึง่ ฝ่ายทีเ่ ป็นเจ้าของระบบงานมีความเห็นสอดคล้องด้วยกันแล้ว   จะนำ�ไปพิจารณา
ในคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ให้ความเห็นชอบก่อนทีจ่ ะนำ�ไปปฏิบตั ติ อ่ ไป      หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใด
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้น ขอให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รีบดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือว่าหน้าที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานที่หน่วยงานนั้นๆ
รับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
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เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้ประกาศ “นโยบายบริหารความเสี่ยง” และ “กฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ในเบื้องต้นให้มีคณะทำ�งานดำ�เนินการจัดเตรียมแนวทางบริหารความเสี่ยง และ
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน
การวางแผน จัดอันดับความเสี่ยงของบริษัทฯ จัดหาแนวทางการป้องกันความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงของ
บริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุก 6 เดือน
บริษทั ฯ    ให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสีย่ ง ตัง้ แต่การค้นหา ระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสีย่ ง  การจัดการ
และควบคุมความเสีย่ ง ตลอดจนติดตามและรายงานผล โดยนำ�แนวทางการบริหารความเสีย่ งตามมาตรฐาน ISO 31000
มาพัฒนากรอบการบริหารความเสีย่ ง  โดยอ้างอิงแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission : COSO
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  มีดังนี้
1. บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยง 6 ด้านคือ ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านการดำ�เนินงาน ด้าน
การเมืองและนโยบายภาครัฐ  ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและกฎหมาย  และด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ ดังนั้น
บริษัทฯ จึงต้องมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ โดย
ใช้มาตรฐานเดียวกันตามที่บริษัทฯ กำ�หนด
2. ผู้บริหารต้องสื่อสารให้บุคลากรในทุกฝ่ายงานทราบถึงความสำ�คัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ความเสีย่ งของบริษทั ฯ โดยบุคลากรของบริษทั จะต้องสามารถแสดงสถานะความเสีย่ งในงานทีเ่ กีย่ วข้องได้และ
นำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพือ่ บริหารจัดการฝ่ายงาน รวมถึงกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานทีเ่ หมาะสมและ
แผนสำ�รองฉุกเฉินเพื่อรับมือกับความเสี่ยงนั้นๆ
3. ให้แต่ละฝ่ายงานใช้แผนที่ความเสี่ยงและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ดำ�เนินการค้นหา ระบุปจั จัยเสีย่ ง และรูปแบบของความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการดำ�เนินงาน  วเิ คราะห์ประเมิน
ความเสี่ยงทีค้นพบ กำ�หนดระดับความเสี่ยงพร้อมทั้งเกณฑ์ที่ยอมรับได้  กำ�หนดแนวทางปฏิบัติ/มาตรการ หรือ
แผนบริหารความเสี่ยง  ที่จะป้องกัน บรรเทา หลีกเลี่ยง  หรือควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล  ตลอดจนกำ�กับ
ติดตาม ทบทวนและประเมินผลการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อนำ�ไปปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้
มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นตามลำ�ดับ
4. ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายงานรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามที่บริษัทฯ กำ�หนดเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งกำ�หนดนโยบายการบ่รหิ ารความเสีย่ งและกำ�หนดแนวทางปฏิบตั ริ วมถึงกำ�กับ
ความเสีย่ งภายในองค์กร และเป็นผูส้ รุปและรายงานผลการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือเอกสารต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้   แล้วรายงานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการนำ�ไปใช้งานเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1. การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญ และไม่ขัดต่อหลัก
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องคำ�นึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ดังนั้นเพื่อ
ให้พนักงานของบริษัทฯ ได้มีความเข้าใจตรงกันและมีหลักยึดปฏิบัติ บริษัทฯ จึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
และนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ    บนอินทราเน็ตของบริษทั ฯ  และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รบั ทราบข้อมูลและปฎิบตั ติ าม
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ บริษทั ฯ จึงได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ไว้
เป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน อันจะช่วยลดปัญหาของความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการละเมิดกฎหมายได้ และ
นโยบายทางสารสนเทศทีค่ รอบคลุมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ทม่ี ลี ขิ สิทธิถ์ กู ต้อง เพือ่ ขจัดปัญหาการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
โดยมีการกำ�หนดบทลงโทษกำ�กับไว้บนอินทราเน็ตของบริษทั ฯ  และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รบั ทราบข้อมูลและปฏิบตั ติ าม
3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทฯ ให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีสวัสดิการ ความปลอดภัย และสุขอนามัย
ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน มีการตอบแทนพนักงานในลักษณะทีน่ อกเหนือจากค่าจ้างและโบนัส เป็นต้นว่า พนักงาน
เข้าร่วมชมภาพยนตร์ “พระนเรศวรมหาราช” เพื่อให้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำ�งาน และเป็นการสร้างจิตสำ�นึก
ในความเป็นชาติไทย มีความกตัญญู สำ�นึกในบุญคุณ    และ ความกล้าหาญของบรรพบุรษุ ในการรักษาแผ่นดินให้ลกู หลาน
เป็นการปรับทัศนคติ และนำ�วิธีคิดมาประยุกต์ปฏิบัติในการทำ�งาน และจัดฝึกอบรมสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน จำ�นวน 2 หลักสูตร เพื่อให้พนักงานได้เสริมศักยภาพในด้านต่างๆ และพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร โดย
หลักสูตรที่จัดขึ้นได้แก่
- พัฒนาศักยภาพ ยกระดับตัวเอง
- สร้างเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการทำ�งานเป็นทีม และหลักสูตรเฉพาะของส่วนงานอื่นๆ
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บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การทีธ่ รุ กิจจะเจริญเติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนนัน้ ปัจจัยหนึง่ ทีส่ �ำ คัญคือการสร้างสมดุล
ของกำ�ไรเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น นอกจากความมุ่งมั่นในการขยายกิจการให้ได้ตามเป้าหมายแล้ว
บริษัทฯ จึงได้กำ�หนดให้มีสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมากขึ้น และทำ�ให้เห็นผลอย่าง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น โดยเน้นการสร้างรากฐานของความเข้าใจและรับรู้ร่วมกันให้เกิดขึ้นในองค์กรเป็นลำ�ดับแรก   
เมื่อหน่วยย่อยขององค์กรเข้าใจแล้ว จึงจะเกิดการสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่องตามที่คาดหวังไว้ โดยบริษัทฯ ได้ยึดตาม
แนวทางปฏิบัติใน 7 หัวข้อหลักตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้กำ�หนดขึ้น และ ISO 26000 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้
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4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
เพือ่ เป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการแก่ลกู ค้าระดับบน บริษทั ฯ จึงได้ท�ำ สัญญาการจัดการกับกลุม่ แมริออท
ซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง เพื่อให้บริหารงานโรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร
วิสต้า – กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ ได้ติดตามผลการดำ�เนินงานทุกไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่ง
ที่ผ่านมาโครงการนี้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมซึ่งผู้บริโภคเป็นผู้ให้คะแนนมาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาการ
จัดการกับบริษัท แอสคอทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำ�ตลาดด้าน
การบริหารเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลาง  มาเป็นผู้บริหาร
โครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย กรุงเทพฯ  
5. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
บริษทั ฯ มีการจัดซ้อมดับเพลิงให้แก่อาคารทีบ่ ริษทั ฯ ได้เข้าไปบริหาร และยังได้สง่ พนักงานไปเข้าร่วมการอบรม
การช่วยชีวิตขั้นสูงร่วมกับโรงพยาบาลบีเอ็นเอช เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติตนหากมีเพื่อนพนักงานหรือลูกค้าจำ�เป็นต้องได้
รับความช่วยเหลือเร่งด่วน
6. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินกิจกรรม CSR- In process ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
1) บริษทั ฯ    ได้มนี โยบายให้บริษทั    คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์    จำ�กัด     ให้บริการติดตัง้ ระบบสารสนเทศพร้อมการดูแล
รักษาระบบต่อเนื่อง 3 ปี แก่คลินิกแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำ�นวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นคลินิกที่
มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลที่ต้นเหตุทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยไม่ต้องอยู่ในวงเวียนแห่งการรักษาแบบไม่มีที่
สิ้นสุด รวมทั้งยังไม่ค้ากำ�ไรแก่ผู้ป่วยเกินควร โดยที่คลินิกดังกล่าว จะมีการให้บริการในอัตราพิเศษแก่พนักงานในเครือ
ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรอีกทางหนึ่ง
2) มีการจัดให้แต่ละหน่วยงานเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือนเพือ่ ระดมทุนหรือจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ
เป็นต้นว่า การนำ�ผ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วของโรงแรมไปบริจาคเพื่อสนับสนุนงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีใน
พระอุปถัมภ์    ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ   เพือ่ นำ�ไปใช้งานด้านอืน่ ซึง่ เป็นการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
3) บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำ�กัด (“CS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหาร
สถานศึกษาแบบบูรณาการ Cloud-Edu ร่วมกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย (วิทยาลัยฯ) โดยโครงการดังกล่าวเป็นระบบ
สารสนเทศสำ�หรับบริหารจัดการทางด้านการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับทั้ง CS และวิทยาลัย  โดย
การพัฒนาระบบ Cloud-Edu นี้ทำ�ให้พนักงานของ CS เกิดการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสบการณ์ในการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของ CS สำ�หรับวิทยาลัยได้รับ
ประโยชน์จากการใช้งานระบบดังกล่าว
4) การเข้าเยี่ยมชมธุรกิจ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำ�กัด เกี่ยวกับระบบโรงพยาบาลของแพทย์ที่
เข้าเรียนหลักสูตรการบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์  (CIO)  Health  Informatics      เพือ่ พัฒนาผูบ้ ริหารโรงพยาบาล
ให้สามารถ

โดยมีระยะเวลาดำ�เนินงานในวันที่ 20-22 มกราคม 2560 ณ บริเวณพื้นที่ 32 ไร่ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า
ใต้ดินศูนย์วัฒนธรรม
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำ�เนินกิจกรรม CSR - After process  ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่ไม่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานขององค์กรโดยตรงมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
1) การระดมทุนสำ�หรับภารกิจมอบการศัลยกรรมรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
ซึง่ เป็นโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการต่อเนือ่ งมาหลายปีแล้ว ในปีน้ี บริษทั สามารถระดมทุนได้จ�ำ นวน 30,000 บาท
2) บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ที่
จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมมอบเงินบริจาคอีกจำ�นวน 42,000 บาท
3) จัดกิจกรรม Wish upon a Star เพื่อระดมทุนจากลูกค้าและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อจัดหาของขวัญ
ช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ในจังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ 50,000 บาท และสมทบเงินเพิ่ม
เติมอีกจำ�นวน 14,900 บาท
4) บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคนํ้าและอาหารให้แก่ประชาชน และผู้มาเข้าร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ท้องสนามหลวง
5) บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ วิทยากร กองทัพบก กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร เอกชน
และภาคประชาชน ได้จัดตั้งโครงการ 100 วันพ่อ ร้อยรวมใจ ไทยทั้งชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่โครงการใน
พระราชดำ�ริให้กบั ประชาชนได้รบั ทราบมากขึน้ ในรูปแบบทีเ่ ข้าใจง่าย เน้นให้ผเู้ ข้าร่วมสามารถนำ�แนวทางการดำ�เนินชีวติ
ที่พระองค์ทรงให้ไว้ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ มุ่งเน้นให้เกิดความรัก สามัคคีและช่วยเหลือ
กันของคนไทยทุกภาคโดยไม่มีการแบ่งแยก ซึ่งโครงการนี้จัดกิจกรรมดังนี้
- จัดนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการในพระราชดำ�ริ
- กิจกรรมเปิดเวที ร้องเพลงของพ่อ จากศิลปินนักร้องชั้นนำ�ของประเทศแบบไร้ค่ายไร้สังกัด
- เป็นศูนย์กลางรับบริจาคและสิง่ ของจากประชาชนผูเ้ ข้าร่วมงานส่งถึงผูป้ ระสบอุทกภัยภาคใต้โดยความร่วมมือ
ของกองทัพบก และเปิดพืน้ ทีใ่ ห้ผคู้ า้ สินค้าชุมชน OTOP ทัว่ ทุกภาคของประเทศมาจัดจำ�หน่ายสินค้าชุมชน
  โดยไม่เสียค่าใข้จ่ายใดๆ
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1. วางพื้นฐานแนวคิดทางด้านการบริหารระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เข้าใจองค์ประกอบที่ต้องคำ�นึงถึงในการบริหารและวางระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล อย่างครบถ้วนและ
รอบด้าน
3.  กำ�หนดแผนกลยุทธ์และแผนสนับสนุนกลยุทธ์ทางด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้โดย
สอดคล้องกับกลยุทธหลักขององค์กร
4. กำ�หนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
วางแผนการบริหารพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

รายงานประจำ�ปี 2559
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7. การให้ความสำ�คัญกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาการรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น จึงได้เริ่มให้ความสำ�คัญกับ
การจัดทำ�รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ขึ้น เพื่อประกาศจุดยืนของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้น
ของการสร้างความยั่งยืนอย่างสมดุลให้กับผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดทำ�โครงการ ”ทำ�ดีเพื่อพ่อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการจัดทำ�หลักสูตรพัฒนาความเข้มแข็งผู้บริหารโรงพยาบาล
ฉบับบูรณาการ (Strong Thailand Healthcare Leadership Development Project) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันของผู้บริหารโรงพยาบาลทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่
พร้อมจะร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน  
รวมทัง้ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมฝึกอบรมได้พฒ
ั นาทักษะและสามารถนำ�ไปปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง เพือ่ ให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ และเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และชุมชนนักบริหาร (Community of
Practice: Healthcare Leadership) ร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงพยาบาลจากภาครัฐและเอกชนต่อไปและสืบสาน
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ยั่งยืน  โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก
ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย กรุงเทพฯ  โดยบริษัท  วี  เรสซิเดนซ์ จำ�กัด กระทรวงสาธารณสุข บริษัท สถาบันพัฒนาและ
ฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จำ�กัด (HMTDI)  สมาคมโรงพยาบาลเอกชน  มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ วิทยากร และ บริษัท
พริ้นซิเพิล  แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)  (PRINC)  โดย HMTDI ทำ�หน้าที่ผู้จัดงานและหลักสูตรการอบรม (Organizer)
โดยการฝึกอบรมผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลในชนบท เพือ่ เพิม่ องค์ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญให้สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้
จำ�นวน 9 รุ่น รุ่นละ 30 คน ระยะเวลา 5 วัน/รุ่น โดยจะเริ่มรุ่นแรกในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560

รายการระหว่างกัน

3. นโยบายการทำ�รายการระหว่างกัน
กรณีทร่ี ายการระหว่างกันของบริษทั ฯ เกิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษทั ฯ จะนำ�เสนอ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำ�เป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะ
กรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชำ�นาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะจัดให้มผี เู้ ชีย่ วชาญอิสระ
หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้การอนุมัติการเข้าทำ�รายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สัง่ หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในอนาคตหากเกิดรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดำ�เนินการให้มีการอนุมัติให้ทำ�รายการดังกล่าว โดยบุคคลที่มี
ส่วนได้เสียหรืออาจขัดแย้งจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาให้
ความเห็นสำ�หรับรายการที่ได้กำ�หนดไว้ตามขั้นตอนการอนุมัติซึ่งระบุในนโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยยึดตาม
ข้อกำ�หนดในประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดเรื่องรายการที่
เกีย่ วโยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด โดยการกำ�หนด
ราคา ค่าตอบแทน หรือ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับรายการระหว่างกันบริษัทจะกำ�หนดโดยอ้างอิงจากราคาตลาด ตลอดจน
มาตรฐานการบัญชีที่กำ�หนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ และคำ�นึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำ�คัญ และจะเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
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2. ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของการทำ�รายการระหว่างกัน
การทำ�รายการระหว่างกันกับบริษทั ย่อยนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า มีความสมเหตุสมผลและ
เป็นรายการปกติของธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีราคาและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม

รายงานประจำ�ปี 2559

1. เปิดเผยรายการระหว่างบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีรายการระหว่างบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ มีเพียง
รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็นปกติธุรกิจ ซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ประจำ�ปี 2559 แล้ว

รายงานของผูส
้ อบบัญชีรบ
ั อนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
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ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย
(กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทข้างต้นนี้ ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการรวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัท ตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีก่ �ำ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม
ความมีสาระสำ�คัญ

ความมีสาระสำ�คัญโดยรวมสำ�หรับงบการเงินรวมเท่ากับ 2.5 ล้านบาท (ร้อยละ 0.7
ของรายได้ของกลุ่มกิจการ)

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

ได้กำ�หนดเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
• การซื้อบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด และบริษัทย่อย
• การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์สำ�หรับการซื้อบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง
จำ�กัด และบริษัทย่อย
• การรับรู้รายได้การติดตั้งระบบสารสนเทศของบริษัท
คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำ�กัด

	
  

ความมีสาระสำ�คัญ

ขอบเขตของการตรวจสอบของข้าพเจ้ากำ�หนดตามความมีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้ากำ�หนดแผนการตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงจะถูก
พิจารณาว่ามีสาระสำ�คัญถ้าการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงรายการใดรายการหนึง่ หรือทุกรายการโดยรวม จะสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวม
ข้าพเจ้าได้พิจารณาความมีสาระสำ�คัญตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยกำ�หนดความมีสาระสำ�คัญ
สำ�หรับงบการเงินรวมเป็นจำ�นวนเงินตามเกณฑ์ดังที่อธิบายไว้ในตาราง ข้าพเจ้าใช้ความมีสาระสำ�คัญและพิจารณา
ปัจจัยเชิงคุณภาพในการกำ�หนดขอบเขต การตรวจสอบ รวมถึงลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ
และเพือ่ ประเมินผลกระทบของการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง ทัง้ ในแง่ของแต่ละรายการและผลรวมของทุกรายการ
ต่องบการเงินโดยรวม
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบสำ�หรับกลุม่ กิจการทัง้ หมด ซึง่ ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับ
การให้บริการทีพ่ กั อาศัยให้เช่า ให้เช่าอาคารสำ�นักงาน พัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
และให้บริการติดตั้งระบบสารสนเทศ

รายงานประจำ�ปี 2559

ขอบเขตการตรวจสอบ

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 96

ความมีสาระสำ�คัญโดยรวมสำ�หรับ
งบการเงินรวม

2.5 ล้านบาท

วิธีการกำ�หนดความมีสาระสำ�คัญ

ร้อยละ 0.7 ของรายได้

เหตุผลในการใช้ข้อมูลอ้างอิง
ในการกำ�หนดความมีสาระสำ�คัญ

ข้าพเจ้าเลือกใช้รายได้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกำ�หนดความมีสาระ
สำ�คัญเนื่องจากผลการดำ�เนินงานของกลุ่มกิจการในรอบหลายปี
มีความผันผวน ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าการใช้รายได้เป็นข้อมูลอ้างอิงใน
การกำ�หนดความมีสำ�คัญมีความเหมาะสมกับกลุม่ กิจการในรอบปี�
ปัจจุบันมากกว่าการใช้กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้

ข้าพเจ้าได้ตกลงกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า
ข้าพเจ้าจะรายงานการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

วิธีกำ�หนดขอบเขตการตรวจสอบ

ข้าพเจ้ากำ�หนดขอบเขตการตรวจสอบเพือ่ ปฏิบตั งิ านอย่างเพียงพอ เพีอ่ ให้ขา้ พเจ้าแสดงความเห็นต่องบการเงิน
รวมของกลุม่ กิจการ โดยข้าพเจ้าพิจารณาถึงโครงสร้างของกลุม่ กิจการ กระบวนการและการควบคุมทางด้านบัญชี และ
อุตสาหกรรมของกลุ่มกิจการที่ดำ�เนินการอยู่
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

  1. การซื้อธุรกิจ (Business Combination)
  2. การซือ้ สินทรัพย์ (Assets Acquisition)
การซื้อธุรกิจต้องมีด้วยองค์ประกอบที่จำ�เป็น
2 ประการ คือ ปัจจัยนำ�เข้า (Input) และกระบวนการ
(Process) แต่หากขาดองค์ประกอบที่จำ�เป็นดังกล่าว
แล้วจะถูกพิจารณาเป็นการซือ้ สินทรัพย์ วิธกี ารทางบัญชี
ระหว่างวิธีการทั้งสองแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ผู้ บ ริ ห ารได้ ป ระเมิ น ว่ า การซื้ อ กลุ่ ม กิ จ การ
วี บริลเลี่ยนทั้ง 4 แห่งดังกล่าวที่ยังไม่เริ่มดำ�เนินธุรกิจ
เป็นการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งผู้บริหารเห็นว่ามีความชัดเจน
ตามข้อกำ�หนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อยู่แล้ว ส่วนการซื้อบริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จำ�กัด
ผู้บริหารประเมินว่าเป็นการซื้อสินทรัพย์เช่นเดียวกัน
เนื่ อ งจากการซื้ อ ดั ง กล่ า วไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การซื้ อ
กระบวนการดำ�เนินธุรกิจมาด้วย เพราะกระบวนการนี้
ได้ดำ�เนินการโดยบริษัทอยู่แล้ว ตามสัญญาว่าจ้างให้
เป็นผู้บริหารจัดการอาคารสำ�นักงานให้เช่า
ข้าพเจ้าให้ความสำ�คัญกับเรื่องนี้เนื่องจาก
รายการซือ้ กลุม่ กิจการวี บริลเลีย่ น ต้องอาศัยข้อเท็จจริง
และดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ บ ริ ห ารในการพิ จ ารณาว่ า เป็ น
การซื้อธุรกิจหรือการซื้อสินทรัพย์

ข้าพเจ้าได้สอบถามผูบ้ ริหารเพือ่ ทำ�ความเข้าใจ
หลั ก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณาการรั บ รู้ ร ายการที่
เกี่ยวกับการซื้อกลุ่มกิจการวี บริลเลี่ยน
ข้ า พเจ้ า ได้ ป ระเมิ น การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ผู้ บ ริ หารและข้ อ มู ล ที่ ใช้ ในการรั บรู้ รายการซื้อ กลุ่ ม
กิจการวี บริลเลีย่ น ว่าเป็นไปตามการซือ้ สินทรัพย์และ
ไม่เป็นไปหลักเกณฑ์การการซื้อธุรกิจตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)
ข้ า พเจ้ าได้ อ่ า นสั ญ ญาซื้ อ ขายกลุ่ ม กิ จ การ
วี บริลเลี่ยน และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุมัติให้บริษัทเข้าทำ�รายการ
ข้าพเจ้าได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี
ของผูส้ อบบัญชีในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั รวมถึงได้
หารือร่วมกันกับหน่วยงานกำ�กับดูแล ถึงข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การสอบทาน และจากการชี้แจงจากผู้บริหาร
จากวิธกี ารทดสอบข้างต้น ข้าพเจ้าเห็นว่าสิง่ ที่
ผูบ้ ริหารได้ประเมินรายการซือ้ กลุม่ กิจการ วี บริลเลีย่ น
เป็นการซื้อสินทรัพย์มีความเหมาะสมแล้ว
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อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 เรือ่ ง
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในระหว่างปีบริษัทได้ซื้อกลุ่ม
กิจการวี บริลเลีย่ น ซึง่ ประกอบด้วย 5 บริษทั ภายในกลุม่
โดยมีมลู ค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ ณ วันทีซ่ อ้ื เป็นจำ�นวน
5,876 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ได้จา่ ยชำ�ระโดยการออกหุน้ สามัญ
ใหม่ของบริษทั และออกตัว๋ สัญญาใช้เงินระยะยาว
บริษัทในกลุ่มกิจการวี บริลเลี่ยน 4 แห่ง
ประกอบด้วยบริษัท วี บริลเลี่ยน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำ�กัด    บริษัท กรุงเทพบริหาร จำ�กัด
และบริษัท วี 33 จำ�กัด ที่มีเพียงแค่การถือครอง
อสังหาริมทรัพย์และยังไม่เริ่มดำ�เนินธุรกิจ แต่อย่างไร
ก็ตามมีเพียงบริษทั แห่งเดียวในกลุม่ กิจการวี บริลเลีย่ น
คือ บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จำ�กัด ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร
สำ�นักงานให้เช่าและได้ว่าจ้างให้บริษัทเป็นผู้บริหาร
จัดการอาคารสำ�นักงานให้เช่าดังกล่าวภายใต้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
“การรวมธุรกิจ” ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้
2 ลักษณะ ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2559

การซื้อบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด
และบริษัทย่อย (“กลุ่มกิจการวี บริลเลี่ยน”)

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ
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รายงานประจำ�ปี 2559

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์สำ�หรับการบริษัท �
วี บริลเลี่ยน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด และบริษัทย่อย
(“กลุ่มกิจการวี บริลเลี่ยน”)

อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25
เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
สื บ เนื่ อ งจากการซื้ อ ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม กิ จ การ
วี บริลเลี่ยน ถือเป็นการซื้อสินทรัพย์ และบริษัทได้จ่าย
ชำ�ระโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทเป็นจำ�นวน
1,840 ล้านหุน้ และออกตัว๋ สัญญาใช้เงินระยะยาวมูลค่า
511 ล้านบาทเป็นค่าตอบแทน ซึ่งรายการซื้อธุรกิจนี้
เข้าหลักเกณฑ์ของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำ�ระ
ด้วยตราสารทุน ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง “การจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์”
บริ ษั ท มี ก ารประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ และพบว่ า มี มู ล ค่ า สู ง กว่ า มู ล ค่ า
ยุติธรรมของหุ้นสามัญและตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว
ณ วันที่ให้สิทธิ (grant date) ดังนั้นบริษัทต้องบันทึก
สินทรัพย์ทไ่ี ด้รบั ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทไ่ี ด้รบั
และบันทึกหนีส้ นิ จากการออกตัว๋ สัญญาใช้เงินระยะยาว
ด้วยมูลค่ายุติธรรมของตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว ผล
แตกต่ า งบั น ทึ ก อยู่ ใ นบั ญ ชี ทุ น ที่ อ อกและชำ � ระแล้ ว
และบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ซึ่งถือเป็นส่วนของ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ข้าพเจ้าให้ความสำ�คัญกับเรื่องนี้เนื่องจาก
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ไี ด้รับจำ�เป็น
ต้องอาศัยการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระและ
ดุลยพินิจของผู้บริหารในการกำ�หนดข้อสมมติฐานที่
เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าได้ทดสอบรายงานจากผูบ้ ริหารเกีย่ วกับ
การคำ�นวณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับ และ
ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว ณ วันที่ได้รับสินทรัพย์ โดย
มีวิธีปฏิบัติดังนี้
• ข้าพเจ้าได้ประเมินคุณสมบัติ ความรูค้ วามสามารถ
และความเป็นอิสระของผู้ประเมินราคา
• ข้าพเจ้าได้ประเมินความสมเหตุสมผลของวิธกี ารที่
ผู้ประเมินราคาใช้ เช่น การเลือกวิธีการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ และการคำ�นวณการคิดลดกระแส
เงินสดที่ใช้ในการประเมินราคา
• ข้าพเจ้าได้สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเพื่อ
ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานต่าง   ๆ
ทีใ่ ช้ในประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ไี ด้รบั
เช่น การประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน
การประเมินราคา และอัตราคิดลดกระแสเงินสด
ของหนี้สิน
• ข้าพเจ้าได้ทดสอบมูลค่ายุติธรรมของตั๋วสัญญา
ใช้เงินระยะยาว ณ วันที่ให้สิทธิและวันที่ได้รับ
สินทรัพย์โดยทดสอบการคำ�นวณคิดลดกระแส
เงินสดของหนี้สิน
• ข้าพเจ้าได้ทดสอบการคำ�นวณตัวเลขสำ�คัญที่ได้
จากการประมาณการตามข้อสมมติฐานข้างต้น
เพื่อคำ�นวณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับ
และเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของตั๋วสัญญา
ใช้เงินระยะยาว
			 จากวิธีการทดสอบข้างต้น ข้าพเจ้าเห็นว่า
การประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ มี
ความเหมาะสม และผลแตกต่างของมูลค่ายุติธรรมได้
ถูกบันทึกบัญชีเข้าทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว และบัญชี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินแล้ว

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ประเมินการออกแบบและประสิทธิผล
ของระบบปฏิบตั ิ กระบวนการ และการควบคุมทีส่ �ำ คัญ
เกีย่ วกับการรับรูร้ ายได้ตามอัตราส่วนของงานทีท่ �ำ เสร็จ
ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมทีส่ �ำ คัญเกีย่ วกับ
การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำ�เสร็จ
ข้ า พเจ้ า ได้ สุ่ ม ทดสอบการรั บ รู้ ร ายได้ ข อง
แต่ละโครงการ ดังนี้
• สอบถามผูจ้ ดั การโครงการในเชิงทดสอบเกีย่ วกับ
ประมาณการในการประเมินต้นทุนและการปรับปรุง
ประมาณการต้นทุนของแต่ละโครงการ
• เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ที่ บั น ทึ ก ใน
รายงานความก้าวหน้าของโครงการกับเอกสาร
ประกอบรายการ เช่น ใบแจ้งหนีส้ �ำ หรับค่าลิขสิทธิ์
ค่าเดินทาง และจำ�นวนชัว่ โมงการทำ�งานทีเ่ กิดขึน้
• ทดสอบการคำ � นวณอั ต ราขั้ น ความสำ � เร็ จ ของ
งานในรายงานแสดงความก้าวหน้าของงานซึ่ง
ได้รับการตรวจทานจากผู้จัดการโครงการและ
กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย
จากวิธีการทดสอบที่ได้ปฏิบัติข้างต้น ข้าพเจ้า
พบว่าดุลยพินิจของผู้บริหารและการประมาณการที่
เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่
ทำ�เสร็จมีความเหมาะสม
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อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.21
เรื่อง การรับรู้รายได้
รายได้ของบริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จำ�กัด
(บริษทั ย่อย) เป็นรายได้เกีย่ วกับการติดตัง้ ระบบสารสนเทศ
ซึ่งรับรู้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำ�เสร็จ โดยอัตราส่วน
ของงานทีท่ �ำ เสร็จคำ�นวณจากต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริงสำ�หรับ
งานที่ทำ�ของแต่ละโครงการจนถึงปัจจุบันเทียบเป็น
สัดส่วนกับประมาณการต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะจ่าย
สำ � หรั บ แต่ ละโครงการ (cost to cost method)
รายได้ของปีปัจจุบันที่รับรู้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำ�
เสร็จ มีมูลค่า 48 ล้านบาท
ข้าพเจ้าให้ความสำ�คัญกับเรื่องนี้เนื่องจาก
การรับรู้รายได้ ตามอัตราส่วนของงานที่ทำ�เสร็จส่ง
ผลกระทบต่องบการเงินอย่างเป็นสาระสำ�คัญ โดยเฉพาะ
รายได้ รายได้คา้ งรับ และหนีต้ ามสัญญาทีย่ งั ไม่เรียกเก็บ
และยังเกี่ยวข้องกับดุลยพินิจที่สำ�คัญของผู้บริหารใน
การประมาณต้นทุนแต่ละโครงการ

รายงานประจำ�ปี 2559

การรับรู้รายได้การติดตั้งระบบสารสนเทศของ
บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำ�กัด

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 100 รายงานประจำ�ปี 2559

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปีแต่ไม่รวม
ถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้า
จะได้รับรายงานประจำ�ปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือ
กับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำ�ปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการ
พิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุ่มกิจการและบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม)
และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท
หรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่ ว่ ยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงิน
ของกลุ่มกิจการและบริษัท

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและ
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผล
มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มกิจการและบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยกรรมการ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำ�เนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำ�ให้มี
การนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 101 รายงานประจำ�ปี 2559

ความรับผิดชอบของผูส
้ อบบัญชีตอ
่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 102 รายงานประจำ�ปี 2559

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึงประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุม
ภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำ รับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการในการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้า
ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญมากที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผล
ประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด

ชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ปี 2557

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของ
รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้รวม
กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิ

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร
อัตราส่วนกำ�ไรขั้นต้น
อัตราส่วนกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
อัตราส่วนกำ�ไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย

ปี 2558

2,039.97
83.38
1,956.60
364.11
373.76
151.97
10.67
12.96

หน่วย

ปี 2557

ปี 2558

2,087.29
101.47
1,985.82
424.67
433.02
174.79
16.64
17.53

ปี 2559

ปี 2559

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

41.74
2.93
3.56
0.66

41.16
3.92
4.13
0.88

37.37
(14.67)
(14.46)
(0.66)

เท่า
เท่า
เท่า

10.59
10.41
(0.12)

10.53
10.40
1.55

1.37
1.10
0.02

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า

0.64
4.03
0.18

0.85
4.15
0.21

(0.88)
0.35
0.06

เท่า
เท่า

0.04
4.12

0.05
70.38

0.22
56.22

9,578.28
1,747.60
7,830.67
354.85
363.26
132.59
(52.04)
(51.30)

ฐานะทางการเงิน 2557-2559

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร
41.74%

41.16%

3.56%

4.13%

37.37%

14.46%

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น ร้อยละ

อัตราส่วนกำไรสุทธิร้อยละ

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ROA&ROE
0.88%
0.66%
0.64%

0.85%
-0.88%
-0.66%

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

119,365,554
107,066,120
125,458,950
527,677
3,283,658
5,866,700
77,978,216

71,893,795
396,975,540
147,005,883
258,915
7,464,742

46,974,792
46,042,689
15,669,147
936,318,217
527,677
5,000,000
13,125,867

59,207,263
326,751,205
14,720,985
85,703,923
258,915
3,764,685

439,546,875

623,598,875

1,063,658,389

490,406,976

7,845,500
5,210,723,786
3,890,803,629
7,327,130
10,387,500
4,575,754
2,945,682
4,122,702

13,913,528
1,431,166,992
6,522,128
4,575,754
1,138,838
6,372,113

6,011,055,463
1,397,080,187
4,604,166
2,137,851
3,839,205

5,126,828
134,999,943
1,429,822,515
5,449,549
586,015
2,753,004

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

9,138,731,683

1,463,689,353

7,418,716,872

1,578,737,854

รวมสิ นทรัพย์

9,578,278,558

2,087,288,228

8,482,375,261

2,069,144,830

หมายเหตุ

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 104 รายงานประจำ�ปี 2559

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั�น
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ
งานระหว่างทําตามสัญญา
เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น

7
8
9
30
10
11
12

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ ทธิการเช่า
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

11
13
14
15
16

17

กรรมการ _____________________________________________ กรรมการ _____________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

18
19

79,738,064
33,633,264

2,629
36,681,960
15,832,175

20,496,740
12,205,042

19,596,292
15,832,175

18

161,417,991
1,061,726
45,334,563

6,719,803

3,713,952

3,117,938

321,185,608

59,236,567

36,415,734

38,546,405

806,595,798
512,535,849
12,764
13,108,354
94,164,993

44,867
9,603,163
1,438,568
31,142,763

512,535,849
9,069,199
39,146,747

5,877,082
1,438,568
31,142,763

รวมหนีส� ิ นไม่ หมุนเวียน

1,426,417,758

42,229,361

560,751,795

38,458,413

รวมหนีส� ิ น

1,747,603,366

101,465,928

597,167,529

77,004,818

หมายเหตุ

หนีส� ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น

20

รวมหนีส� ิ นหมุนเวียน
หนีส� ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ตัว� สัญญาใช้เงินระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี�สินระยะยาว
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น

18
18, 30
17
21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 105 รายงานประจำ�ปี 2559

หนีส� ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

3,240,638,433

-

3,240,638,433

-

-

1,400,700,000

-

1,400,700,000

3,240,087,520

-

3,240,087,520

-

4,476,767,055

957,976,200
862,725,240

4,476,767,055

957,976,200
862,725,240

39,379,215
74,441,402

39,379,215
125,741,645

39,379,215
128,973,942

39,379,215
132,059,357

รวมส่ วนของเจ้ าของ

7,830,675,192

1,985,822,300

7,885,207,732

1,992,140,012

รวมหนีส� ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

9,578,278,558

2,087,288,228

8,482,375,261

2,069,144,830

หมายเหตุ
หนีส� ิ นและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
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ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ จํานวน 3,240,638,433 หุน้
มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญ จํานวน 1,400,700,000 หุน้
มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ จํานวน 3,240,087,520 หุน้
มูลค่าที�ได้รับชําระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญ จํานวน 957,976,200 หุน้
มูลค่าที�ได้รับชําระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

22

22
24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
12

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายได้จากการขายและให้บริ การ
ต้นทุนการขายและให้บริ การ

พ.ศ. 2558
บาท

354,848,884
(222,255,730)

424,671,960
(249,877,069)

260,372,914
(115,352,291)

260,201,421
(115,683,886)

132,593,154
8,408,253
(14,139,491)
(172,454,115)
(6,452,749)

174,794,891
8,349,089
(11,662,308)
(153,860,305)
(983,529)

145,020,623
13,483,139
(11,749,151)
(149,365,864)
(2,025,999)

144,517,535
13,937,145
(11,662,308)
(110,666,262)
-

(52,044,948)
744,705

16,637,838
889,476

(4,637,252)
1,551,837

36,126,110
1,242,247

(51,300,243)

17,527,314

(3,085,415)

37,368,357

21

-

(755,245)

-

(784,977)

28

-

151,049

-

156,995

-

(604,196)

-

(627,982)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

(51,300,243)

16,923,118

(3,085,415)

36,740,375

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน):
ส่วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

(51,300,243)
-

17,527,314
-

(3,085,415)
-

37,368,357
-

(51,300,243)

17,527,314

(3,085,415)

37,368,357

(51,300,243)
-

16,923,118
-

(3,085,415)
-

36,740,375
-

(51,300,243)

16,923,118

(3,085,415)

36,740,375

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ขั�นพื�นฐาน

(0.035)

0.018

(0.002)

0.039

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ปรับลด

(0.035)

0.014

(0.002)

0.029

กําไรขั�นต้ น
รายได้อื�น
ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น:
รายการที�จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของการวัดมูลค่าใหม่
ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมรายการที�จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

6

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

26

28

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น (บาท)

29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงิ
นนีป� ระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ

13
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือปลายปี วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

957,976,200

862,725,240

860,674,900
2,050,340
-

4,476,767,055

862,725,240
3,614,041,815
-

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ
บาท

39,379,215

37,502,948
1,876,267
-

39,379,215

39,379,215
-

งบการเงินรวม
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

22
24

947,724,500
10,251,700
-

ยอดคงเหลือต้ นปี วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558
การเพิ�มหุน้ สามัญ
จัดสรรระหว่างปี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

957,976,200
2,282,111,320
3,240,087,520

22

หมายเหตุ

ทุนทีอ� อก
และชําระแล้ ว
บาท

ยอดคงเหลือปลายปี วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ยอดคงเหลือต้ นปี วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การเพิ�มหุน้ สามัญ
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

บริ
ษัท พริ้นซิย� นแปลงส่
เพิล แคปิ
ตอลาของ
จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี
วนของเจ้
สำ�หรั
31 ธัพ.ศ.
นวาคม
สํ าหรับบ
ปี สิปี�นสสุ ดิ้นวัสุนด
ที� วั31นธัทีน่ วาคม
2559 พ.ศ. 2559

งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 108 รายงานประจำ�ปี 2559

125,741,645

110,694,794
(1,876,267)
16,923,118

74,441,402

125,741,645
(51,300,243)

ยังไม่ ได้ จัดสรร
บาท

1,985,822,300

1,956,597,142
12,302,040
16,923,118

7,830,675,192

1,985,822,300
5,896,153,135
(51,300,243)

รวมส่ วนของ
เจ้ าของ
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือปลายปี วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

957,976,200

862,725,240

860,674,900
2,050,340
-

4,476,767,055

862,725,240
3,614,041,815
-

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ
บาท
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39,379,215

37,502,948
1,876,267
-

39,379,215

39,379,215
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

22
24

947,724,500
10,251,700
-

ยอดคงเหลือต้ นปี วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558
การเพิ�มหุน้ สามัญ
จัดสรรระหว่างปี
กําไรเบ็ดเสร็ จสําหรับปี

957,976,200
2,282,111,320
3,240,087,520

22

หมายเหตุ

ทุนทีอ� อก
และชําระแล้ ว
บาท

ยอดคงเหลือปลายปี วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ยอดคงเหลือต้ นปี วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การเพิ�มหุน้ สามัญ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

งบแสดงการเปลี
วนของเจ้
(ต่อด) (มหาชน)
บริษัท พริ้นย� ซินแปลงส่
เพิล แคปิ
ตอลาของ
จำ�กั
สํสำ�หรั
าหรับปีบสิปี�นส
สุ ดิ้นวัสุนทีด� 31
2559 พ.ศ. 2559
วันธัทีนวาคม
่ 31 ธัพ.ศ.
นวาคม

งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

132,059,357

97,195,249
(1,876,267)
36,740,375

128,973,942

132,059,357
(3,085,415)

ยังไม่ ได้ จัดสรร
บาท

1,992,140,012

1,943,097,597
12,302,040
36,740,375

7,885,207,732

1,992,140,012
5,896,153,135
(3,085,415)

รวมส่ วนของ
เจ้ าของ
บาท

งบกระแสเงินสด

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

(52,044,948)

16,637,838

(4,637,252)

36,126,110

8

72,203,454
55,047
217,702
(4,305,339)

51,595,240
14,228,363
71,882
(2,283,058)

44,332,404
55,047
172,541
(3,570,565)

42,225,638
(146,157)
71,882
(2,283,058)

8

(111,976)

(3,272,847)

(48,154)

(3,048,512)

(186,817)

48,455

(186,817)

-

9,506
4,604,738
(688,403)
6,452,749

99
4,786,543
(731,851)
983,529

3,192,117
(7,714,130)
2,025,999

99
2,677,117
(6,629,139)
-

26,205,713
37,317,363
(268,762)
(3,283,658)
29,564,860
2,971,466
(38,388,096)
467,906
8,258,829
(1,099,547)
(1,438,568)
(3,166,496)

82,064,193
(11,966,625)
56,994
4,960,242
(3,610,276)
21,975,324
808,685
(1,013,447)
(2,584,000)
197,489
7,811,868

33,621,190
(1,009,702)
(268,762)
(8,095,161)
(1,086,201)
(2,784,474)
(3,627,133)
596,014
(1,438,568)
8,003,984

68,993,980
(1,959,312)
56,994
1,359,996
(553,144)
7,054,320
808,685
315,476
(64,000)
197,489
7,811,868

เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายภาษีเงินได้

57,141,010
(46,781,919)
(5,254,593)

98,700,447
(983,529)
(5,709,597)

23,911,187
(1,438,561)

84,022,352
(1,520,205)

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

5,104,498

92,007,321

22,472,626

82,502,147

หมายเหตุ

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 110 รายงานประจำ�ปี 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนี�สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่าย
กําไรที�เกิดขึ�นจากการจําหน่ายหลักทรัพย์เพื�อค้า
กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื�อค้า
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี�ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สิ นค้าคงเหลือ
งานระหว่างทําตามสัญญา
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี�สินระยะยาว
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น

27

21
26

21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
เพิลพ.ศ.
แคปิ
ตอล
สํ าหรับปี สิบริ
�นสุษ
ดวััทนทีพริ
� 31 ธั้นนซิวาคม
2559

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

920,572,161
(626,245,426)
4,798,348
201,328
2,999,844
(10,387,500)

375,000,000
(448,650,000)
(993,528)
740,937
-

910,572,161
(626,244,926)
126,828
5,106,330
-

375,000,000
(378,650,000)
(74,999,993)
(126,828)
6,866,870
-

186,916

71,950

186,916

-

(125,075,245)

(7,850,039)

(7,059,870)

(7,801,590)

167,050,426

(81,680,680)

282,687,439

(79,711,541)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื จากกรรมการ
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
เงินรับชําระเงินกูแ้ ก่บริ ษทั ย่อย
จ่ายชําระหนี�สินสัญญาเช่าการเงิน
เงินรับจากการเพิ�มหุ น้ สามัญ

115,320,000
(73,840,000)
(696,768,000)
(2,629)
530,607,464

(12,698,925)
(185,009)
12,302,040

(850,500,000)
2,500,000
530,607,464

12,302,040

เงินสดสุ ทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(124,683,165)

(581,894)

(317,392,536)

12,302,040

47,471,759
71,893,795

9,744,747
62,149,048

(12,232,471)
59,207,263

15,092,646
44,114,617

119,365,554
80,660

71,893,795
-

46,974,792
-

59,207,263
-

36,006,040

87,210

3,772,133

87,210

5,876,055,521

-

5,876,055,521

-

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะสั�น
เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนระยะสั�น
เงินสดรับจากการซื�อบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกันเพิ�มขึ�น
ดอกเบี�ยรับเป็ นเงินสด
เงินสดจ่ายซื�อสิ ทธิการเช่า
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายซื�ออาคาร อุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

8
8
13

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม� ขึน� (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
รายการทีไ� ม่ ใช่ เงินสด
ซื�ออาคารและอุปกรณ์เป็ นเงินเชื�อ
ซื�อบริ ษทั ย่อยด้วยหุ น้ สามัญและ
ตัว� สัญญาใช้เงินระยะยาว
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 112 รายงานประจำ�ปี 2559

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
และมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้
เลขที่ 29 ชั้น 23 อาคารบางกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ บริษัทมีสาขาตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอยสวนพลู ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึง
รวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”
กลุ่มกิจการดำ�เนินธุรกิจหลักคือ การให้บริการที่พักอาศัยให้เช่า ให้เช่าอาคารสำ�นักงาน พัฒนาและให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ และให้บริการติดตั้งระบบสารสนเทศ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มกิจการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
2 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญซึ่งใช้ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังต่อไปนี้
2.1    เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำ�ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราช
บัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 และข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทำ�และนำ�เสนอรายงาน
ทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์
ประกอบของงบการเงิน
การจัดทำ�งบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำ�หนดให้ใช้ประมาณการ
ทางบัญชีที่สำ�คัญ และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำ�ขึ้นตามกระบวนการในการนำ�นโยบายการบัญชีของกลุ่ม
กิจการไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจที่สำ�คัญหรือมีความซับซ้อนของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน
หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐาน และประมาณการที่มีนัยสำ�คัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รวมอยู่ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำ�ขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็น
ภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมาย
ฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3    บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการที่กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือ
มีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนและมีความสามารถทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อผล
ตอบแทนจากการใช้อำ�นาจเหนือผู้ได้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวม
ตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอำ�นาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นำ�งบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ใน
งบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำ�นาจควบคุม
กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำ�หรับการซื้อบริษัทย่อย
ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำ�ระให้แก่เจ้าของเดิมของผู้ถูกซื้อ
และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ่งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือ
หนี้สินที่ผู้ซื้อคาดว่าจะต้องจ่ายชำ�ระตามข้อตกลง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น มูลค่า
เริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมใน
ผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่
ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ในการรวมธุรกิจที่ดำ�เนินการสำ�เร็จจากการทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อ
ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มลู ค่ายุตธิ รรม ณ วันทีซ่ อ้ื และรับรูผ้ ลกำ�ไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการวัดมูลค่าใหม่นน้ั
ในกำ�ไรหรือขาดทุน
สิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุม่ กิจการ รับรูด้ ว้ ยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีซ่ อ้ื การเปลีย่ นแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้ภายหลังวันที่ซื้อ ซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินให้
รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่
และให้บันทึกการจ่ายชำ�ระในภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 113 รายงานประจำ�ปี 2559

2.2    มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง
กลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึง่ มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2559 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อกลุ่มกิจการ
กลุ่มกิจการไม่ได้นำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2560 มาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 114 รายงานประจำ�ปี 2559

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3    บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
กรณีที่มูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม
ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วันที่ซื้อ
ของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา ผู้ซื้อต้องรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้
และมูลค่าส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุมในผูถ้ กู ซือ้ และมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันซือ้ ธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ
ของผูถ้ กู ซือ้ ทีผ่ ซู้ อ้ื ถืออยูก่ อ่ นการวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อยเนือ่ งจากมีการต่อรอง
ราคาซื้อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังงบกำ�ไรขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกำ�ไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตัดรายการในทำ�นองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกัน
เกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุน
จะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะ
ต้องจ่าย ต้นทุนนั้นจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุนนี้
รายชื่อของบริษัทย่อยหลักของกลุ่มกิจการ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
2.4    การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
(ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำ�เสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจหลัก ที่บริษัทดำ�เนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็น
สกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำ�เสนองบการเงินของบริษัท
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกำ�ไรและรายการขาดทุนที่เกิดจาก
การรับหรือจ่ายชำ�ระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็น
เงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
เมือ่ มีการรับรูร้ ายการกำ�ไรหรือขาดทุนของรายการทีไ่ ม่เป็นตัวเงินไว้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ องค์ประกอบ
ของอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมดของกำ�ไรหรือขาดทุนนัน้ จะรับรูไ้ ว้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้
กำ�ไรหรือขาดทุนของรายการทีไ่ ม่เป็นตัวเงินไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมดของกำ�ไร
หรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำ�ไรขาดทุนด้วย

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.6    ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำ�นวนเงินที่เหลืออยู่หัก
ด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึง
ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญ
ที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบกำ�ไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
2.7    สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตํา่ กว่า ราคาทุนของสินค้าคำ�นวณ
โดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น
เช่นค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่า
ของสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จำ�เป็น
2.8    สัญญาบริการ
สัญญาบริการคือสัญญาทีเ่ จรจาเฉพาะเจาะจงเพือ่ ติดตัง้ สินทรัพย์รายการเดียวหรือหลายรายการ ซึง่ สัมพันธ์กนั
อย่างใกล้ชดิ หรือต้องพึง่ พากันในด้านการออกแบบ เทคโนโลยีและหน้าที่ หรือวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ขน้ั สุดท้าย
เมื่อผลการดำ�เนินงานตามสัญญาบริการไม่สามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ตามสัญญาบริการ
จะรับรู้ได้ไม่เกินกว่าต้นทุนตามสัญญาซึ่งค่อนข้างแน่นอนว่าจะได้รับคืน ต้นทุนตามสัญญาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวด
ที่เกิดขึ้น
เมื่อผลการดำ�เนินงานตามสัญญาบริการสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ที่สัญญา
บริการจะมีกำ�ไร รายได้และต้นทุนตามสัญญาบริการรับรู้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำ�เสร็จ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อน
ข้างแน่ที่ต้นทุนตามสัญญาบริการทั้งหมดเกินกว่ารายได้ตามสัญญาบริการทั้งหมดกลุ่มกิจการจะรับรู้ขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายทันที
ต้นทุนบริการทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปีทเ่ี กีย่ วข้องกับกิจกรรมในอนาคต จะไม่รวมอยูใ่ นต้นทุนบริการและจะแสดง
เป็นงานระหว่างทำ�ตามสัญญา
ต้นทุนบริการที่เกิดขึ้นและกําไร (หักรายการขาดทุน) ที่รับรู้ทั้งหมดจนถึงปัจจุบันของแต่ละสัญญาบริการจะ
นําไปเปรียบเทียบกับเงินงวดที่เรียกเก็บ หากผลรวมของต้นทุนที่เกิดขึ้นและกําไร (หักรายการขาดทุน) ที่รับรู้ทั้งหมด
จนถึงปัจจุบันสูงกว่าจำ�นวนเงินงวดที่เรียกเก็บ ส่วนเกินที่เกิดขึ้นจะแสดงเป็นหนี้ตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ หากผล
รวมของของต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ และกําไร (หักรายการขาดทุน) ทีร่ บั รูท้ ง้ั หมดจนถึงปัจจุบนั ตํา่ กว่าจำ�นวนเงินงวดทีเ่ รียกเก็บ
ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะแสดงเป็นรายได้ตามสัญญารับล่วงหน้า
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2.5    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึง
เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่
เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และเงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 116 รายงานประจำ�ปี 2559

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.9    เงินลงทุนเพื่อค้า
กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการเป็น เงินลงทุนเพื่อค้า
การจัดประเภทขึน้ อยูก่ บั จุดมุง่ หมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้ �ำ หนดการจัดประเภททีเ่ หมาะสมสำ�หรับเงินลงทุน
ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ
เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหากำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้น
ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่เวลาที่ลงทุน และแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
หน่วยลงทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่ง
หน่วยลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำ�รายการ หน่วยลงทุนวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
ของหน่วยลงทุนวัดตามราคาเสนอซือ้ ทีอ่ า้ งอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันทำ�การสุดท้ายของวันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซื้อล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือมูลค่าสุทธิทางบัญชี
(NAV) ที่เผยแพร่โดยบริษทั ทีท่ �ำ การบริหารจัดการกองทุน รายการกำ�ไรและขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงของหน่วยลงทุนรับรู้
ในงบกำ�ไรขาดทุน
กลุม่ กิจการจะทดสอบค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ เงินลงทุนนัน้ อาจมีคา่ เผือ่ การด้อยค่าเกิดขึน้
หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อ
การด้อยค่ารวมไว้ในงบกำ�ไรขาดทุน
ในการจำ�หน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำ�หน่าย
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกำ�ไรหรือขาดทุน กรณีที่จำ�หน่ายเงินลงทุนที่ถือ
ไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำ�หน่ายจะกำ�หนดโดย
ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจำ�นวนทั้งหมดที่ถือไว้
2.10   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ทถ่ี อื ครองโดยกลุม่ กิจการเพือ่ หาประโยชน์จากรายได้คา่ เช่า หรือจากการเพิม่ ขึน้ ของมูลค่าของ
สินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจัดประเภทเป็น อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต
กลุ่มกิจการจัดประเภทที่ดินที่ถือไว้ภายใต้สัญญาเช่าดำ� เนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเมื่อ
อสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นไปตามคำ�นิยามของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สัญญาเช่าดำ�เนินงานนั้นจะถูกรับรู้เสมือน
ว่าเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน
การรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรกของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนด้วยวิธรี าคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทำ�รายการ
และต้นทุนการกู้ยืม ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวมในขณะที่
การซื้อหรือการก่อสร้างและจะหยุดพักทันทีเมื่อสินทรัพย์นั้นก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยสำ�คัญ หรือระหว่างที่การดำ�เนิน
การพัฒนาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลง

2.10   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ต่อ)
การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์จะกระทำ�ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่
กลุ่มกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ทีด่ นิ ไม่มกี ารหักค่าเสือ่ มราคา ค่าเสือ่ มราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนอืน่ ๆ จะคำ�นวณตามวิธเี ส้นตรง
เพื่อที่ปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
5 20 และ 40 ปี
2.11   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนเริ่มแรกหักค่าเสื่อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุน
ทางตรงอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ สินทรัพย์นน้ั
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตาม
ความเหมาะสม เมือ่ ต้นทุนนัน้ เกิดขึน้ และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุม่ กิจการและต้นทุนดังกล่าว
สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชือ่ ถือ มูลค่าตามบัญชีของชิน้ ส่วนทีถ่ กู เปลีย่ นแทนจะถูกตัดรายการออก สำ�หรับค่าซ่อมแซม
และบำ�รุงรักษาอืน่ ๆ บริษทั จะรับรูต้ น้ ทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จา่ ยในกำ�ไรหรือขาดทุนเมือ่ เกิดขึน้
ค่าเสือ่ มราคาคำ�นวณด้วยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ทไ่ี ด้ประมาณการไว้ดงั ต่อไปนี้ ยกเว้นทีด่ นิ ซึง่
ถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มไี ม่จ�ำ กัด
อาคาร ส่วนควบและส่วนปรับปรุงอาคาร
10  20 และ 40 ปี
เครือ่ งใช้ส�ำ นักงานและคอมพิวเตอร์
3 และ 5 ปี
เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้ และวัสดุอปุ กรณ์
5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
ลินนิ เครือ่ งเคลือบ เครือ่ งแก้วและเครือ่ งเงิน และเครือ่ งใช้บางชนิดทีใ่ ช้ในการดำ�เนินกิจการอาคารทีพ่ กั อาศัย
ให้เช่า บันทึกเป็นมูลค่าของสินทรัพย์ดว้ ยมูลค่าทีซ่ อ้ื มา ในจำ�นวนเท่าทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับการดำ�เนินกิจการโดยปกติ โดยถือ
เป็นมูลค่าหลักของสินทรัพย์นโ้ี ดยไม่คดิ ค่าเสือ่ มราคา  การซือ้ เพิม่ เติมเพือ่ เปลีย่ นหรือทดแทนของเดิมในภายหลัง บันทึก
เป็นค่าใช้จา่ ยประจำ�งวด
ทุกสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กลุม่ กิจการได้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
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2.11   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (ต่อ)
ในกรณีทม่ี ลู ค่าตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่า
จะได้รบั คืนทันที
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการจำ�หน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ คำ�นวณโดยเปรียบเทียบจากสิง่ ตอบแทน
สุทธิทไ่ี ด้รบั จากการจำ�หน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรูบ้ ญ
ั ชีผลกำ�ไรหรือขาดทุนอืน่ สุทธิใน
กำ�ไรหรือขาดทุน
2.12   ค่าความนิยม
ค่าความนิยมคือสิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้ทส่ี งู กว่ามูลค่ายุตธิ รรมของส่วนแบ่งของกลุม่ กิจการในสินทรัพย์และหนีส้ นิ
ที่ระบุได้ และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่งบริษัทนั้น ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบริษัท
ย่อยจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิยมทีร่ บั รูจ้ ะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม ค่าเผือ่
การด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูก
รวมคำ�นวณในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด
โดยที่หน่วยนั้นอาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ที่เกิด
ความนิยมเกิดขึ้นและระบุส่วนงานดำ�เนินงานได้
2.13   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(ก) สัญญาให้บริการระบบสารสนเทศที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ
สัญญาให้บริการระบบสารสนเทศทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจ รับรูด้ ว้ ยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันรวมธุรกิจ สัญญา
ให้บริการระบบสารสนเทศทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจวัดมูลค่ามูลค่ายุตธิ รรม ณ วันรวมธุรกิจหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
กลุ่มกิจการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวมโดยอิงตามสัดส่วนของรายได้
โครงการวางระบบสารสนเทศซึ่งรับรู้จนถึงวันสิ้นปีต่อรายได้รวมของสัญญาให้บริการวางระบบสารสนเทศสำ�หรับ
โครงการทีไ่ ด้มา ณ วันทีซ่ อ้ื บริษทั ย่อย
(ข) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำ�นวณจากต้นทุนใน
การได้มาและ การดำ�เนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำ�มาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำ�หน่าย
ตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 และ 5 ปี

2.14   การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ทมี่ อี ายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซึง่ ไม่มกี ารตัดจำ�หน่ายจะถูกทดสอบการ
ด้อยค่าเป็นประจำ�ทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจำ�หน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์
บ่งชีว้ า่ ราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรูเ้ มือ่ ราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าสุทธิทค่ี าดว่าจะได้รบั คืน ซึง่ หมายถึงจำ�นวนทีส่ งู กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย
เทียบกับมูลค่าจากการใช้  สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของ
การประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึง่ รับรูร้ ายการขาดทุนจาก
การด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ทจ่ี ะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
2.15   สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ
เป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจาก
สิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบ
ทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
จำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่
ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็น
หนีส้ นิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพือ่ ทำ�ให้อตั ราดอกเบีย้ แต่ละ
งวดเป็นอัตราคงที่สำ�หรับยอดคงเหลือของหนี้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่า
เสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
2.16  เงินกู้ยืม
เงินกูย้ มื รับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั หักด้วยต้นทุนการจัดทำ�รายการทีเ่ กิดขึน้ เงินกูย้ มื
วัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างเงินที่ได้รับ (หักด้วย
ต้นทุนการจัดทำ�รายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชำ�ระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนตลอดช่วง
เวลาการกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดทำ�รายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็น
ไปได้ทจ่ี ะใช้วงเงินกูบ้ างส่วนหรือทัง้ หมด ในกรณีนค้ี า่ ธรรมเนียมจะรอการรับรูจ้ นกระทัง่ มีการถอนเงิน หากไม่มหี ลักฐาน
ที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำ�หรับการให้
บริการสภาพคล่องและจะตัดจำ�หน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำ�ระหนี้ออกไปอีก
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 119 รายงานประจำ�ปี 2559

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 120 รายงานประจำ�ปี 2559

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.16  เงินกู้ยืม (ต่อ)
(ก) ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขต้องนำ�มา
รวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น โดยสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือสินทรัพย์ที่จำ�เป็นต้องใช้ระยะเวลานาน
ในการเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็น
ราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อการดำ�เนินการส่วนใหญ่ ที่จำ�เป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ใน
สภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง
รายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนำ�เงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ ที่ยังไม่ได้นำ�ไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพย์ที่เข้า
เงื่อนไขไปลงทุนเป็นการชั่วคราวก่อน ต้องนำ�มาหักจากต้นทุนการกู้ยืมที่สามารถตั้งขึ้นเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ ต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
2.17  ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือ
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามลำ�ดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั คำ�นวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีทม่ี ผี ลบังคับใช้อยู่ หรือทีค่ าดได้คอ่ นข้างแน่
ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อยต้อง ดำ�เนินงานอยู่และเกิด
รายได้เพื่อเสียภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที่มีสถานการณ์
ที่การนำ�กฎหมายภาษี ไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำ�นวนที่
คาดว่าจะต้องจ่ายชำ�ระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราว
ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
อย่างไรก็ตามกลุม่ กิจการจะไม่รบั รูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กิดจากการรับรูเ้ ริม่ แรกของรายการสินทรัพย์หรือ
รายการหนีส้ นิ ทีเ่ กิดจากรายการทีไ่ ม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันทีเ่ กิดรายการ รายการนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อกำ�ไรหรือ
ขาดทุนทัง้ ทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�ำ นวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ทีม่ ผี ลบังคับ
ใช้อยู่ หรือทีค่ าดได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิน้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนำ�
ไปใช้เมือ่ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องได้รบั ประโยชน์ หรือหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มกี ารจ่ายชำ�ระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำ�ไรทางภาษี
เพียงพอที่จะนำ�จำ�นวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจาก
ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถ
ควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อน
ข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการ
มีสิทธิตามกฎหมาย ที่จะนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และ
ทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดย
หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่าย
หนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

(ก) โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
โครงการผลประโยชน์คอื โครงการบำ�เหน็จบำ�นาญทีไ่ ม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึง่ จะกำ�หนดจำ�นวนเงินผลประโยชน์
ทีพ่ นักงานจะได้รบั เมือ่ เกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึน้ อยูก่ บั หลายปัจจัย เช่น อายุ จำ�นวนปีทใ่ี ห้บริการ และค่าตอบแทน
หนีส้ นิ สำ�หรับโครงการผลประโยชน์จะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่
สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ โครงการภาระผูกพันนี้คำ�นวณโดยนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะ
ประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็น
สกุลเงินเดียวกับสกุลเงินทีจ่ ะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกำ�หนดของหุน้ กูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาทีต่ อ้ งชำ�ระภาระผูกพัน
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ
กำ�ไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีเ่ กิดขึน้ จากการปรับปรุงจากประสบการณ์
หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำ�ไรหรือขาดทุน
(ข) กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
กลุม่ กิจการได้จดั ตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ โดยใช้แผนการกำ�หนดอัตราการจ่ายสมทบโดยทีส่ นิ ทรัพย์ของกองทุนได้
แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มกิจการ และบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับ
เงินเข้าสมทบกองทุนจากพนักงานและกลุ่มกิจการ เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของกลุ่มกิจการ บันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุนสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
2.19  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ที่ได้รับมาจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่จ่ายชำ�ระด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่
ของบริษัทและออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวเป็นค่าตอบแทน ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันที่กลุ่มกิจการได้
รับสินทรัพย์มาเป็นการเพิม่ สินทรัพย์ในงบการเงินรวม แต่เป็นการเพิม่ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับและมูลค่ายุติธรรมของตั๋วสัญญา
ใช้เงินระยะยาว ณ วันทีก่ ลุม่ กิจการได้รบั สินทรัพย์เข้าบัญชีทนุ ทีอ่ อกและชำ�ระแล้ว และบัญชีสว่ นเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.20  ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการสำ�หรับการฟ้องร้องตามกฎหมาย จะรับรูก้ ต็ อ่ เมือ่ กลุม่ กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมาย
หรือตามข้อตกลงที่จัดทำ�ไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำ�ระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจำ�นวนที่ต้องจ่ายได้อย่าง
น่าเชื่อถือ
ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกำ�หนดความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสีย
ทรัพยากรเพื่อจ่ายชำ�ระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท
แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชำ�ระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยู่ในประเภท
เดียวกันจะมีระดับตํ่า
กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำ�นวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำ�
มาจ่ายชำ�ระภาระผูกพัน โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซง่ึ สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนั ของมูลค่าของเงิน
ตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กำ�ลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของ
เงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
2.21  การรับรู้รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้าและบริการซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของ
กลุม่ กิจการ รายได้จะแสดงด้วยจำ�นวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุม่ กิจการ
สำ�หรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อผู้ซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำ�คัญ
ของความเป็นเจ้าของสินค้า รายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้ารับรู้โดยอ้างอิงตามขั้นของความสำ�เร็จของงานที่ทำ�เสร็จ
โดยใช้วิธีอัตราส่วนของบริการที่ให้จนถึงปัจจุบันเทียบกับบริการทั้งสิ้นที่ต้องให้
รายได้จากกิจการอาคารที่พักอาศัยให้เช่าและกิจการบริหารอาคารสำ�นักงานรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบสารสนเทศรับรู้เป็นรายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำ�เสร็จ อัตราส่วนของ
งานที่ทำ�เสร็จคำ�นวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบันเทียบเป็นสัดส่วนกับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้นที่คาดว่าจะใช้
สำ�หรับแต่ละโครงการ โดยจะตั้งสำ�รองค่าเผื่อผลขาดทุนสำ�หรับโครงการติดตั้งระบบสารสนเทศทั้งจำ�นวนเมื่อทราบ
แน่ชัดว่าโครงการติดตั้งระบบสารสนเทศนั้นจะประสบผลขาดทุน
รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชำ�ระ
2.22  การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกิจการจะรับรู้ในด้านหนี้สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลา
บัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.23  ข้อมูลจำ�แนกตามส่วนงาน
ส่วนงานดำ�เนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำ�เสนอให้ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการดำ�เนินงาน ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานดำ�เนินงาน ซึง่ พิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริษทั ทีท่ �ำ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

3.1  ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยง
โดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทำ�ให้เสียหายต่อ
ผลการดำ�เนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
การจัดการความเสี่ยงดำ�เนินงานโดยฝ่ายจัดการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
ฝ่ายจัดการจะชี้ประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสี่ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับหน่วย
ปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะกำ�หนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความ
เสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงนโยบายสำ�หรับความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุม่ กิจการมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศเนือ่ งจากกลุม่ กิจการมีลกู หนีแ้ ละเจ้าหนี้
บางส่วนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการเชื่อว่าในสถานการณ์ปัจจุบันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำ�คัญต่อผลการดำ�เนินงานของ
กลุม่ กิจการ กลุม่ กิจการจึงไม่ได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ดังกล่าว
3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ คือ ความเสีย่ งทีม่ ลู ค่าของเครือ่ งมือทางการเงินจะเปลีย่ นแปลงไปเนือ่ งจาก
การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาด สินทรัพย์ทางการเงินทีอ่ าจทำ�ให้กลุม่ กิจการมีความเสีย่ ง
จากอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ เงินฝากธนาคาร กลุ่มกิจการมีเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว นอกจากนี้กลุ่มกิจการมีเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามช่วงระยะเวลา อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราที่ใกล้
เคียงกับอัตราตลาด ทั้งนี้กลุ่มกิจการไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
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3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
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3.1

ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุม่ กิจการไม่มกี ารกระจุกตัวอย่างมีนยั สำ�คัญของความเสีย่ งทางด้านการให้สนิ เชือ่ เนือ่ งจากกลุม่ กิจการ
มีลูกค้าจำ�นวนมากและอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ต่างกัน นอกจากนี้กลุ่มกิจการมีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อทำ�ให้
เชื่อมั่นได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม กลุ่มกิจการ
ไม่มีความเสี่ยงที่มีนัยสำ�คัญกับสถาบันการเงินเนื่องจากกลุ่มกิจการฝากเงินสดไว้กับสถาบันการเงินที่น่า
เชื่อถือ กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่ออื่น นอกเหนือจากจำ�นวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ที่ได้บันทึกในงบการเงินแล้ว ซึ่งประเมินจากประสบการณ์การชำ�ระเงินในอดีตและปัจจัยอื่น ตลอดจน
สภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
3.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
จำ�นวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่
มีวงเงินอำ�นวยความสะดวกในการกู้ยืมที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของ
กลุ่มกิจการได้ตั้งเป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลง
ไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เป็นฐานของกลุ่มกิจการมีพลวัต
เปลี่ยนแปลงได้

3.2

การประมาณมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงการวิเคราห์เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำ�แนกตามวิธีการ
ประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้
ข้อมูลระดับที่ 1: ราคาเสนอซือ้ ขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุง) ในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ อย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับที่ 2: ข้อมูลอืน่ นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ ขายซึง่ รวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1 ทัง้ ทีส่ ามารถสังเกตได้โดยตรง
(ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำ�นวณมาจากราคา) สำ�หรับสินทรัพย์นั้นหรือ
หนี้สินนั้น
ข้อมูลระดับที่ 3: ข้อมูลสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่
		สามารถสังเกตได้)
ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงินรวม
ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3
พันบาท
พันบาท
พันบาท
สินทรัพย์
  หลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 8)

107,066

-

-

รวม
พันบาท
107,066

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.2

การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ต่อ)

สินทรัพย์
  หลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 8)

46,043

-

-

รวม
พันบาท
46,043

ตารางต่อไปนีแ้ สดงถึงสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ด
ั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธ
ิ รรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินรวม
ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3
พันบาท
พันบาท
พันบาท
สินทรัพย์
  หลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 8)

สินทรัพย์
  หลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 8)

396,976

-

396,976

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3
พันบาท
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

326,751

-

รวม
พันบาท

-

-

326,751

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับของลำ�ดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
(ก) เครื่องมือทางการเงินในระดับที่ 1
มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินทีซ่ อ้ื ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซือ้ ขาย ณ วันที่
ในงบการเงิน ตลาดจะถือเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องเมื่อราคาเสนอซื้อขายมีพร้อมและสมํ่าเสมอ จากการแลกเปลี่ยน
จากตัวแทน นายหน้า กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการด้านราคา หรือหน่วยงานกำ�กับดูแล และราคานั้นแสดงถึงรายการ
ในตลาดที่เกิดขึ้นจริงอย่างสมํ่าเสมอ ในราคาซึ่งคู่สัญญาซึ่งเป็นอิสระจากกันพึงกำ�หนดในการซื้อขาย (Arm’s length
basis) ราคาเสนอซื้อขายที่ใช้สำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยกลุ่มบริษัทได้แก่ราคาเสนอซื้อปัจจุบัน เครื่องมือ
ทางการเงินนี้รวมอยู่ในระดับที่ 1
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามที่ปรากฏในข้อมูลทางการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียง
กับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเป็นรายการที่มีมีอัตราดอกเบี้ยคล้ายคลึงกับอัตราดอกเบี้ย ณ อัตราตลาดในปัจจุบัน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3
พันบาท
พันบาท
พันบาท

4 ประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ
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การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุ ยพินจิ ได้มกี ารประเมินทบทวนอย่างต่อเนือ่ ง และอยูบ่ นพืน้ ฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอืน่ ๆ ซึง่ รวมถึงการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ ชือ่ ว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้
กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของ
ประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลทีเ่ กิดขึน้ จริง ประมาณทางการบัญชีทส่ี �ำ คัญและข้อสมมติฐานทีม่ คี วามเสีย่ งอย่าง
เป็นสาระสำ�คัญทีอ่ าจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของภาระผู ก พั น ผลประโยชน์ พ นั ก งานขึ้ น อยู่ กั บ หลายปั จ จั ย ที่ ใ ช้ ใ นการคำ � นวณตามหลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อ
สมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุม่ กิจการได้พจิ ารณาอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมในแต่ละปี ซึง่ ได้แก่อตั ราดอกเบีย้ ทีค่ วรจะใช้ในการกำ�หนดมูลค่า
ปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิด
ลดที่เหมาะสม กลุ่มกิจการพิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับค่า
ตอบแทน และมีอายุครบกำ�หนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายชำ�ระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆสำ�หรับภาระผูกพันบำ�เหน็จอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิด
เผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21
การวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระคํานวณจากประมาณการ
กระแสเงินสดคิดลดของรายได้ในปัจจุบัน รวมถึงรายได้ในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน สุทธิจาก
กระแสเงินสดจ่ายต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อัตราคิดลดที่ใช้สะท้อนถึงการประเมินสภาวะตลาดปัจจุบันในเรื่องมูลค่า
ของการเงินและปัจจัยความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยมีอตั ราคิดลดอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 9.5 - 10.75 ต่อปี
5 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำ�รงไว้ซ่ึงความสามารถในการดำ�เนินงาน
อย่างต่อเนือ่ งของกลุม่ กิจการเพือ่ สร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ และเป็นประโยชน์ตอ่ ผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียอืน่ และเพือ่ ดำ�รงไว้
ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน
ในการดำ�รงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุม่ กิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ การคืนทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

6

228.9
228.9

119.7
(85.0)
30.3
30.3

3,851.0
3,976.3

รายได้ จากการขายและให้ บริการ
ลูกค้าภายนอก
ระหว่างส่วนงาน
รวม

กําไร(ขาดทุน)ขั�นต้น
ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การและการบริ หาร
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุ ทธิ
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์

พ.ศ. 2559
ล้ านบาท

1,422.2
1,476.9

120.4
(78.2)
44.6
44.6

214.2
214.2

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท

ธุรกิจให้ บริการ
ทีพ� กั อาศัย

1,197.3
36.7
8,288.9

18.0
(84.7)
(59.8)
1.6
(58.2)

55.9
12.2
68.1

พ.ศ. 2559
ล้ านบาท

0.5
138.9

(2.1)
(16.5)
(23.2)
0.3
(22.9)

68.0
0.6
68.6

พ.ศ. 2559
ล้ านบาท

1.3
162.4

33.5
(44.4)
(17.9)
(0.3)
(18.3)

167.5
4.0
171.5

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท

ธุรกิจให้ บริการเกีย� วกับ
การติดตั�งระบบสารสนเทศ

4,013.4
2.6
11,471.3

0.4
(4.2)
0.7
(1.1)
(0.4)

2.0
2.0

พ.ศ. 2559
ล้ านบาท

75.1

(1.0)
(0.7)
(0.7)

-

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท

ธุรกิจพัฒนาและให้ เช่ า
อสั งหาริมทรัพย์

2.6

0.4
0.4
(0.1)
0.3

-

พ.ศ. 2559
ล้ านบาท

2.9

(1.0)
(0.9)
(0.9)

-

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท

ธุรกิจอื�น ๆ

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 127 รายงานประจำ�ปี 2559

7.6
592.2

24.1
(44.1)
(8.5)
1.2
(7.2)

43.0
3.0
46.0

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท

ธุรกิจให้ บริการ
บริหารอาคารสํ านักงาน

ข้อมูลบางรายการที�มีสาระสําคัญเกี�ยวกับรายได้และกําไรของข้อมูลตามส่ วนงานของกลุ่มกิจการสําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี�

(14,299.7)

(3.4)
3.4
(0.4)
(0.4)

(12.8)
(12.8)

พ.ศ. 2559
ล้ านบาท

(222.2)

(3.2)
3.2
-

(7.0)
(7.0)

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท

การตัดบัญชี
รายการระหว่ างกัน

5,210.7
3,890.8
9,578.3

132.6
(186.6)
(52.0)
0.7
(51.3)

354.8
354.8

พ.ศ. 2559
ล้ านบาท

รวม

33

1,431.1
2,087.3

174.8
(165.5)
16.6
0.9
17.5

424.7
424.7

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท

ส่วนงานดำ�เนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำ�เสนอให้ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงาน ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานหมายถึง
ถูกรายงานในลั
ยวกับรายงานภายในที
� นาํ เสนอให้
ผูม้ ี อาํ นาจตั
ดสิ นใจสู�เนิ
งสุ ดนด้งาน
านการดํ
งาน ผูม้ าี อคืาํ นาจตั
ดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดํ
นงานหมายถึ
งบุคงคลที
บุส่ควนงานดํ
คลที่มาีหเนิน้นางานได้
ที่ในการจั
ดสรรทรักพษณะเดี
ยากรและประเมิ
นผลการปฏิ
บตั งิ านของส่
วนงานดำ
ซึง่ าพิเนิจนารณาว่
อคณะกรรมการบริ
ษทั ทีท่ าเนิ�ำ การตั
ดสินใจเชิ
กลยุ�มทีหธ์น้าที�ในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานดําเนินงาน ซึ� งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการบริ ษทั ที�ทาํ การตัดสิ นใจเชิ งกลยุทธ์
ข้อมูลบางรายการที่มีสาระสำ�คัญเกี่ยวกับรายได้และกำ�ไรของข้อมูลตามส่วนงานของกลุ่มกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน

6 ข้อมูลจำ�แนกตามส่วนงาน

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 128 รายงานประจำ�ปี 2559

งบการเงินรวม

เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคารระยะสั�น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

109,206
10,160
119,366

61,852
10,042
71,894

36,815
10,160
46,975

49,165
10,042
59,207

เงิ น ฝากธนาคารระยะสั�น มี อ ัต ราดอกเบี� ย ที� แ ท้จริ งอยู่ที� ร้ อ ยละ 0.85 ต่ อ ปี (พ.ศ. 2558: ร้ อ ยละ 1.55 ต่ อ ปี ) และเงิ น ฝากดัง กล่ าวมี ระยะเวลา
ครบกําหนดโดยเฉลี
�ยอยูท่ ี� 90 วัน
เงินฝากธนาคารระยะสั
้นมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 0.85 ต่อปี (พ.ศ. 2558: ร้อยละ 1.55 ต่อปี)

และเงินฝากดังกล่าวมีระยะเวลา ครบกำ�หนดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 90 วัน

8

106,954
112
107,066

107,066
107,066

393,178
3,798
396,976

396,976
396,976

พ.ศ. 2558
ราคาทุน มูลค่ ายุติธรรม
พันบาท
พันบาท
46,043
46,043

396,976
626,245
(920,572)
4,305
112
107,066

หลักทรัพย์ เพื�อค้ า
พันบาท

งบการเงินรวม

45,995
48
46,043

พ.ศ. 2559
ราคาทุน มูลค่ ายุติธรรม
พันบาท
พันบาท

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 129 รายงานประจำ�ปี 2559

326,751
326,751

35

326,751
626,245
(910,572)
3,571
48
46,043

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลักทรัพย์ เพื�อค้ า
พันบาท

323,178
3,573
326,751

พ.ศ. 2558
ราคาทุน มูลค่ ายุติธรรม
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กทรัพกย์ทรั
เพื�อพค้ย์าอ้เพื
างอิ่องค้จากราคาเสนอซื
ีสภาพคล่อง ณ วัน่มทีีส�ใภาพคล่
นงบการเงิอนงมูณ
ลค่ายุวัตนิธทีรรมนี
าดับชั�น้ถมููกลจัค่ดายุอยู
ติธ่ใรรม
� อขายในตลาดที้อ�มขายในตลาดที
� ถูกจัดอยูใ่ นระดั
มูมูลลค่ค่าายุตยุิธตรรมของหลั
ิธรรมของหลั
าอ้างอิงจากราคาเสนอซื
่ในงบการเงิ
น มูลบค่ที� า1ยุของลํ
ติธรรมนี
นระดับที่ 1 ของลำ�ดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

ราคาตามบัญชีปลายปี

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
ยอดซื� อหลักทรัพย์
ยอดขายหลักทรัพย์
กําไรที�เกิดขึ�นจากการจําหน่ายหลักทรัพย์เพื�อค้า
กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื�อค้า

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
ราคาทุน มูลค่ ายุติธรรม
พันบาท
พันบาท

ในระหว่างปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินลงทุนในหลักทรัพย์มีการเปลี�ยนแปลงดังนี�

เงินลงทุนระยะสั�น

หลักทรัพย์ เพื�อค้ า - หน่ วยลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้า
บวก การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื�อค้า

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดงั นี�

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังนี้

เงินลงทุนระยะสั� น

8 เงินลงทุนระยะสั้น

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
9

ลูกหนีก� ารค้ าและลูกหนีอ� ื�น - สุ ทธิ

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 130 รายงานประจำ�ปี 2559

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท

ลูกหนี� การค้ากิจการอื�น
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี� การค้า - สุ ทธิ

51,499
(1,820)
49,679

38,575
(6,580)
31,995

8,983
(417)
8,566

12,701
(362)
12,339

รายได้คา้ งรับ
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญ
รายได้คา้ งรับ - สุ ทธิ

64,888
(2,997)
61,891

123,105
(10,564)
112,541

4
4

10
10

ลูกหนี� การค้ากิจการที�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 30)
หนี�สินตามสัญญาที�ยงั ไม่เรี ยกเก็บ (หมายเหตุ 10)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี� อื�น

59
7,158
6,167
505
125,459

1,903
567
147,006

3,919
2,675
505
15,669

227
1,578
567
14,721

ลูกหนี�การค้ากิจการอื�น สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี� ที�คา้ งชําระได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พันบาท
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2558
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

27,844

26,945

8,912

12,538

19,912
535
3,208
51,499
(1,820)
49,679

4,478
289
535
6,328
38,575
(6,580)
31,995

71
8,983
(417)
8,566

163
12,701
(362)
12,339

36

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
บริ
ษทั พริป�นระกอบงบการเงิ
ซิเพิล แคปิ ตอลนจํรวมและงบการเงิ
ากัด (มหาชน) นเฉพาะกิจการ
สํหมายเหตุ
าหรับปี สิป�นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 นเฉพาะกิจการ
นรวมและงบการเงิ

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
9
ลูกหนีก� ารค้ าและลูกหนีอ� ื�น - สุ ทธิ (ต่อ)
9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ (ต่อ)
9
ลูกหนีก� ารค้ าและลูกหนีอ� ื�น - สุ ทธิ (ต่อ)
ลูกหนี�การค้ากิจการที�เกี�ยวข้อง สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี�ที�คา้ งชําระได้ดงั นี�

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำ�ระได้ดังนี้

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้ยังาไม่
งชําถระ
ึงกําหนดชําระ
ไม่
เ
กิ
น 3 เดือน
ค้างชําระ
3ไม่- เ6กินเดือ3 นเดือน
36 -- 612เดืเดืออนน
เกิ6น-กว่12า เดื
12อเดืนอน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
10
10

งานระหว่างทําตามสัญญา

10 างานระหว่
งานระหว่
งทําตามสัญญาางทำ�ตามสัญญา

ณ วันที� 1 มกราคม
การที�เกิดขึ�นในระหว่างปี
ณต้วันนทุทีน� 1บริมกราคม
ค่ต้านใช้
การที
นระหว่างปี
ทุนจ่าบริยบริ
การที
�เกิด�รับขึ�นรู้ใในระหว่
ณค่วัานใช้ทีจ� 31
ธันกวาคม
่ายบริ
ารที�รับรู้ในระหว่างปี
ต้ณนวัทุนนทีบริ
�เกิดขึ�น และกําไร
� 31กธัารที
นวาคม
�รับรู้จาไร
นถึงปัจจุบนั
ต้น(หัทุกนรายการขาดทุ
บริ การที�เกิดขึน� น) ทีและกํ
หัก(หักเงิรายการขาดทุ
นงวดที�เรี ยกเก็นบ) ที�รับรู้จนถึงปัจจุบนั
หนี
ญญาที
งั ไม่บเรี ยกเก็บ
หัก� ตเงิามสั
นงวดที
�เรี ย� กเก็
11
11

หนี� ตามสัญญาที�ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํา� ประกัน

พันบาท
59

พ.ศ. 2558
พัน2558
บาท
พ.ศ.
พันบาท
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการพ.ศ. 2558
พัน2559
บาท
พัน2558
บาท
พ.ศ.
พ.ศ.
พันบาท
3,919

พันบาท
227

59
---595959-

-----

3,919
---3,9193,9193,919-

227
---227227227-

59

-

3,919

227

งบการเงินรวม
พ.ศ.งบการเงิ
2559 นรวม
พัน2559
บาท
พ.ศ.
พันบาท

พ.ศ. 2558
พัน2558
บาท
พ.ศ.
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการพ.ศ. 2558
พัน2559
บาท
พัน2558
บาท
พ.ศ.
พ.ศ.
พันบาท

พันบาท

8,262
(4,978)
8,262
3,284
(4,978)

--

--

--

3,284
15,486
(8,328)
15,486
7,158
(8,328)

--

--

--

7,158

-

-

-

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํา� ประกัน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั มี ยอดเงินฝากประจําซึ� งได้ใช้เป็ นหลักประกันสําหรั บภาระผูกพันในการปฏิบตั ิบางประการตามปกติ
11จของบริ
เงินฝากธนาคารที
ีภาระคํ้าประกัน
ของธุ
ษทั พ.ศ. 2559 บริ ษทั ่ม
ณ
วันรทีกิ� 31
ธันวาคม
มียอดเงินฝากประจําซึ� งได้ใช้เป็ นหลักประกันสําหรับภาระผูกพันในการปฏิบตั ิบางประการตามปกติ

ของธุรกิจของบริ
ณ วัษนทั ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมียอดเงินฝากประจำ�ซึ่งได้ใช้เป็นหลักประกันสำ�หรับภาระผูกพันใน
ณ วัน ที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยของกิ จการมียอดเงินฝากประจําและยอดเงินฝากธนาคาร ซึ� งได้ใช้เป็ นหลักประกันสําหรับการ
การปฏิบดัตตัิบ�งซอฟต์
างประการตามปกติ
ของธุ
รกิจของบริ
ษัท านครหลวง
ให้วับนริ ทีการติ
แวร์ และการคํ
นการใช้
ไฟฟ้ายกัอดเงิ
บการไฟฟ้
ณ
� 31 ธันวาคม พ.ศ.
2559 บริ ษ� าประกั
ทั ย่อยของกิ
จการมี
นฝากประจําและยอดเงินฝากธนาคาร ซึ� งได้ใช้เป็ นหลักประกัน สําหรั บการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยของกิจการมียอดเงินฝากประจำ�และยอดเงินฝากธนาคาร ซึ่ง
ได้ใช้เป็นหลักประกันสำ�หรับการให้บริการติดตั้งซอฟต์แวร์ และการคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง

ให้บริ การติดตั�งซอฟต์แวร์ และการคํ�าประกันการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง

37
37

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 131 รายงานประจำ�ปี 2559

ลูกหนี�การค้ากิจการที�เกี�ยวข้อง สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี�ที�คา้ งชําระได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ.งบการเงิ
2559 นรวม
พัน2559
บาท
พ.ศ.

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
12พย์สิหน
12
สิ นทรั
มุนทรั
เวียพ
นอืย์�นหมุนเวียนอื่น
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
12

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื�น

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พันบาท
งบการเงินรวม
พ.ศ.25,915
2559
32,169
พันบาท
13,838
25,915
1,544
32,169
3,921
13,838
591
1,544
77,978
3,921
591
77,978

13

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี�
เงิน13
ลงทุนเงิ
ในบริ
ษทั ย่อนย ในบริษัทย่อย
นลงทุ

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 132 รายงานประจำ�ปี 2559
13

เงินมัดจํา
ลูกหนี�กรมสรรพากร
ภาษีหกั ณ ที�จ่ายรอขอคืน
เงินมัซด�ือจํา
ภาษี
ลูลูกกหนี
หนี�� กเงิรมสรรพากร
นประกันผลงาน
อืภาษี
�นๆหกั ณ ที�จ่ายรอขอคืน
ภาษีซ�ือ
ลูกหนี�เงินประกันผลงาน
อื�นๆ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

พ.ศ. 2558
พันบาท
19
พ.ศ. 2558
37
พันบาท
6,039
19
387
37
834
6,039
149
387
7,465
834
149
7,465

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ.7,976
2559
พ.ศ. 2558230
พันบาท
พันบาท4,556
3,290
7,976
247
334230-4,556
3,290
117
141
247
334
13,126
3,765
117
141
13,126
3,765

ลงทุนนในบริ
ในบริษทั ษย่ัทอย่ยอณยวันณที� 31
วันธัทีน่ วาคม
31 ธัพ.ศ.
นวาคม
2559
เงิเงินนลงทุ
2559 มีพ.ศ.
รายละเอี
ยดดังมีต่รอายละเอี
ไปนี� ยดดังต่อไปนี้
ชื� อ

ประเทศทีจ� ดทะเบียนจัดตั�ง

ทางตรง: บริษัทย่ อยทีถ� ือหุ้นโดยบริษัท
พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล
ชื� อ จํากัด (มหาชน) ประเทศทีจ� ดทะเบียนจัดตั�ง
บริ ษทั พริ� นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด
ไทย
บริ ษทั คอนเวอร์
จํากัษด ัท
ไทย
ทางตรง:
บริษัทย่เจนซ์
อยทีซถ� ืิอสหุเทมส์
้ นโดยบริ
บริพริ
ษทั �นซิแบงค็
ก เซนเตอร์
ตริ ค จํากัด
ไทย
เพิล อแคปิ
ตอล จํากัดิดส(มหาชน)
วี บริ� นซิลเลี
๊ ป โฮลดิ
�ง จําจํกัาดกัด
บริ ษทั พริ
เพิ�ยลนกรุ
อินเวสท์
เมนท์
ไทย
ทางอ้
บริษัทย่เจนซ์
อยทีซถ� ิ สือเทมส์
หุ้นโดยจํากัด
บริ
ษทั อม:
คอนเวอร์
ไทย
วี บริอลกเลีเซนเตอร์
ย� นกรุ๊ป โฮลดิ
บริบริษทัษัทแบงค็
ดิสตริง� คจํจํากัากัดด
ไทย
อินลเทลลิ
เจ้น๊ซ์ป จํโฮลดิ
ากัด �ง จํากัด
บริ ษทั วี บริ
เลี�ยนกรุ
ไทย
บริ ษทั อม:
วี เรสซิ
จําถ� กัือดหุ้นโดย
ไทย
ทางอ้
บริษเัทดนซ์
ย่ อยที
บริบริษทัษัทวี วี33บริจําลกัเลีดย� นกรุ๊ป โฮลดิง� จํากัด
ไทย
บริ ษทั วีกรุอิงนเทพบริ
เทลลิเหจ้นารซ์จํจําากักัดด
ไทย
บริ ษทั วี เรสซิ เดนซ์ จํากัด
ไทย
บริ ษทั วี 33 จํากัด
ไทย
บริ ษทั กรุ งเทพบริ หาร จํากัด
ไทย

ลักษณะของธุรกิจ

สั ดส่ วนของหุ้นสามัญที�ถือโดย
บริษัทใหญ่ (ร้ อยละ)

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

สั ดส่ วนของหุ้นสามัญที�ถือโดย

ลักษณะของธุรกิจ
ที�ปรึ กษาด้านธุ รกิจ
ให้บริ การเกี�ยวกับการติดตั�งระบบสารสนเทศ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒที�ปนาอสั
งหาริ
รึ กษาด้
านธุมรทรักิจพย์
ให้บริ การเกี�ยวกับการติดตั�งระบบสารสนเทศ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ให้ฒเช่นาอสั
าอาคารสํ
กงาน
พั
งหาริามนัทรั
พย์
ให้บริ การที�พกั อาศัยให้เช่า (Serviced Apartments)
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริให้มเทรั
พย์และให้
าอสังหาริ มทรัพย์
ช่าอาคารสํ
านัเกช่งาน
ให้บริ การที�พกั อาศัยให้เช่า (Serviced Apartments)
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์

บริษัทใหญ่ (ร้ อยละ)

พ.ศ. 2559
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

พ.ศ. 2558
100.00
100.00
100.00
100.00100.00
100.00
-

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย (ต่อ)

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สรุปได้ดังนี้

รายการเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สรุ ปได้ดงั นี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาตามบัญชี ตน้ ปี
การลงทุนเพิ�มขึ�น (หมายเหตุ 25)
ราคาตามบัญชี ปลายปี

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

135,000
5,876,055
6,011,055

60,000
75,000
135,000

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 133 รายงานประจำ�ปี 2559

13

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
14

14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 134 รายงานประจำ�ปี 2559

ที�ดนิ
พันบาท
วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
อาคาร
ส่ วนควบและ
ส่ วนปรับปรุ ง งานระหว่ างทํา
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

-

-

-

-

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การได้มาจากการซื� อบริ ษทั ย่อย
ซื�อสิ นทรัพย์
โอนเข้า (ออก)
ค่าเสื� อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

3,857,635
3,857,635

738,641
16,028
10,077
(13,558)
751,188

600,184
11,794
(10,077)
601,901

5,196,460
27,822
(13,558)
5,210,724

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

3,857,635
3,857,635

816,003
(64,815)
751,188

601,901
601,901

5,275,339
(64,815)
5,210,724

การวัดมูลค่ายุติธรรมของที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างที� จดั ประเภทเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนของกลุ่ มกิจการจัดทําโดยผูป้ ระเมินอิสระ
ายุติธapproach)
รรมของที
อมสิ่งสปลู
สร้างที
ัดประเภทเป็
นอสัทงี�มหาริ
มทรัางอิ
พย์งจากประมาณการของกิ
เพื่อการลงทุนของกลุ
่ม
โดยใช้เทคนิการวั
ควิธีตดน้ มูทุลนค่(Cost
ซึ� ง่ดใช้ินปพร้
ระโยชน์
ูงสุ ดกจากข้
อมูล่จในตลาดที
�สงั เกตได้
ีอยูแ่ ละอ้
จการเอง
น้อยที
เท่าที� เ้ปป็ ระเมิ
นไปได้
ควิธเทคนิ
ี รายได้ควิ(Income
วิธีการคิดลดกระแสเงิ
สดเป็ นมูสลูงค่สุาดปัจากข้
จจุบนั อดัมูงนัล� นในตลาด
กลุ่ มกิ จการ
กิมาใช้
จการจั
ดทำ�ส�ุ ดโดยผู
นอิและเทคนิ
สระโดยใช้
ธีต้นทุนapproach)
(Costใช้approach)
ซึ่งใช้ปนระโยชน์
จดั ประเภทการวั
ดมูลาค่งอิ
าอสั
งหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนจดัการเองมาใช้
งกล่าวอยูใ่ นระดั
ของมูลและเทคนิ
ค่ายุติธรรม คตามลํ
ดับ (Income
ทีจึงส่ ได้งั เกตได้
ทม่ี อี ยูแ่ ละอ้
งจากประมาณการของกิ
นอ้ บยที2ส่ และ
ดุ เท่ระดั
าทีเ่ บป็น3 ไปได้
วิธรี าายได้

approach) ใช้วธิ กี ารคิดลดกระแสเงินสดเป็นมูลค่าปัจจุบนั ดังนัน้ กลุม่ กิจการจึงได้จดั ประเภทการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

บริ ษทั ย่อยได้นาํ อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนซึ� งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 จํานวน 129.4 ล้านบาท ไปวางเป็ น
เพื่อการลงทุนดังกล่าวอยู่ในระดับ 2 และ ระดับ 3 ของมูลค่ายุติธรรม ตามลำ�ดับ
หลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

บริษัทย่อยได้นำ�อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559
จำ�นวน 129.4 ล้านบาท ไปวางเป็นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

14มทรั
อสัพง
มทรันพ
อสังหาริ
ย์ เพืหาริ
�อการลงทุ
(ต่ย์
อ)เพื่อการลงทุน (ต่อ)

จำ�นวนเงินที่เกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ได้รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน ได้แก่

จํานวนเงินที�เกี�ยวข้องอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน ที�ได้รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ได้แก่

รายได้ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานโดยตรง
ที�เกิดจากอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ซึ�งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสําหรับงวด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยตรง
ที�เกิดจากอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ซึ� งไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า
สําหรับงวด

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พันบาท
20,240
24,460

1,559

พ.ศ. 2558
พันบาท
-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท
-

-

-
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14

15

227,517
227,517

227,517
227,517

227,517
227,517

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื� อสิ นทรัพย์
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
ค่าเสื� อมราคา
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุ ทธิ

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ที�ดนิ
พันบาท

1,422,861
(255,982)
1,166,879

1,204,106
402
(37,629)
1,166,879

1,422,459
(218,353)
1,204,106

อาคาร
ส่ วนควบและ
ส่ วนปรับปรุ ง
พันบาท

7,176
(4,410)
2,766

3,849
508
(102)
(1,489)
2,766

7,778
(3,929)
3,849

145,290
(117,799)
27,491

25,816
2,932
(1,257)
27,491

142,933
(117,117)
25,816

งบการเงินรวม
เครื� องใช้
เครื� องตกแต่ ง
สํ านักงาน
ติดตั�ง
และคอมพิวเตอร์
และวัสดุอุปกรณ์
พันบาท
พันบาท

12,560
(6,046)
6,514

8,881
(2,367)
6,514

12,560
(3,679)
8,881

ยานพาหนะ
พันบาท

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 136 รายงานประจำ�ปี 2559

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

42

1,815,404
(384,237)
1,431,167

1,470,169
3,842
(102)
(42,742)
1,431,167

1,813,247
(343,078)
1,470,169

รวม
พันบาท

15

1,085,947
1,085,947

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
2,337,247
(303,130)
2,034,117

1,166,879
911,999
610
(45,371)
2,034,117

อาคาร
ส่ วนควบและ
ส่ วนปรับปรุ ง
พันบาท

17,756
(7,819)
9,937

2,766
7,432
1,669
(10)
(1,920)
9,937

เครื� องใช้
สํ านักงาน
และคอมพิวเตอร์
พันบาท

237,999
(123,168)
114,831

27,491
14,280
78,686
(5,626)
114,831

งบการเงินรวม
เครื� องตกแต่ ง
ติดตั�ง
และวัสดุอุปกรณ์
พันบาท

29,553
(16,899)
12,654

6,514
9,274
(3,134)
12,654

ยานพาหนะ
พันบาท

633,317
633,317

584,417
48,900
633,317

งานระหว่ างทํา
พันบาท

4,341,819
(451,016)
3,890,803

1,431,167
2,385,832
129,865
(10)
(56,051)
3,890,803

รวม
พันบาท

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 137 รายงานประจำ�ปี 2559

43

กล่าวมีจำ�นวนเงินประมาณ 127.1 ล้านบาท (พ.ศ. 2558: 118.6 ล้านบาท)  
บริ ษทั ย่อยได้นาํ ที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างซึ� งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 จํานวน 2,390.4 ล้านบาท ไปคํ�าประกันวงเงินสิ นเชื� อที�ได้รับจากสถาบันการเงิน
บริษทั ย่อยได้น�ำ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างซึง่ มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 จำ�นวน 2,390.4 ล้านบาท ไปคํา้ ประกันวงเงินสินเชือ่ ทีไ่ ด้รบั จากสถาบันการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิ จการมีอุปกรณ์จาํ นวนหนึ� งซึ�งคิดค่าเสื� อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื� อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 127.1 ล้านบาท
วันล้ทีานบาท)
่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดัง
(พ.ศ. 2558:ณ118.6

227,517
858,430
1,085,947

ที�ดนิ
พันบาท

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
การได้มาซึ� งบริ ษทั ย่อย
ซื� อสิ นทรัพย์
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
ค่าเสื� อมราคา
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุทธิ

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

15

227,517
227,517

227,517
227,517

227,517
227,517

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื� อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่าย
ค่าเสื� อมราคา
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุ ทธิ

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ที�ดนิ
พันบาท

1,422,861
(255,982)
1,166,879

1,204,106
402
(37,629)
1,166,879

1,422,459
(218,353)
1,204,106

อาคาร
ส่ วนควบและ
ส่ วนปรับปรุ ง
พันบาท

2,492
(979)
1,513

1,495
459
(441)
1,513

2,998
(1,503)
1,495

145,290
(117,799)
27,491

25,816
2,932
(1,257)
27,491

142,933
(117,117)
25,816

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื� องใช้
เครื� องตกแต่ ง
สํ านักงาน
ติดตั�ง
และคอมพิวเตอร์
และวัสดุอุปกรณ์
พันบาท
พันบาท

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 138 รายงานประจำ�ปี 2559

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

10,990
(4,567)
6,423

8,617
(2,194)
6,423

10,990
(2,373)
8,617

ยานพาหนะ
พันบาท

44

1,809,150
(379,327)
1,429,823

1,467,551
3,793
(41,521)
1,429,823

1,806,897
(339,346)
1,467,551

รวม
พันบาท

15

227,517
227,517

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
1,423,471
(293,769)
1,129,702

1,166,879
610
(37,787)
1,129,702

อาคาร
ส่ วนควบและ
ส่ วนปรับปรุ ง
พันบาท

3,016
(1,516)
1,500

1,513
524
(537)
1,500

152,090
(117,954)
34,136

27,491
9,028
(2,383)
34,136

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื� องใช้
เครื� องตกแต่ ง
สํ านักงาน
ติดตั�ง
และคอมพิวเตอร์
และวัสดุอุปกรณ์
พันบาท
พันบาท

10,990
(6,765)
4,225

6,423
(2,198)
4,225

ยานพาหนะ
พันบาท

1,817,084
(420,004)
1,397,080

1,429,823
10,162
(42,905)
1,397,080

รวม
พันบาท

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 139 รายงานประจำ�ปี 2559

มีจำ�นวนเงินประมาณ 119.6 ล้านบาท (พ.ศ. 2558: 115.3 ล้านบาท)  

45

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั มีอุปกรณ์ จาํ นวนหนึ� งซึ� งคิดค่าเสื� อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื� อมราคาสะสมของสิ นทรั พย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงิ นประมาณ 119.6 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าว
(พ.ศ. 2558: 115.3 ล้านบาท)

227,517
227,517

ที�ดนิ
พันบาท

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื� อสิ นทรัพย์
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
ค่าเสื� อมราคา
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุทธิ

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
16

16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 140 รายงานประจำ�ปี 2559

งบการเงินรวม

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การได้มาซึ� งบริ ษทั ย่อย
ซื�อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

สั ญญาให้ บริการ
ระบบสารสนเทศ
พันบาท

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
พันบาท

รวม
พันบาท

35,490
(26,269)
9,221

11,959
(9,554)
2,405

47,449
(35,823)
11,626

9,221
(8,148)
1,073

2,405
3,768
(19)
(705)
5,449

11,626
3,768
(19)
(8,853)
6,522

35,490
(34,417)
1,073

13,708
(8,259)
5,449

49,198
(42,676)
6,522

1,073
(1,073)
-

5,449
92
3,307
(1,521)
7,327

6,522
92
3,307
(2,594)
7,327

35,490
(35,490)
-

17,150
(9,823)
7,327

52,640
(45,313)
7,327

46

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ าย
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุ ทธิ

11,132
(8,746)
2,386

2,386
3,768
(704)
5,450

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

12,909
(7,459)
5,450

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ าย
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุ ทธิ

5,450
581
(1,427)
4,604

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

13,490
(8,886)
4,604
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16

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บริ
ษทั พริป�นระกอบงบการเงิ
ซิเพิล แคปิ ตอลนจํรวมและงบการเงิ
ากัด (มหาชน) นเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
นรวมและงบการเงิ
สํหมายเหตุ
าหรับปี สิป�นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 นเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
17
17

ภาษี17
เงินได้ภาษี
รอการตั
ญชีรอการตัดบัญชี
เงิดนบัได้
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินได้
ดบัญชีดสบัามารถวิ
เคราะห์ได้เคราะห์
ดงั นี� ได้ดังนี้
� สิน้สภาษี
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์แและหนี
ละหนี
ินภาษี
เงินรอการตั
ได้รอการตั
ญชีสามารถวิ
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สิ นทรัพย์และหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
าษีเเงิงินนได้
ได้รรอการตั
อการตัดดบับัญญชีชีที�จะใช้
สิสิ นนทรั
ทรัพพย์ย์ภภาษี
สิ นประโยชน์
ทรัพย์ภาษีภายใน
เงินได้12
รอการตั
เดือน ดบัญชีที�จะใช้
เดือน ดบัญชีที�จะใช้
สิ นประโยชน์
ทรัพย์ภาษีภายใน
เงินได้12
รอการตั
สิ นประโยชน์
ทรัพย์ภาษีเกิเนงินกว่ได้า ร12อการตั
เดือนดบัญชีที�จะใช้
ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
หนีส� ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี
ได้ รรอการตั
หนี�สส� ิินนภาษี
ภาษีเเงิงินนได้
อการตัดดบับัญ
ญชีชีที�จะจ่ายชําระ
หนีภายใน
� สินภาษี12เงิเดืนอได้นรอการตัดบัญชีที�จะจ่ายชําระ
หนีภายใน
� สินภาษี12เงิเดืนอได้นรอการตัดบัญชีที�จะจ่ายชําระ
หนีเกิ� สนิ นกว่ภาษี
า 12เงินเดืได้
อนรอการตัดบัญชีที�จะจ่ายชําระ
เกินกว่า 12 เดือน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี�
งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลื
อดังนี� อดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิ
นแสดงยอดคงเหลื

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิหนีน� ทรั
ย์ภาษี
นได้
รอการตั
สินพภาษี
เงินเงิได้
รอการตั
ดบัดญบัชีญชี
หนี
นได้รดอการตั
ภาษี� สเงิิ นนภาษี
ได้รเงิอการตั
บัญชี ด- บัสุญทชีธิ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ.งบการเงิ
2559 นรวม พ.ศ. 2558
พ.ศ.
พ.ศ.
พัน2558
บาท
พัน2559
บาท
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการพ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ.
พ.ศ.
พัน2559
บาท
พัน2558
บาท
พันบาท
พันบาท

333
333
2,623
2,623
2,956
2,956

69
69
2,018
2,018
2,087
2,087

333
333
1,815
1,815
2,148
2,148

69
69
1,232
1,232
1,301
1,301

(23)
(23)
(23)(23)
2,933
2,933

(993)
(993)
(993)(993)
1,094
1,094

(10)
(10)
(10)(10)
2,138
2,138

(715)
(715)
(715)(715)
586
586

งบการเงินรวม
งบการเงิ
พ.ศ. 2559 นรวม พ.ศ. 2558
พ.ศ.
พ.ศ.
พัน2559
บาท
พัน2558
บาท
พันบาท
พันบาท
2,946
1,139
2,946
1,139
(13)
(45)
(13)
(45)
2,933
1,094
2,933
1,094

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการพ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ.
พ.ศ.
พัน2559
บาท
พัน2558
บาท
พันบาท
พันบาท
2,138
586
2,1385862,1385862,138
586

สิ น ทรั พย์และหนี� สิน ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี จะสามารถแสดงหักกลบกันได้เมื� อสิ นทรั พย์ และหนี� สินภาษีเงินได้ดงั กล่ าวเกี� ยวข้องกับ
สิหน่น ทรั
พย์และหนี
สิน ภาษี
งินนได้ในงบแสดงฐานะการเงิ
รอการตัดบัญชี จะสามารถแสดงหั
กกลบกั
นได้เมื� สิ� อนสิ ภาษี
นทรัเพงิ นย์ได้
และหนี
เงินได้ดงั กล่ าวเกี� ยวข้
องกัพบย์
วยงานจั
ด เก็ บ� ภาษี
เดี ยเวกั
น รวม สิ น ทรั
พย์ และหนี
รอตัด� สบัิ นญภาษี
ชี แ สดงยอดรวมของสิ
น ทรั
หน่
วยงานจั
เก็ธิ ใบนแต่
ภาษี เดีะบริ
ยวกัษทนั ในงบแสดงฐานะการเงิน รวม สิ น ทรั พย์ และหนี� สิ น ภาษี เงิ นได้รอตัด บัญ ชี แ สดงยอดรวมของสิ น ทรั พ ย์
และหนี
� สินสิสุนดททรั
พย์แลละหนี
้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถแสดงหักกลบกันได้เมื่อสินทรัพย์ และหนี้สินภาษี
และหนี� สินสุ ทธิ ในแต่ละบริ ษทั

เงินได้ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน ในงบแสดงฐานะการเงินรวม สินทรัพย์ และหนี้สินภาษี
เงินได้รอตัดบัญชีแสดงยอดรวมของสินทรัพย์ และหนี้สินสุทธิในแต่ละบริษัท

48
48

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
17
ภาษีเงิน17
ได้รอการตั
(ต่อร)อการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษีดเบังิญนชีได้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื
�อนไหวของภาษี
เงินได้รอการตั
ญชี มีดงั นีด� บัญชีมีดังนี้
รายการเคลื
่อนไหวของภาษี
เงินได้ดรบัอการตั
รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี�

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
งบการเงินรวม
พันบาท
พันบาท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พัน1,094
บาท
พั(1,340)
นบาท
วันที� 1 มกราคม
ซื�อบริ ษทั ย่อย
233
1,653
วันที� 1 มกราคม
1,094
(1,340)
(เพิ�ม)/ลด ในกําไรหรื อขาดทุน
1,606
630
ซื�อบริ ษทั ย่อย
233
1,653
(เพิ�ม)/ลด ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
151
(เพิ�ม)/ลด ในกําไรหรื อขาดทุน
1,606
630
วันที� 31 ธันวาคม
2,933
1,094
(เพิ�ม)/ลด ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
151
วันที� 31 ธันวาคม
2,933
1,094
รายการเคลื�อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท
พันบาท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พันบาท
พัน(813)
บาท
586
586
(813)
1,552
1,242
157
1,552
1,242
2,138
586
157
2,138
586

รายการเคลื
่อนไหวของสิ
ทรัพ� สย์ิ นแภาษี
ละหนี
เงินดบัได้ญรชีอการตั
รายการเคลื
�อนไหวของสิ
นทรัพย์แนละหนี
เงิน้สได้ินรภาษี
อการตั
มีดงั นี� ดบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม
วันที� 1 มกราคม (เพิม� )/ลด ในกําไร ลด ในกําไรขาดทุน
งบการเงินรวม
หรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
พ.ศ. 2559
วันที� 1 มกราคม (เพิม� )/ลด ในกําไร ลด ในกําไรขาดทุน
พันบาท
พันบาท
พันบาท
หรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
พันบาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงาน
ประมาณการหนี� สินระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี� สินระยะยาว

หนีส� ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ซื�อบริ ษทั ย่อย
หนีส� ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
ซื�อบริ ษทั ย่อย
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั�น
กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั�น

วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
วันที� 31 ธันวาคม
พันบาท
พ.ศ. 2559
พันบาท

70
1,730
70
287
1,730
2,087
287
2,087

(39)
892
(39)
16
892
869
16
869

-

31
2,622
31
303
2,622
2,956
303
2,956

(232)

232

-

-

(232)
(761)
(993)
(761)
(993)
1,094

232
738
970
738
970
1,839

-

(23)
(23)
(23)
(23)
2,933

1,094

1,839

-

2,933
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17

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
17

17 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้ (ต่อ)
รายการเคลื�อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี� (ต่อ)
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วันที� 1 มกราคม
พ.ศ. 2558
พันบาท
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญ
ประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี� สินระยะยาว

หนีส� ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ซื� อบริ ษทั ย่อย
กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั�น
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนีส� ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั�น

วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พันบาท

583
95
988
248
1,914

(583)
(25)
591
39
22

151
151

70
1,730
287
2,087

(1,885)

1,653

-

(232)

(1,366)
(3)
(3,254)

605
3
2,261

-

(761)
(993)

(1,340)

2,283

151

1,094

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(เพิม� )/ลด ในกําไร ลด ในกําไรขาดทุน
หรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
พันบาท
พันบาท

วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พันบาท

วันที� 1 มกราคม
พ.ศ. 2559
พันบาท
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี� สินระยะยาว

งบการเงินรวม
(เพิม� )/ลด ในกําไร ลด ในกําไรขาดทุน
หรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
พันบาท
พันบาท

70
944
287
1,301

(39)
870
16
847

-

31
1,814
303
2,148

(715)
(715)

705
705

-

(10)
(10)

586

1,552

-

2,138

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
17

17 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้ (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี� (ต่อ)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
ประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี�สินระยะยาว
หนีส� ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั�น

18

เงินกู้ยืม

รายการหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที�ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ�งปี
- เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
- ดอกเบี�ยค้างจ่าย
เงินกูย้ มื หมุนเวียนรวม
รายการไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
- เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
- ดอกเบี�ยค้างจ่าย
ตัว� สัญญาใช้เงินระยะยาว
- ตัว� สัญญาใช้เงินระยะยาวจาก
บุคคลที�เกี�ยวข้อง (หมายเหตุ 30 จ)
- ดอกเบี�ยค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียนรวม
เงินกู้ยืมรวม

วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พันบาท

102
95
108
248
553

(102)
(25)
679
39
591

157
157

70
944
287
1,301

(1,366)
(1,366)

651
651

-

(715)
(715)

(813)

1,242

157

586

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ.2558
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท

-

3

-

-

159,840
1,578
161,418

3

-

-

806,516
80

-

-

-

510,510
2,026
1,319,132
1,480,550

3

510,510
2,026
512,536
512,536

-

เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที� มีห ลัก ประกัน มีจาํ นวนทั�งสิ� น 1,478.9 ล้านบาท (พ.ศ. 2558: ไม่มี) ซึ� งการกู้ยืม จากสถาบันการเงิ น
ดังกล่าวใช้หลักประกันเป็ นที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างของกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 14 และหมายเหตุ 15)
51

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 145 รายงานประจำ�ปี 2559

วันที� 1 มกราคม
พ.ศ. 2558
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(เพิม� )/ลด ในกําไร ลด ในกําไรขาดทุน
หรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
พันบาท
พันบาท

หนีส� ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั�น

18 เงินกู้ยืม

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 146 รายงานประจำ�ปี 2559

18

เงินกู้ยืม

รายการหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที�ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ�งปี
- เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
- ดอกเบี�ยค้างจ่าย
เงินกูย้ มื หมุนเวียนรวม
รายการไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
- เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
- ดอกเบี�ยค้างจ่าย
ตัว� สัญญาใช้เงินระยะยาว
- ตัว� สัญญาใช้เงินระยะยาวจาก
บุคคลที�เกี�ยวข้อง (หมายเหตุ 30 จ)
- ดอกเบี�ยค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียนรวม
เงินกู้ยืมรวม

(1,366)
(1,366)

651
651

-

(715)
(715)

(813)

1,242

157

586

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ.2558
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท

-

3

-

-

159,840
1,578
161,418

3

-

-

806,516
80

-

-

-

510,510
2,026
1,319,132
1,480,550

3

510,510
2,026
512,536
512,536

-

เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที� มีห ลัก ประกัน มีจาํ นวนทั�งสิ� น 1,478.9 ล้านบาท (พ.ศ. 2558: ไม่ มี) ซึ� งการกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น
ดังกล่าวใช้หลักประกันเป็ นที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างของกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 14 และหมายเหตุ 15)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีหลักประกัน มีจำ�นวนทั้งสิ้น 1,478.9 ล้านบาท (พ.ศ. 2558: ไม่มี)
51
ซึ่งการกู้ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าวใช้หลักประกันเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 14 และ
หมายเหตุ 15)

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ
ษทั บพริ
จํากัดพ.ศ.
(มหาชน)
สํ าหรั
ปี สิ�น�นซิสุเดพิวัลนแคปิ
ที� 31ตอล
ธันวาคม
2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ18าหรั
ปีเงิสิ�นน�นซิกูสุ้ยเดพิืมวัลน(ต่แคปิ
ทีอ� 31
ธันวาคม
2559
บริ
ษทั บพริ
จํากัดพ.ศ.
(มหาชน)
) ตอล
18
เงิ
น
กู
ย
้
ม
ื
(ต่
อ
)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ18าหรับปีเงิอัสิต�นราดอกเบี
กูสุ้ยดืมวัน(ต่ทีอ� � ย31
) ที�แธัท้นจวาคม
ริ ง ณ พ.ศ.
วันที�ใ2559
นงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี�

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

19
19
19

งั นี� นรวม
เงิอัตนราดอกเบี
กู้ยืม (ต่อ� ย) ที�แท้จริ ง ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงบการเงิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ.2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงบการเงิ
งั นี� นรวม
- เงินเบิกเกินบัญชี
MRRพ.ศ.2559
+ 0.75%
พ.ศ. 2558พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558- เงินกูย้ มื จากธนาคาร
MLRงบการเงิ
- 2% นรวม
งบการเงิน-เฉพาะกิจการ
- เงินเบิกเกินบัญชี
MRR + 0.75%
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
-ัตราดอกเบี
-มูเงิลนค่ ากูยุย้ ตมื ิ ธจากธนาคาร
รรมของเงิ
กู้ยืม จัด อยู่ในระดั
มูล่ใค่นระดั
ายุMLR
ติธรรมระดั
มูล ค่ าโดยใช้
น กู้ยืมอในตลาดที
� สังเกตได้
มูลค่ายุติธนรรมของเงิ
นกู้ยืมบจัชัด� นอยู
บ-ชั2%
้นมูลบค่2ายุซึ�ตงวัิธดรรมระดั
บ -2อซึตั ่งราดอกเบี
วัดมูลค่� ยาเงิโดยใช้
้ยเงินกูท้ยี� มืมี อ-ยู่
กเกิน่สบัังญเกตได้
ชี นทสดในอนาคต
+ น0.75%
- เงินเบิานวณกระแสเงิ
และคํ
ลดด้วยอัMRR
ตราดอกเบี
วันวทียอั
�ใ-นงบแสดงฐานะการเงิ
ลค่ายุติธรรมของเงิ
� ยเงินกูย้ ืมในตลาด
ในตลาดที
ี่มีอยู่ และคำคิ�ดนวณกระแสเงิ
สดในอนาคต
คิดณลดด้
ตราดอกเบี้ยเงินกูน้ยืม-มูในตลาด
ณ วันทีน่ใกูนย้ -ืม
รรมของเงิ นกู้ยืม จัดนอยู
มู ล ค่ายุMLR
ติธญรรมระดั
บ 2 ซึ� งวัดมูล ค่าโดยใช้
ราดอกเบี
� สังเกตได้ที�มีอ-ยู่
� ยเงิานคักูญ้ยืม ในตลาดที
นค่ ากูยุย้ ตมื ิธจากธนาคาร
- อดตั ลดไม่
ทีมู- เงิ�แลสดงในงบแสดงฐานะการเงิ
มีม่ใูลนระดั
ค่าเท่บากัชับ� นราคาตามบั
ชี-เ2%
นื� องจากผลกระทบของอั
ตราคิ
มีสาระสํ
งบแสดงฐานะการเงิ
น
มู
ล
ค่
า
ยุ
ต
ิ
ธ
รรมของเงิ
น
กู
้
ย
ื
ม
ที
่
แ
สดงในงบแสดงฐานะการเงิ
น
มี
ม
ู
ล
ค่
า
เท่
า
กั
บ
ราคาตามบั
ญชี
และคํานวณกระแสเงินสดในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ยเงินกูย้ ืมในตลาด ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืม
ทีเนื
มีเมบิ่ใูลนระดั
าลดไม่
เท่าบกัชับ� นมราคาตามบั
ชีญเนื� องจากผลกระทบของอั
ตราคิอดตั ลดไม่
มีสาระสํ
มูกลุ�แล่อ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิ
ายุจตการมี
ิธ รรมของเงิ
จัดตนไอยู
ยุต�ิ ธญ�คัรรมระดั
บ 2 ซึ� งวัดมูล ค่าโดยใช้
ราดอกเบี
� ยเงิานคักูญ้ยืม ในตลาดที� สังเกตได้ที�มีอยู่
มค่กิงจากผลกระทบของอั
วงเงินกูย้ นมื กูที้ย� ืมงั ไม่
ด้ราคิ
กค่ดออกมาใช้
ดมูีสงั ลาระสำ
ต่ค่อาไปนี
และคํานวณกระแสเงินสดในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ยเงินกูย้ ืมในตลาด ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืม
กลุ�แ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิ
การมี
ที่ยนได้ังมีไม่
ด้าเเท่บิากกัออกมาใช้
ดญัง� ต่งบการเงิ
้ นรวม
ม่มกิกิจจการมี
วงเงิวงเงิ
นกูย้ นมื กูที้ย� ืมงั ไม่
เมบิูลกไค่ออกมาใช้
ดงั ต่อไปนี
ทีกลุ
บราคาตามบั
ชีอเนืไปนี
� องจากผลกระทบของอั
ตราคิดลดไม่มีสาระสํ
าคัญ นเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
น
รวม
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
กลุ่มกิจการมีวงเงินกูย้ มื ที�ยงั ไม่ได้เบิกออกมาใช้ดงั ต่อไปนีพั� งบการเงิ
นบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
อัตราดอกเบี�ยลอยตัว
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ พันบาท
พันบาท
พันบาท
พังบการเงิ
นบาท นรวม
- ครบกําหนดภายใน 1 ปี
384,680
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558อัต- ราดอกเบี
� ยลอยตันว1 ปี
ครบกําหนดเกิ
พันบาทพันบาทพันบาทพันบาท- ครบกําหนดภายใน 1 ปี
384,680
---384,680
ครบกําหนดเกิ
อัต- ราดอกเบี
� ยลอยตันว1 ปี
- ครบกํ
ปี
วงเงิ
นกู้ยืมาหนดภายใน
ที�จะครบกํา1หนดภายในหนึ
� งปี เป็ นวงเงินกู้ยืม384,680
ของแต่ละปี ที�จะมี การทบทวนตามวาระในระหว่
างปี ส่-วนวงเงิน กู้ยืมอื� นได้รับมาาหนดเกิน 1 ปี าเนินงานของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
เพื-�อครบกํ
ใช้ในการขยายการดํ
นกู้ยาืมหนดภายในหนึ
ที่จะครบกำ�หนดภายในหนึ
ปีของแต่
เป็นลวงเงิ
ของแต่ล-ะปีที่จะมีการทบทวนตามวาระในระหว่
วงเงินกู้ยืมทีวงเงิ
�จะครบกํ
� งปี เป็ นวงเงินกู้ย่งืม384,680
ะปี ทีน� จกูะมี้ยกืมารทบทวนตามวาระในระหว่
างปี ส่-วนวงเงิน กู้ยืมอื� นได้ารับงปีมาเพื
ใช้
ใก� นการขยายการดํ
งานของกลุ
กิจการและบริ ษทั �เนินงานของกลุ่มกิจการและบริษัท
นวงเงิ
กู้ยืมอืา่นหนีได้าอ� เนิรื�นับนมาเพื
่อใช้ใ่มนการขยายการดำ
เจ้ส่าว�อหนี
ารค้นาและเจ้
วงเงินกู้ยืมที�จะครบกําหนดภายในหนึ� งปี เป็ นวงเงินกู้ยืมของแต่ละปี ที�จะมี การทบทวนตามวาระในระหว่างปี ส่ วนวงเงิน กู้ยืมอื� นได้รับมา
เจ้ า�อหนี
ารค้ าและเจ้ าหนีาอ� เนิื�น นงานของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
เพื
ใช้ใก� นการขยายการดํ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
19
เจ้าาและเจ้
หนีา้กหนีารค้
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
เจ้ าหนี
ก� ารค้
อ� ื�น าและเจ้าหนี้อื่น
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
เจ้าหนี� การค้ากิจการอื�น
23,043
7,721
8,929
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ พัน6,964
พังบการเงิ
นบาท นรวม
พันบาท
พันบาท
บาท
เจ้าหนี� การค้ากิจการที�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 30)
52
52
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
เจ้าหนี� กอื�นารค้ากิจการอื�น
23,043
7,721
8,929
6,964
22,132
454
1,986
373
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
เจ้
หนีจ� ก่ายค้
ารค้างจ่
ากิาจยการที�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 30)
52
52
ค่าาใช้
34,56328,5079,530
12,207
22,132
454
1,986
373
เจ้าหนี� กอื�นารค้ากิจการอื�น
23,043
7,721
8,929
6,964
79,738
36,682
20,497
19,596
ค่เจ้าาใช้
34,56328,5079,530
12,207
หนีจ� ก่ายค้
ารค้างจ่
ากิาจยการที�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 30)
52
52
เจ้าหนี� อื�น
22,132
454
1,986
373
79,738
36,682
20,497
19,596
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
34,563
28,507
9,530
12,207
79,738
36,682
20,497
19,596
52
52
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18

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บริ
ษทั พริป�นระกอบงบการเงิ
ซิเพิล แคปิ ตอลนจํรวมและงบการเงิ
ากัด (มหาชน) นเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
นจํรวมและงบการเงิ
สํหมายเหตุ
าหรั
ปี สิป�น�นระกอบงบการเงิ
ที� 31ตอล
ธันวาคม
2559 นเฉพาะกิจการ
บริ
ษทั บพริ
ซิสุเดพิวัลนแคปิ
ากัดพ.ศ.
(มหาชน)
สํหมายเหตุ
าหรับปี สิป�นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 นเฉพาะกิจการ
นรวมและงบการเงิ
้สยิน
นอื่น
สํ20าหรับปีหนี
สิ�น20
วัหนี
นทีน�เวี31
ธันหมุ
พ.ศ.ย2559
ส� สุิ นดหมุ
นอื
�นวาคมนเวี
20
หนีส� ิ นหมุนเวียนอื�น
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20

หนีส� ิ นหมุนเวียนอื�น

เงินประกันผลงาน
เงิภาษี
นประกั
หกั ณนทีผลงาน
�จ่ายค้างจ่าย
ภาษี
หกั � กรมสรรพากร
ณนทีผลงาน
�จ่ายค้างจ่าย
เงิเจ้นาหนี
ประกั
เจ้
าหนี
ภาษี
ขหายรอเรี
กั � กรมสรรพากร
ณ ที�จย่ากเก็
ยค้าบงจ่าย
ยกเก็บ
อืภาษี
ๆขายรอเรี
เจ้�นาหนี
� กรมสรรพากร
อืภาษี
�นๆขายรอเรี ยกเก็บ
อื�นๆ

21
21

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
21กพัภาระผู
กพันพนัผลประโยชน์
พนักงาน
ภาระผู
นผลประโยชน์
กงาน

21

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

งบการเงินรวม
พ.ศ.งบการเงิ
2559 นรวม
พ.ศ.
2559
พันงบการเงิ
บาท นรวม
พัน2559
บาท
พ.ศ.
36,201
พั36,201
น3,650
บาท
3,650
852
36,201
852
3,165
3,650
3,165
1,467
852
1,467
45,335
3,165
45,335
1,467
45,335
งบการเงินรวม
พ.ศ.งบการเงิ
2559 นรวม
พ.ศ.
พังบการเงิ
น2559
บาท นรวม
พัน2559
บาท
พ.ศ.
13,108
พั13,108
น4,605
บาท

พ.ศ. 2558
พ.ศ.
พัน2558
บาท
พัน2558
บาท
พ.ศ.
พัน2,120
บาท-

2,120
1,1491,149
1,995
2,120
1,995
1,456
1,149
1,456
6,720
1,995
6,720
1,456
6,720

พ.ศ. 2558
พ.ศ.
พัน2558
บาท
พัน2558
บาท
พ.ศ.
9,603
พัน4,787
บาท
9,603

งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิ
งบกําไรขาดทุน น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็
4,6054,787
755
งบแสดงฐานะการเงิ
นจ
13,108
9,603
งบกํ
755
งบกําาไรขาดทุ
ไรขาดทุนนเบ็ดเสร็ จ
4,6054,787
รายการเคลื�อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้ระหว่างปี มีดงั นี�
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
755
รายการเคลื�อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้ระหว่างบการเงิ
งปี มีดงั นีน� รวม
รายการเคลื
่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
ระหว่างปีมีดังนี้
รายการเคลื�อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้ระหว่
งปี
มีดงั นีน� รวม พ.ศ. 2558
พ.ศ.างบการเงิ
2559
พ.ศ.
พังบการเงิ
น2559
บาท นรวม พ.ศ.
พัน2558
บาท
พัน2559
บาท
พัน2558
บาท
พ.ศ.
พ.ศ.
วันที� 1 มกราคม
9,603
6,645
พัน4,616
บาท
พัน4,300
บาท
มกราคม
9,603
6,645
ต้วันทีทุ� น1บริ
การปั จจุบนั
การปั จ� ยจุบนั
4,300
4,616
ยดอกเบี
305
171
วัค่ต้นานใช้
ทีทุ� นจ1่าบริ
มกราคม
9,603
6,645
ค่ต้านใช้
305
171
14,208
11,432
ทุนจ่าบริยดอกเบี
การปั จ� ยจุบนั
4,300
4,616
14,208
11,432
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
305
171
การวัดมูลค่าใหม่
14,208
11,432
การวั
มูลค่�เกิาดใหม่
ผลกําดไรที
จากการเปลี�ยนแปลง
ผลกํ
�ยนแปลง
ข้อาสมมติ
า้ จากการเปลี
นประชากรศาสตร์
การวั
ดไรที
มูล�ค่เกิดาดใหม่
ข้อาสมมติ
นประชากรศาสตร์
ผลขาดทุ
ดขึ�นจากการเปลี
�ยนแปลง
ผลกํ
ไรทีน�เกิทีดด�เา้กิจากการเปลี
�ยนแปลง
ผลขาดทุ
นทีดท�เากิ้ างการเงิ
ดขึ�นจากการเปลี
�ยนแปลง
น
ข้อสมมติ
นประชากรศาสตร์
ข้อสมมติ
น
ผลขาดทุ
นทีท�เกิางการเงิ
ดขึจากประสบการณ์
�ยนแปลง
� นจากการเปลี
ผลขาดทุ
นทีท�เกิางการเงิ
ดจากประสบการณ์
ข้อสมมติ
น

ผลขาดทุนที�เกิดจากประสบการณ์
จ่ายชําระผลประโยชน์
วัจ่นายชํ
ที� า31ระผลประโยชน์
ธันวาคม
วัจ่นายชํ
ที� า31ระผลประโยชน์
ธันวาคม
วันที� 31 ธันวาคม

-(1,100)
(1,100)
13,108
13,108
(1,100)
13,108

(318)
(318)
800
(318)
800
273
273
755
800
755
273
(2,584)
755
(2,584)
9,603
9,603
(2,584)
9,603

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการพ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ.
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการพ.ศ.
พัน2559
บาท
พัน2558
บาท
พัน2559
บาท
พัน2558
บาท
พ.ศ.
พ.ศ.
พัน2,221
บาทพัน1,270
บาท2,2211,270
397397
256264
2,221
1,270
256264
1,237
1,187
397
1,237
1,187
3,714
3,118
256
264
3,714
3,118
1,237
1,187
3,714

3,118

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการพ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ.
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการพ.ศ.
พัน2559
บาท
พัน2558
บาท
พัน2559
บาท
พัน2558
บาท
พ.ศ.
พ.ศ.
9,069
5,877
พัน3,192
บาท
พัน2,677
บาท
9,069
5,877

3,1922,677
785
9,069
5,877
785
3,1922,677
785
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการพ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ.
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการพ.ศ.
พัน2559
บาท
พัน2558
บาท
พัน2559
บาท
พัน2558
บาท
พ.ศ.
พ.ศ.
5,877
2,479
พัน3,017
บาท
พัน2,582
บาท
5,877
2,479
3,017
2,582
175
95
5,877
2,479
175
95
9,069
5,156
3,017
2,582
9,069
5,156
175
95
9,069
5,156
-9,0699,0699,069

(111)
(111)
615
(111)
615
281
281
785
615
785
281
(64)
785
(64)
5,877
5,877
(64)
5,877
53
53
53

54
54
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บริ
ษทั พริป�นระกอบงบการเงิ
ซิเพิล แคปิ ตอลนจํรวมและงบการเงิ
ากัด (มหาชน) นเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
นรวมและงบการเงิ
สํหมายเหตุ
าหรับปี สิป�นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 นเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
21
กพัพนนัผลประโยชน์
พนักงาน (ต่อ)
21
ภาระผู
กพัภาระผู
นผลประโยชน์
กงาน (ต่อ)
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
รวมและงบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จการ
21
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รายการที
�รับ่รรู ้ใับนงบกํ
าไรขาดทุ
น มีดงั นนี� มีดังนี้
รายการที
รู้ในงบกำ
�ไรขาดทุ
รายการที�รับรู ้ในงบกําไรขาดทุน มีดงั นี�
21
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการพ.ศ. 2558
พ.ศ.งบการเงิ
2559 นรวม พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
รายการที�รับรู ้ในงบกําไรขาดทุน มีดงั นี�
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พัน2559
บาท
พัน2558
บาท
พัน2559
บาท
พัน2558
บาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ 2,582
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
4,300 นรวม
4,616
3,017
ทุนจ่าบริยดอกเบี
การปั จ� ยจุบนั
ค่ต้านใช้
305
171
175
95
พ.ศ.4,300
2559
พ.ศ.4,616
2558
พ.ศ.3,017
2559
พ.ศ.2,582
2558
ค่รวม
าใช้(แสดงเป็
จ่ายดอกเบี
ย
305
171
175
95
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
นส่� วนหนึ� งของค่าใช้จ่าย
รวม
(แสดงเป็ นพส่นัวนหนึ
ผลประโยชน์
กงาน)� งของค่าใช้จ่าย
4,605
4,787
3,192
2,677
ต้นผลประโยชน์
ทุนบริ การปัพจจุนับกนั งาน)
4,300
4,616
3,017
2,582
4,605
4,787
3,192
2,677
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
305
171
175
95
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที�ใช้เป็ นดังนี�
รวม
(แสดงเป็
ส่ วนหนึ� งของค่าใช้จ่าย กคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที�ใช้เป็ นดังนี�
ข้ข้ออสมมติ
หลัหกนลัในการประมาณการตามหลั
สมมติ
กในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้
ผลประโยชน์พนักงาน)
4,605
4,787
3,192
2,677
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการพ.ศ. 2558
พ.ศ.งบการเงิ
2559 นรวม พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันพ.ศ.
ภัยที2559
�ใช้เป็ นดังนี�
พ.ศ.ร้ อ2558
พ.ศ.ร้ อ2559
พ.ศ.ร้ อ2558
ร้ อยละ
ยละ
ยละ
ยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ 2.98
อัตราคิดลด
2.91 งบการเงิ
- 4.01 นรวม 2.98 - 4.43
2.98
อัอัตตราคิ
ดลด ม� ขึ�นของเงินเดือนที�คาดไว้
2.91
4.01
2.98
4.43
2.98
2.98
ราการเพิ
4.00
5.00
4.30
8.00
4.30
5.00
4.30
5.00
พ.ศ.--2559
พ.ศ.--2558
พ.ศ.-2559
พ.ศ.-2558
ราการเพิ�ม�ยขึนแปลงในจํ
นที�คาดไว้
4.00ร้-อ5.00
4.30ร้-อ8.00
4.30ร้-อ5.00
4.30ร้-อ5.00
� นของเงินเดืาอนวนพนั
อัอัตตราการเปลี
กงาน
ยละ
ยละ
ยละ
ยละ
อัต(ขึราการเปลี
�
ย
นแปลงในจํ
า
นวนพนั
ก
งาน
0.00 - 29.00
0.00 - 29.00
0.00 - 29.00
0.00 - 29.00
� นกับช่วงอายุ)
อัต(ขึราคิ
2.91- -29.00
4.01
2.98- -29.00
4.43
2.98
2.98
ช่วงอายุ)
0.00
0.00
0.00 - 29.00
0.00 - 29.00
� นกัดบลด
อัตราการเพิมขึ�นของเงินเดือนที�คาดไว้
4.00 - 5.00
4.30 - 8.00
4.30 - 5.00
4.30 - 5.00
การวิเคราะห์� ความอ่
อนไหวของข้อสมมติหลักในประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�
อัตราการเปลี
นแปลงในจํ
านวนพนั
กงานหลักในประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�
การวิ
เคราะห์ค�ยวามอ่
อนไหวของข้
อสมมติ
0.00 - 29.00
0.00 - 29.00
0.00 - 29.00
0.00 - 29.00
(ขึ�นกับช่วงอายุ)
งบการเงินรวม
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในประมาณการตามหลั
กคณิตศาสตร์ปนระกั
นนภัรวม
ย สามารถวิ
เคราะห์
ผลกระทบต่ อภาระผูกพังบการเงิ
ผลประโยชน์
พนักงานที�กาํ หนดไว้
การวิ
ประกันอภัภาระผู
ย สามารถวิผลประโยชน์
เคราะห์ได้ดงั พนี�นักงานที�กาํ หนดไว้
ผลกระทบต่
ได้ดเคราะห์
ังนี้ ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
การเปลี
ย� นแปลงใน กพันการเพิ
ม� ขึน� ของ
การลดลงของ
การเปลีย� นแปลงใน
การเพิข้ม� อขึสมมติ
น� ของ
การลดลงของ
ข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
งบการเงินรวม
ข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
ผลกระทบต่
อภาระผู
ขึ�น ร้อยละ
อัตราคิดลด
ร้อยละ
1 กพันผลประโยชน์
ลดลง ร้อยละพนักงานทีเพิ�ก�มาํ หนดไว้
เพิการลดลงของ
ขึ�น -ร้อ33.70
ยละ
อัตราคิดลด
ร้อยละ 1
ลดลง
อของ
ยละ
�ม7.33
6.59ม� ขึ-ร้น� 24.91
การเปลีย� นแปลงใน
การเพิ
7.33ข้ อ-ร้สมมติ
อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนที�คาดไว้
ยละ 1
เพิ�ม6.59
ขึ�ข้นอ-ร้สมมติ
อ24.91
ยละ
ลดลง
อ33.70
ยละ
ข้ร้ออสมมติ
อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนที�คาดไว้
ร้อยละ 1
เพิ�ม7.10
ขึ�น -ร้อ33.01
ยละ
ลดลง
ร้
อ
ยละ
6.52 - 24.94
ราคิดลด �ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (ขึ�นกับช่วงอายุ)
ยละ 11
ลดลง
อยละ
ยละ
เพิม�ม6.52
ขึน ร้อยละ
ยละ
7.10 -ร้ร้อ33.01
ร้ร้ออยละ
ลดลง
เพิ
อัอัตตราการเปลี
� ขึ�� น -ร้อ24.94
6.59 --ร้อ26.68
24.91
ร้อยละ 1
ลดลง
ยละ
เพิ�ม7.33
ขึ�น --ร้อ33.70
ยละ
อัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (ขึ�นกับช่วงอายุ)
6.36
1.66
24.41
อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนที�คาดไว้
ร้อยละ 1
เพิ�ม6.36
ขึ�น -ร้อ26.68
ยละ
ลดลง
ยละ
1.66 -ร้อ24.41
7.10 - 33.01
6.52 - 24.94
ร้อยละ 1
ลดลง ร้อยละ
เพิม� ขึ�น ร้อยละ
อัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (ขึ�นกับช่วงอายุ)
6.36 - 26.68
1.66 - 24.41

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

21 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

21 ษทั พริภาระผู
นผลประโยชน์
นักงาน (ต่อ)
บริ
�นซิเพิกลพัแคปิ
ตอล จํากัดพ(มหาชน)
การวิเนคราะห์
ความอ่อนนไหวของข้
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
รวมและงบการเงิ
เฉพาะกิจการอสมมติหลักในประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
คด้วามอ่
อ้ นไหวของข้
อสมมติหลักในประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี� (ต่อ)
สํ าหรับปีการวิ
สุเดคราะห์
วันทีไ� 31
วิสิเ�นคราะห์
ดธัังนนีวาคม
(ต่อพ.ศ.
) 2559

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 150 รายงานประจำ�ปี 2559

21

22

22

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)

สามารถ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานที�กาํ หนดไว้
การเปลีปย� ระกั
นแปลงใน
ม� ขึไน� ด้ของ
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
นภัย สามารถวิการเพิ
เคราะห์
ดงั นี� (ต่อ) การลดลงของ
ข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด
ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 6.59 เพิ�มขึ�น ร้อยละ 7.33
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานที�กาํ หนดไว้
อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนที�คาดไว้
ร้อยละ 1 เพิ�มขึ�น ร้อยละ 7.10 ลดลง ร้อยละ 6.52
การเปลีย� นแปลงใน
การเพิม� ขึน� ของ
การลดลงของ
ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 6.36 เพิ�มขึ�น ร้อยละ 1.66
อัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (ขึ�นกับช่วงอายุ)
ข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ

เคราะห์
ความอ่
างต้นนีอ้ �ยา้ นแปลงข้
งอิงจากการเปลี
ย่ นแปลงข้
อสมมติ
ขณะที
ห้ขอ้6.59
่ื ขึ�นคงที
่ กล่ในทาง
ความอ่
อนไหวข้
างต้นนีอ� อนไหวข้
า้ งอิงจากการเปลี
อสมมติ ขณะที
�ให้ขร้อ้ อสมมติ
� ในทางปฏิ
บสมมติ
ตั ิสถานการณ์
าวยาก
เพิอ�มน
ร้ดองั ยละ
7.33
อัการวิ
ตราคิเคราะห์
ดลดการวิ
ยละ
1อื�นคงที
ลดลง
ร้อใ่ยละ
ั
ทีอัปฏิ
�ตจราการเพิ
ะเกิ
ด
ขึ
น
และการเปลี
�
ย
นแปลงในข้
อ
สมมติ
อ
าจมี
ค
วามสั
ม
พั
น
ธ์
ก
น
ในการคํ
า
นวณการวิ
เ
คราะห์
ค
วามอ่
อ
นไหวของภาระผู
ก
พั
น
ผลประโยชน์
�
อนทีา�ควยากที
าดไว้ ่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อร้สมมติ
อยละ 1อาจมี
เพิ�มคขึ�วามสั
น ร้อยละ
ร้อยละ
6.52
บัติสถานการณ์
มพั7.10
นธ์กันลดลง
ในการคำ
�นวณ
�มขึ�นของเงินดเดืังกล่
ํ
ทีอัต�กราการเปลี
าํ หนดไว้ท�ยี� นแปลงในจํ
มีต่อการเปลีา�นวนพนั
ยนแปลงในข้
อ
สมมติ
ห
ลั
ก
ได้
ใ
ช้
ว
ิ
ธ
ี
เ
ดี
ย
วกั
บ
(มู
ล
ค่
า
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
ของภาระผู
ก
พั
น
โครงการผลประโยชน์
ท
�
ี
ก
า
หนดไว้
วงอายุ
)
1 ลดลง
ร้อยละ 6.36 อเพิสมมติ
กงาน (ขึ�นกับกช่พั
�มขึ�น ร้หอลัยละ
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผู
นผลประโยชน์
ที่กำ�หนดไว้ทร้ี่มอยละ
ีต่อการเปลี
่ยนแปลงในข้
กได้1.66
ใช้
คํา นวณด้ วยวิ ธี คิ ด ลดแต่ ละหน่ วยที� ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)) ณ วัน สิ� นรอบระยะเวลารายงาน)ในการคํานวณหนี� สิ น
ีเดีจยบํวกั
บ (มู
าปัจจุบันของภาระผู
ที่กำ�หนดไว้คำ�นวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
บํวิการวิ
าธเหน็
านาญที
�รับลรูอ้ใค่นไหวข้
นงบแสดงฐานะการเงิ
น กพันโครงการผลประโยชน์
เคราะห์
ความอ่
างต้นนี� อา้ งอิงจากการเปลี
� ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที�ให้ขอ้ สมมติอื�นคงที� ในทางปฏิ บตั ิสถานการณ์ดงั กล่าวยาก

(Projected
Method))
ณ วันานวณการวิ
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน)ในการคำ
้สิน
ทีประมาณการไว้
�จะเกิ ดขึ�น และการเปลี
�ยนแปลงในข้อUnit
สมมติCredit
อาจมีความสั
มพันธ์กนั ในการคํ
เคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูก�พันวณหนี
นผลประโยชน์
ทุทีบำน� ก�เรืาํ เหน็
อนหุจ้ นบำและส่
าหุ้น
�ทนาญที
่รนับมูรูล�้ใยค่นงบแสดงฐานะการเงิ
หนดไว้
ี� มีต่อวนเกิ
การเปลี
นแปลงในข้
อสมมติหลักได้นใช้วิธีเดี ยวกับ (มูลค่าปั จจุบ นั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้
คํา นวณด้ วยวิ ธี คิ ด ลดแต่ ละหน่ วยที� ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)) ณ วัน สิ� นรอบระยะเวลารายงาน)ในการคํานวณหนี� สิ น
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
บําเหน็จบํานาญที�รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
จํานวนหุ้น
หุ้นสามัญ
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
รวม
22 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
หุ้น
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558
947,724,500
947,724
860,675
1,808,399
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
การออกหุ ้น
10,251,700
10,252
2,050
12,302
จํานวนหุ้น
หุ้นสามัญ
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
รวม
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
957,976,200
957,976
862,725
1,820,701
พันบาท
พันบาท
พันบาท
หุ้น
การออกหุ ้น (หมายเหตุ 23 และ 25)
2,282,111,320
2,282,112
3,614,042
5,896,154
วันที� 31
ธันวาคมพ.ศ.
พ.ศ.2558
2559
3,240,087,520
3,240,088
4,476,767
7,716,855
1 มกราคม
947,724,500
947,724
860,675
1,808,399
10,252
2,050
12,302
การออกหุ ้น
10,251,700
หุวัน้นทีสามั
ยนทั�ง2558
หมดซึ� งมีราคามูลค่าหุ ้นละ 1 บาท (พ.ศ.
2558: 1 บาท) มีจาํ นวน 957,976
3,240,087,520 หุ้น (พ.ศ.862,725
2558: 1,400,700,000
หุ ้น)
� 31ญธัจดทะเบี
นวาคม พ.ศ.
957,976,200
1,820,701
2,282,112
3,614,042
5,896,154
การออกหุ ้น (หมายเหตุ 23 และ 25)
2,282,111,320
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
3,240,087,520
3,240,088
4,476,767
7,716,855

หุ้นสามั
ญ�งจดทะเบี
นทั้งลหมดซึ
าคามู
ลค่2558:
าหุ้นละ
1 บาท
(พ.ศ.3,240,087,520
2558: 1 บาท)
มีจำ�นวน
3,240,087,520
หุ้นสามัญจดทะเบี
ยนทั
หมดซึ� งมีรยาคามู
ค่าหุ ้นละ่งมี1 รบาท
(พ.ศ.
1 บาท)
มีจาํ นวน
หุ้น (พ.ศ.
2558: 1,400,700,000
หุ้น) หุ้น
(พ.ศ. 2558: 1,400,700,000 หุ้น)

55

23 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

23

24

อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ใบสํ
ชนิาดคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญ
:
ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
(ศูษนทั ย์อนุ
บาท)
เมืราคาเสนอขายต่
�อวันที� 20 สิ งหาคมอหน่
พ.ศ.วย2556 ที� ประชุ มวิ:สามัญผูถ้ ื อ0หุ ้นบาท
ของบริ
มตั ิ การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที�จะซื� อหุ ้ นสามัญ
อัตราการใช้
สทิ ธิซอ้ื หุน้ จํสามั
ญ 466,900,000
: หน่ วย ให้
ใบสำแก่�คัผูญ
ทธิ ต1ราส่หน่วนวยต่
้นสามั
หุ้นาคัญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ วย
ของบริ
ษ ัท (PRINC-W1)
านวน
้ถื อแสดงสิ
หุ้ น เดิ ม ในอั
1 หุอ้ นหุสามั
ญ เดิญม ต่1อใบสํ
โดยมี
รายละเอี
ราคาใช้
สิทธิยซดดัื้องหุนี้น� สามัญ
:
1.20 บาทต่อหุ้น
วันดใช้สิทธิ
กำ�หนดการใช้
ชนิ
: ระบุชื�อผูถ้ ือ: และสามารถโอนเปลี
�ยนมือสได้ิทธิทุก 3 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: 0 บาท (ศูนย์บาท) โดยวันกำ�หนดใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ
อัตราการใช้สิทธิซ�ือหุ้นสามัญ : ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1สามารถใช้
หน่วยต่อหุ้นสสามั
ิทธิญครั1 ้งหุสุ้นดท้ายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาใช้
ิ ทธิซ�ือหุ�้นคัสามั
ญ ท: ธิ1.20 บาทต่:อหุ ้น วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
วันที่อสอกใบสำ
ญแสดงสิ
วันใช้สิทธิ
นับแต่วนั ที�ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยวันกําหนดใช้สิทธิครั�งแรกคือวันที�
อายุของใบสำ�คัญแสดงสิท:ธิ กําหนดการใช้
: สิทธิ ทุก33 ปีเดืนอับนแต่
วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และสามารถใช้สิทธิครั�งสุ ดท้ายในวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ตลาดหลั
กทรัทธิพย์:แห่วันงทีประเทศไทยได้
รับใบสำ�คัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่
วันที�ออกใบสํ
าคัญแสดงสิ
� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
1 พฤศจิ
พ.ศ.ทธิ2556: 3จำปี�นันวน
หน่วยทธิ
อายุ
ของใบสํกาายน
คัญแสดงสิ
บแต่ว466,850,000
นั ที�ออกใบสําคัญแสดงสิ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำ�นงในการใช้สิทธิ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยได้รับ ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ดังกล่ าวเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นตั�งแต่ วนั ที� 1 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2556
ซื้อหุ้นสามัญ 3 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้
จํานวน 466,850,000 หน่วย
ก) ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำ�นวน 6,866,100 หน่วย ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่
ในระหว่
สิ� นสุ ดวันพ.ศ.
ที� 31 ธั2559
นวาคม พ.ศ. 2559 ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ซ�ื อหุ ้นสามัญ 3 ครั�ง มีรายละเอียด
    9 างปี
เมษายน
ดังนี�
ข) ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำ�นวน 17,194,000 หน่วย ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่
ก)
สิทธิ ซ�ื อหุ้นสามั
ญจํานวน
   7ใช้กรกฎาคม
พ.ศ.
25596,866,100 หน่วย ซึ�งบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ�มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื�อวันที� 9 เมษายน พ.ศ. 2559
ข)
ใช้สสิิททธิธิซซ�ือื้อหุหุ้น้นสามั
17,194,000
หน่วย ซึ�งบริหน่
ษทั วได้ยจดทะเบี
กับกระทรวงพาณิ
วันที� 7 กรกฎาคมชพ.ศ.
ค) ใช้
สามัญจํญานวน
จำ�นวน
433,587,387
ซึ่งบริยษนเพิ
ัทได้�มทุจนดทะเบี
ยนเพิ่มทุชนย์กัเมืบ�อกระทรวงพาณิ
ย์ เมื2559
่อวันที่
ค) ใช้สิทธิซ�ือหุ ้นสามัญจํานวน 433,587,387 หน่วย ซึ� งบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ�มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื�อวันที� 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559
   10 ตุลาคม พ.ศ. 2559
วันทีพ.ศ.
่ 302559
กันใบสํ
ยายน
�คัคญ
แสดงสิ
ทธิวดังกล่าวได้ครบกำ�หนดแล้ว
ณ` วันที� 30 กัณนยายน
าคัญพ.ศ.
แสดงสิ2559
ทธิ ดงั กล่ใบสำ
าวได้
รบกํ
าหนดแล้
24 สำ�รองตามกฎหมาย
สํ ารองตามกฎหมาย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พันบาท
วันที� 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
วันที� 31 ธันวาคม

39,379
39,379

พ.ศ. 2558
พันบาท
37,503
1,876
39,379

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท
39,379
39,379

37,503
1,876
39,379

ตามพระราชบั
ญญัติบ ริ ษทั มหาชนจํ
2535 บริ
ต้องจั2535
ด สรรสํบริ
ารองตามกฎหมายอย่
อยร้ อยละ 5 ของกําไรสุ
ตามพระราชบั
ญญัติบาริกัษดัทพ.ศ.
มหาชนจำ
�กัษดทั พ.ศ.
ษัทต้องจัดสรรสำ�างน้
รองตามกฎหมายอย่
างน้ทอธิ หยร้ลัอกจากหั
ยละ 5ก
ส่ของกำ
วนของขาดทุ
าสํารองนี� จนะมี
มูลค่าไม่น้อยกว่(ถ้าร้าอมียละ
10 ของทุ
ายเงินปั10
นผลได้
�ไรสุทนธิสะสมยกมา
หลักจากหั(ถ้กามีส่)วจนกว่
นของขาดทุ
สะสมยกมา
) จนกว่
าสำน�จดทะเบี
รองนี้จยนะมีสํมารองนี
ูลค่า� ไไม่ม่สนามารถนํ
้อยกว่าาไปจ่
ร้อยละ
ของ

ทุนจดทะเบียน สำ�รองนี้ไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 151 รายงานประจำ�ปี 2559

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันนทีรวมและงบการเงิ
่ 20 สิงหาคม
พ.ศ.จการ
2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการออกและเสนอขายใบ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นเฉพาะกิ
สํ าหรับปี สำสิ�น�คัสุ ดญวัแสดงสิ
นที� 31 ธันทวาคม
พ.ศ.
ธิที่จะซื
้อหุ2559
้นสามัญ ของบริษัท (PRINC-W1) จำ�นวน 466,900,000 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมใน

บริษทั พริ�นซิ25
เพิล แคปิ
ตอลาจํยโดยใช้
ากัด (มหาชน)
การจ่
หุ้นเป็นเกณฑ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
างปี(มหาชน)
กลุ2559
่มกิจการได้ซื้อธุรกิจของกลุ่มกิจการวี
สํ าหรั
ปี สิ�น�นซิสุเดพิวัลนแคปิ
ทีในระหว่
� 31ตอล
ธันวาคม
บริ
ษทั บพริ
จํากัดพ.ศ.

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 152 รายงานประจำ�ปี 2559

บริลเลี่ยน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด และบริษัทย่อย ซึ่ง
เป็นการซื้อสินนรวมและงบการเงิ
ทรัพย์ และกลุน่มเฉพาะกิ
กิจการได้
หมายเหตุถืปอระกอบงบการเงิ
จการจ่ายชำ�ระโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทเป็นจำ�นวน 1,839.9 ล้าน
หุสิ�้นสุและออกตั
ญญาใช้
งินระยะยาวมูลค่า 510.5 ล้านบาท ที่มีกำ�หนดชำ�ระ 3 ปี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
สํ25าหรับปีการจ่
วันที� 31ห้ธัุน๋วนเป็สัวาคม
พ.ศ.เ2559
าดยโดยใช้
นเกณฑ์
1.75 เป็นค่าตอบแทน
ในระหว่างปี กลุ่มกิจการได้ซ�ือธุรกิจของกลุ่มกิจการวี บริ ลเลี�ยน กรุ๊ ป โฮลดิ�ง จํากัด และบริ ษทั ย่อย ซึ�งถือเป็ นการซื� อสิ นทรัพย์ และกลุ่มกิจการ
25
การจ่ ายโดยใช้
กลุห่มุ้นกิเป็จนเกณฑ์
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับ และตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว โดยใช้วิธีดังนี้
ได้จ่ายชําระโดยการออกหุ้น สามัญ ใหม่ข องบริ ษทั เป็ นจํานวน 1,839.9 ล้านหุ ้ นและออกตัว� สั ญ ญาใช้เงิ น ระยะยาวมู ล ค่ า 510.5 ล้านบาท
•�มีกมูาํ ลหนดชํ
ค่าางปียุตากลุ
ิธรรมของสิ
นซ�ือทรัธุรพกิ� ยย์จในอั
ที่ได้ตราร้
รับ่มอกิวัยละ
ดมูลค่าโดยใช้กรุ
ราคาประเมิ
นของผู้ประเมินราคา และการคิดลดกระแสเงินสด  
ทีในระหว่
ระ
พร้อมดอกเบี
่ม3กิปีจการได้
ของกลุ
จการวี1.75บริเป็ลเลีนค่�ยนาตอบแทน
๊ ป โฮลดิ�ง จํากัด และบริ ษทั ย่อย ซึ�งถือเป็ นการซื� อสิ นทรัพย์ และกลุ่มกิจการ
  ของสิ
นทรัพย์และหนี้น้สสามั
ิน ญ ใหม่ของบริ ษทั เป็ นจํานวน 1,839.9 ล้านหุ้ นและออกตัว� สัญ ญาใช้เงิ นระยะยาวมูลค่า 510.5 ล้านบาท
ได้
จ่ายชําระโดยการออกหุ
่
กลุมกิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที�ได้รับ และตัว� สัญญาใช้เงินระยะยาว โดยใช้วิธีดงั นี�
ค่ายุตาธิระรรมของตั
ว๋ สัญญาใช้
มูลาค่ตอบแทน
าโดยใช้การคิดลดกระแสเงินสดของหนีส้ นิ
ที•�มีมูกาํลหนดชํ
3 ปี พร้อมดอกเบี
อยละ 1.75วัเป็ดนค่
� ยในอัเงิตนราร้ระยะยาว
• มูล ค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ที�ได้รับ วัดมูล ค่าโดยใช้ราคาประเมิ นของผูป
้ ระเมินราคา และการคิ ดลดกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์
เมื
อ
่
วั
น
ที
ไ
่
ด้
ร
บ
ั
สิ
น
ทรั
พ
ย์
บริ
ษ
ท
ั
บั
น
ทึ
ก
การซื
อ
้
ธุ
ร
กิ
จ
นี
ด
้
ว
้
ยมู
ล
ค่
ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับ เป็นเงินลงทุน
และหนี
กลุ่มกิจการวั
ดมูล� ค่สาิ นยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที�ได้รับ และตัว� สัญญาใช้เงินระยะยาว โดยใช้วิธีดงั นี�
ในบริ
ษัทย่อย (หมายเหตุ
13)
นบาท
และบั
นทึป้ กระเมิ
หนีน้สสดของหนี
จากการออกตั
๋วสัญญาใช้นเสดของสิ
งินระยะยาว
ญญาใช้
มูลค่ล้าาโดยใช้
การคิ
ดนลดกระแสเงิ
• มูลค่ายุติธรรมของตั
รรมของสิว� นสัทรั
พย์จำท�เี�ไงินวน
ด้นรระยะยาว
ับ วัด5,876.1
มูลค่วัดาโดยใช้
ราคาประเมิ
ของผู
นินราคา
และการคิ
นทรัพย์
� สิน ดลดกระแสเงิ
ด้วยมูลค่และหนี
ายุติธ� สรรมเป็
น
จำ
�
นวน
510.5
ล้
า
นบาท
ผลแตกต่
า
ง
บั
น
ทึ
ก
อยู
ใ
่
นบั
ญ
ชี
ท
น
ุ
ที
อ
่
อกและชำ
�
ระแล้
ว
จำ
�
นวน
1,839.9
ิน
เมื� อวันที� ได้รับสิ นทรัพย์ บริ ษทั บันทึกการซื� อธุ รกิ จนี� ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ที�ได้รับ เป็ นเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 13)
ล้านบาท
ญชีส่วนเกิ
มูลค่าเงิหุน้นระยะยาว
สามัญจำวัด�มูนวน
3,525.7
านบาท  นสดของหนี�สิน
• มูลและบั
ค่ายุติธรรมของตั
ว� สัญนญาใช้
ลค่าโดยใช้
การคิดล้ลดกระแสเงิ

26
26

27
27

จํานวน 5,876.1 ล้านบาท และบันทึกหนี� สินจากการออกตัว� สัญญาใช้เงินระยะยาวด้วยมูลค่ายุติธรรมเป็ นจํานวน 510.5 ล้านบาท ผลแตกต่าง
บัเมืน� อทึวักนอยู
ุนทีพ�อย์อกและชํ
วจํานวน
ญชี ส่วนเกิ
จํานวน
ที� ไใ่ ด้นบั
รับญสิชีนททรั
บริ ษทั บัาระแล้
นทึกการซื
กิ จนี� ด้วล้ยมูานบาท
ลค่ายุตและบั
ิ ธรรมของสิ
นทรันมูพลย์ค่ทาี� ไหุด้้นรสามั
ั บ เป็ญนเงิ
นลงทุ3,525.7
นในบริล้ษานบาท
ทั ย่อย (หมายเหตุ 13)
� อธุ ร1,839.9
26
รายได้
อ
น
่
ื
จํานวน 5,876.1 ล้านบาท และบันทึกหนี� สินจากการออกตัว� สัญญาใช้เงินระยะยาวด้วยมูลค่ายุติธรรมเป็ นจํานวน 510.5 ล้านบาท ผลแตกต่าง
รายได้อื�น
บันทึกอยูใ่ นบัญชีทุนที�ออกและชําระแล้วจํานวน 1,839.9 ล้านบาท และบัญชี ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญจํานวน 3,525.7 ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
รายได้อื�น
พันบาท
พันบาท
พังบการเงิ
นบาท นรวม
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ พันบาท
ดอกเบี�ยรับ
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
กํดอกเบี
าไรที� �เยกิรัดบขึ�นจากการจําหน่าย
กทรัพย์เพืา�อหน่
ค้าา(หมายเหตุ
กําหลั
ไรจากการจํ
ยอุปกรณ์ 8)
กํกําาไรที
ดขึ�นจากการเปลี
ไรที��ยเกิงั ดไม่ขึ�นเกิจากการจํ
าหน่าย �ยนแปลง
มูหลัลค่กาทรั
ยุตพิธย์รรมของหลั
กทรัพย์8)
เพื�อค้า
เพื�อค้า (หมายเหตุ
กํา(หมายเหตุ
ไรที�ยงั ไม่เกิ8)ดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
รายได้
มูลค่อายุื�นติธรรมของหลักทรัพย์เพื�อค้า
(หมายเหตุ 8)
รายได้อื�น
ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ

27 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื� อมราคา (หมายเหตุ 14 และ 15)
ค่ค่าาตัใช้ดจจํ่าายผลประโยชน์
หน่าย (หมายเหตุ
พนั16)
กงาน
บริ� อหมราคา
ารการจั(หมายเหตุ
ดการ 14 และ 15)
ค่ค่าาเสื
าดําเนิน16)
งาน
ค่ค่าาตัเช่ดาจํตามสั
าหน่าญยญาเช่
(หมายเหตุ
ค่าบริ หารการจัดการ
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน

พ.ศ. 2559
688
พันบาท
187

พ.ศ. 2558
732
พันบาท
-

พ.ศ. 2559
7,714
พันบาท
187

พ.ศ. 2558
6,629
พันบาท
-

688
4,305
187

732
2,283-

7,714
3,571
187

6,629
2,283-

4,305
112
3,116
8,408
112
3,116
8,408
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พันงบการเงิ
บาท นรวม

พ.ศ. 2558
พันบาท

3,571
2,283
48
3,048
1,963
1,977
13,483
13,937
48
3,048
1,963
1,977
13,483
13,937
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พันบาท
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ พันบาท

พ.ศ. 2559
170,986
พันบาท
68,184
2,594
170,986
15,814
68,184
4,363
2,594

พ.ศ. 2558
172,377
พันบาท
42,742
8,853
172,377
14,922
42,742
3,601
8,853

พ.ศ. 2559
102,070
พันบาท
42,905
1,427
102,070
15,124
42,905
3,758
1,427

15,814
4,363

2,283
3,273
2,061
8,349
3,273
2,061
8,349

14,922
3,601

15,124
3,758

พ.ศ. 2558
89,773
พันบาท
41,521
704
89,773
14,922
41,521
2,517
704
14,922
2,517

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
28
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
สํ าหรับปี สิ�นสุ ด28
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั :
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั สําหรับกําไรทางภาษี
สําหรับปี
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั :
รวมภาษีเงินได้ งวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั สําหรับกําไรทางภาษี
ภาษีสํเงิานหรัได้บรปีอการตัดบัญชี:
รวมภาษี
เงิน�เกิได้ดจากผลแตกต่
งวดปัจจุบัน างชัว� คราว
รายการที
รวมภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
รายการที
จากผลแตกต่างชัว� คราว
รายได้
ภาษีเ� งิกินดได้
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท
1,094
1,394
1,094
1,394

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท
-

1,094
1,094
(1,839)

1,394
1,394
(2,283)

(1,552)-

(1,242)-

(1,839)

(2,283)

(1,552)

(1,242)

(1,839)
(745)
(1,839)

(2,283)
(889)
(2,283)

(1,552)
(1,552)

(1,242)
(1,242)

ภาษีเงินได้สาํ หรับกําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิ จการมียอดจํานวนเงินที�แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชี คูณกับภาษีของประเทศที�บริ ษทั ใหญ่
(745)
(889)
(1,552)
(1,242)
รายได้ ภาษีเงินได้
ตั�งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี�

ภาษีเงินได้สำ�หรับกำ�ไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจำ�นวนเงินที่แตกต่างจากการคำ�นวณกำ�ไรทาง
ภาษี
บกําขไรก่
อนหักภาษีของกลุ
จการมี
นวนเงินรายละเอี
ที�แตกต่างจากการคํ
กับภาษีของประเทศที�บริ ษทั ใหญ่
บัญเชีงินคไดู้ณสกัาํ บหรัภาษี
องประเทศที
่บริษ่มัทกิใหญ่
ตั้งยอดจํ
อยู่ าโดยมี
ดดังนี้ านวณกําไรทางบัญชี คูณงบการเงิ
งบการเงินยรวม
นเฉพาะกิจการ
ตั�งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี�

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษี ร้อยละ 20
กํา(พ.ศ.
ไร(ขาดทุ
นภาษี20)
2558:น)ก่ร้ออยละ
ผลกระทบ:
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษี ร้อยละ 20
ค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถนํามาหักภาษีได้
(พ.ศ. 2558: ร้อยละ 20)
ค่าใช้จา่ ยที�หกั ภาษีได้เพิ�ม
ผลกระทบ:
การใช้ขาดทุนสะสมทางภาษีซ� ึ งยังไม่รับรู้
ค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถนํามาหักภาษีได้
ขาดทุนทางภาษีที�ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยที�หกั ภาษีได้เพิ�ม
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การใช้ขาดทุนสะสมทางภาษีซ� ึ งยังไม่รับรู้
กลับรายการที�เกิดจากผลแตกต่างชัว� คราว
ขาดทุนทางภาษีที�ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์
รายได้ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลับรายการที�เกิดจากผลแตกต่างชัว� คราว
รายได้ภาษีเงินได้

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท
งบการเงินรวม
พ.ศ.
2559
พ.ศ.16,638
2558
(52,045)
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ.(4,637)
2559
พ.ศ.36,126
2558
พันบาท
พันบาท

(52,045)
(10,409)

16,638
3,328

(4,637)-

36,126
7,225

2,293
(10,409)
(30)
6,753
2,293
(84)
(30)
6,753
732
(84)
(745)

3,386
3,328
(120)
(8,798)
3,386
368
(120)
(8,798)
947
368
(889)

486
(30)
(1,510)
486
(30)
(1,510)
(498)
(1,552)

420
7,225
(47)
(8,798)
420
(47)
(8,798)
(42)
(1,242)

732
(745)

947
(889)

(498)
(1,552)

(42)
(1,242)

58

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 153 รายงานประจำ�ปี 2559

28

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
28

ภาษี28
เงินได้ภาษี
(ต่อ) เงินได้ (ต่อ)

ภาษี
ได้ทที�(ลด)
ี่(ลด)/ เพิ/�มเพิ
ที่เอกีงกั่ยวข้
องกัประกอบในกํ
บองค์ประกอบในกำ
ภาษีเเงิงินนได้
ที�เ่มกี�ยวข้
บองค์
าไรขาดทุน�เบ็ไรขาดทุ
ดเสร็ จอืน�นเบ็
มีดดงั นีเสร็
� จอื่นมีดังนี้

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน) 154 รายงานประจำ�ปี 2559

งบการเงินรวม

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ก่อนภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2559
ภาษี(ลด)/เพิม�
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

-

-

-

ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้ ภาษีเงินได้

ก่อนภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2558
ภาษี(ลด)/เพิม�
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

755
755

(151)
(151)

604
604

1,094
(1,839)
(745)

1,394
(2,283)
(889)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้ ภาษีเงินได้

ก่อนภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2559
ภาษี(ลด)/เพิม�
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

-

-

-

(1,552)
(1,552)

ก่อนภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2558
ภาษี(ลด)/เพิม�
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

785
785

(157)
(157)

628
628

(1,242)
(1,242)
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
29 กำน�)ต่ไร(ขาดทุ
น)ต่อหุ้น
29
อหุน้ นรวมและงบการเงิ
หมายเหตุกํปาไร(ขาดทุ
ระกอบงบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
อหุา้นนวณโดยการหารกํ
ขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยการหารกำ
�ไร(ขาดทุ
่เป็นษของผู
หุ้นานวนหุ
สามัญ้นของบริ
ัทใหญ่
กําไร(ขาดทุกำน�)ต่ไร(ขาดทุ
อหุ้นขั�นพืน�น)ต่
ฐานคํ
าไร(ขาดทุน)ที�เป็ นของผู
ถ้ ื อหุ้นสามันญ)ที
ของบริ
ทั ใหญ่้ถดือว้ ยจํ
สามัญถัวษเฉลี
�ยถ่วง
นํด้� าวหนั
�ถือโดยผู
้ ือหุ้นญโดยไม่
สามั้าหนั
ญซื� อกคืทีน่ถ(ถ้
ามี) (หมายเหตุ
22) รวมหุ้นสามัญซื้อคืน (ถ้ามี) (หมายเหตุ 22)
ยจำก�ทีนวนหุ
้นถสามั
ถัวเฉลีรวมหุ
่ยถ่ว้นงนํ
ือโดยผู
้ถือหุ้น โดยไม่
29
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ที�เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของ
2559
พ.ศ.17,527
2558
พ.ศ.(3,085)
2559
พ.ศ.37,368
2558
พ.ศ.
บริ ษทั ใหญ่
(51,300)
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ถือโดย
955,075,497
1,479,421,039
955,075,497
1,479,421,039
ผูถ้ ือหุ ้น (หุ ้น)
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ที�เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของ
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุ้น)
(0.035)
0.018
(0.002)
0.039
บริ ษทั ใหญ่
(51,300)
17,527
(3,085)
37,368
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ถือโดย
สําผูหรัถ้ ือบหุกํ้นาไร(ขาดทุ
อหุ้นปรับลด คํานวณโดยดูจากจํานวนหุ
้นสามัญถัวเฉลี�ยที�ถือโดยบุ
คคลภายนอกในระหว่
บปรุ งด้วยจํานวนหุ
้นสามัญ
955,075,497
1,479,421,039
955,075,497
้น) บนกำ)ต่
สำ(หุ�หรั
�ไร(ขาดทุ
น)ต่อหุ้นปรับลด คำ�1,479,421,039
นวณโดยดู
จากจำ�นวนหุ
้นสามัญถัวเฉลี
่ยทีางปี่ถือปรัโดยบุ
คคลภายนอกใน
่าหุ้น(บาทต่
บเท่าปรันบ)ต่
ลดโดยสมมุ
สามัญเที
บลดได้แปลงเป็(0.035)
นหุ ้นสามัญทั�งหมด บริ0.018
ษทั มีหุ้นสามัญเทียบเท่
าปรับลดอยูห่ นึ�งประเภท
คือ
กํเทีายไร(ขาดทุ
อปรุ
หุ้นงขัด้�นวพืตยจำ
อสามั
หุย้นบเท่
) ญาปรั
(0.002)
0.039
�นิวฐาน
ระหว่
า
งปี
ป
รั
บ
�
นวนหุ
้
น
เที
ย
บเท่
า
ปรั
บ
ลดโดยสมมุ
ต
ิ
ว
่
า
หุ
้
น
สามั
ญ
เที
ย
บเท่
า
ปรั
บ
ลดได้
แ
ปลงเป็
น
หุ
้
น
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ�ื อหุ ้นสามัญที�ออกให้แก่ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั ในการคํานวณกําไรต่อหุ ้นปรับลด หุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดมาจากใบสําคัญ
สามั
ญทัท้งธิหมด
บริษญัทบริมีษหทั ุ้นมีสามั
่งประเภท
อ ใบสำ
�คัญแสดงสิ
ธิซื้อ� งหุขึ�้นนอยู
สามั
แสดงสิ
ซ�ื อหุ้นสามั
สมมติญฐเที
านว่ยาบเท่
ผูถ้ ือาหุปรั
้นใช้บสลดอยู
ิ ทธิ ซ�ื อ่หหุนึ
้นสามั
ญทั�งหมดคืโดยพิ
จารณาจากมู
ลค่ายุติธทรรมซึ
ก่ บั ญ
มูลทีค่่อาทีอกให้
�เป็ นตัแวเงิก่น
สําหรับกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด คํานวณโดยดูจากจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี�ยที�ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยจํานวนหุ ้นสามัญ
หุ ้นที� มาพร้
อมกับ�ใบสํ
ทธิ เลืหุอน
(กํยาหนดจากราคาถั
วเฉลี� ยของหุ�้ นคัสามั
ญของบริ
งปี )
� อหุญ้นเที
ผูของราคาตามสิ
ถ้ อื หุน้ ของบริทษธิทั ซ�ื อในการคำ
�นวณกำ
ไรต่าอคัหุญน้ แสดงสิ
ปรับลด
้ กซื
สามั
บเท่าปรับลดมาจากใบสำ
ญแสดงสิ
ทธิษซทั อ้ื ในระหว่
หุน้ สามัาญ
เทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็ นหุ ้นสามัญทั�งหมด บริ ษทั มีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดอยูห่ นึ� งประเภท คือ
นวนหุ
ญ้ ทีสามั
�ตอ้ งบวกเพิ
้นสามัญจทีารณาจากมู
�ถือโดยบุคคลภายนอกในการคํ
านวณกํ
าก่ ไรต่
้นาปรั
� ทาํ ฐขึานว่
� นเพื�อกําหนดจํ
�มกับหุโดยพิ
บริการคํ
ษทั าาคัมีนวณนี
มมติ
อื หุน้ญาใช้
ทิ ธิ้นซสามั
ญทัง้ หมด
ค่าบยุลด
ตธิ หุรรมซึ
น้ อยู
บั าปรั
มูอลบหุค่ลดมาจากใบสํ
ทีเ่ บป็ลดนตัโดยไม่
วเงิานคัญมี
ใบสํ
ญสแสดงสิ
ทธิซ�ื อาหุผู้นถ้ สามั
ที�อสอกให้
แอ้ื ก่หุผน
ถู ้ ือหุ้นของบริ
ษทั ในการคํ
านวณกําไรต่อหุ้นลปรั
้นสามัง่ ญขึเที
ยบเท่
การปรับปรุ งกําไรสุทธิแต่อย่างใด
แสดงสิ ทธิ ซ�ื อหุ้นสามั
มมติฐอานว่
ถ้ ือหุ�้นคัใช้ญสแสดงสิ
ิ ทธิ ซ�ื อหุ้นทสามั
ลค่ายุติธรรมซึ
� งขึ�่ยนของหุ
อยูก่ บั มู้นลสามั
ค่าที�เป็ญนตั
วเงิน
ของราคาตามสิ
ทธิซญื้อบริหุษ้นทั ทีมี่มสาพร้
มกัาบผูใบสำ
ธิเลืญอทักซื
้อหุโดยพิ
้น (กำจ�ารณาจากมู
หนดจากราคาถั
วเฉลี
ของ
� งหมด
ของราคาตามสิ
ซ�ื อ)หุ้ นการคำ
ที� มาพร้�อนวณนี
มกับใบสํ
ธิ เลื อกซื��นวนหุ
อหุ ้น (กํ้นาหนดจากราคาถั
วเฉลี� ยของหุ
้ นหุสามั
ญของบริ
ในระหว่
างปี )
บริ
ษัทในระหว่ทาธิงปี
้ทำ�าขึคัญ้นแสดงสิ
เพื่อกำ�ทหนดจำ
สามัญที่ต้องบวกเพิ
่มกับงบการเงิ
้นสามั
ญที่ถษืทอั โดยบุ
คคล
งบการเงินรวม
นเฉพาะกิจการ
การคํานวณนี�ทาํ ขึ�นเพื�อกําหนดจํานวนหุ ้นสามัญที�ตอ้ งบวกเพิ�มกับหุ้นสามัญที�ถือโดยบุคคลภายนอกในการคํานวณกําไรต่อหุ ้นปรับลด โดยไม่มี
ภายนอกในการคำ
�นวณกำ�ไรต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มีการปรั
บปรุงกำ�ไรสุทพ.ศ.
ธิแต่2558
อย่างใด พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
การปรับปรุ งกําไรสุ ทธิแต่อย่างใด
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
กําไร(ขาดทุน)ที�ใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ ้นปรับลด
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ถือ
โดยผูถ้ ือหุ้น (หุ้น)
การปรับปรุ ง:
กําไร(ขาดทุน)ที�ใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ ้นปรับลด
การใช้สิทธิซ�ือหุ้นสามัญ
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ถือ
จําโดยผู
นวนหุถ้ ื้นอหุสามั
ญถั้นว)เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ใช้คาํ นวณ
้น (หุ
กําไร(ขาดทุ
การปรั
บปรุ ง: น)ต่อหุ้นปรับลด (หุ้น)
กําการใช้
ไร(ขาดทุ
ปรับญลด (บาทต่อหุ ้น)
สิทนธิซ)ต่�ืออหุหุ้น้นสามั

งบการเงินรวม
(51,300)
17,527
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท
1,479,421,039
955,075,497

งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ 37,368
(3,085)
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท
1,479,421,039
955,075,497

(51,300)
-

17,527
311,873,266

(3,085)
-

37,368
311,873,266

1,479,421,039
1,479,421,039
(0.035)-

955,075,497
1,266,948,763
0.014
311,873,266

1,479,421,039
1,479,421,039
(0.002)-

955,075,497
1,266,948,763
0.029
311,873,266

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ใช้คาํ นวณ
สํากํหรั
บปี สิ�นสุนด)ต่วันอทีหุ� ้น31ปรัธับนลด
วาคม
ญแสดงสิ ทธิ ที�จะซื� อหุ้น1,479,421,039
สามัญ เนื� องจากใบสํา1,266,948,763
คัญแสดงสิ ทธิ
าไร(ขาดทุ
(หุ้นพ.ศ.
) 2559 ไม่มีผลกระทบจากการแปลงใบสํ
1,479,421,039 าคั1,266,948,763
ะซื�อหุ้นสามั
รบกํ
าหนดเมื
ว
กํทีา�จไร(ขาดทุ
น)ต่ญอหุได้้นคปรั
บลด
(บาทต่�ออวันหุที้น� )30 กันยายน พ.ศ. 2559 แล้
(0.035)
0.014
(0.002)
0.029
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ไม่มีผลกระทบจากการแปลงใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที�จะซื� อหุ ้นสามัญ เนื� องจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ไม่มีผลกระทบจากการแปลงใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ที�จะซื�อหุ้นสามัญได้ครบกําหนดเมื�อวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2559 แล้ว

สามัญ เนื่องจากใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ครบกำ�หนดเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 แล้ว
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)ที�เป็ นของผูถ้ ื อหุ้นสามัญของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วง
พ.ศ. 255922)
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
นํ�าหนักที�ถือโดยผูถ้ ือหุ้น โดยไม่รวมหุ้นสามัญซื� อคืน (ถ้ามี) (หมายเหตุ
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน

กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือ

กิจการและบุคคลที�มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม โดยผ่านกิ จการอื�นแห่ งหนึ� งหรื อมากกว่าหนึ� งแห่ ง โดยที�บุคคลหรื อ
มากกว่าหนึง่ แห่ง โดยทีบ่ คุ คลหรือกิจการนัน้ มีอ�ำ นาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุม
กิจการนั�นมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที�ดาํ เนินธุรกิจการลงทุน
เดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการ
บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิจการที�เกี�ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและบุคคลที�เป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิออกเสี ยง
วข้ออิ ทงกัธิ บพบริ
ษัทร่วมและบุ
คคลที
ป็นเจ้ผู้บาของส่
สียในสิ� งกรรมการและพนั
ทธิออกเสียงของบริ
ษัทซึ่งมีอิทษัธิทพตลอดจนสมาชิ
ลอย่างเป็น ก
ของบริ ทีษ่เัทกีซึ่ย� งมี
ลอย่ษาัทงเป็บรินสาระสํ
าคัญ เหนื
อ กิ จ่เการ
ริ ห ารสํวนได้
าคัญเรวมทั
ก งานของบริ
สาระสำ
คัญชิดเหนื
จการ านัผู� น้บริกิหจการและบุ
ารสำ�คัญครวมทั
กรรมการและพนั
ัทตลอดจนสมาชิ
ในครอบครั
วที�ใ�กล้
กับบุอคกิคลเหล่
คลทั�ง้งหมดถื
อเป็ นบุคคลหรืกงานของบริ
อกิจการที�เกี�ยษวข้
องกับบริ ษทั กในครอบครัวที่ใกล้

ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในการพิ
ธ์ ร ะหว่
การที
อ งกั น ซึย่ งดของความสั
อาจมี ขึ้ น ได้มพัตน้ อธ์งคำ
� นึ งาถึรู ปง แบบ
ในการพิจารณาความสั
มพันธ์จรารณาความสั
ะหว่างบุคคลหรื มอกิพัจนการที
�เกี�ยวข้า งบุ
องกัคนคลหรื
ซึ� งอาจมีอขกิ� ึนจได้
ตอ้ งคํ่ เ กีานึ่ ยงวข้
ถึงรายละเอี
มากกว่
ความสัมรายละเอี
พันธ์ตามกฎหมาย
ยดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
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30

รายการต่อไปนี�เป็ นรายการกั
บุคคลหรื
อกิจการที�เบกีบุ�ยวข้
องกันอกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการต่อบไปนี
้เป็นรายการกั
คคลหรื
ก)

รายได้
ค่าบริกคาร่าบริ
ดอกเบี
และค่าบริ
ก)
รายได้
การย� รับดอกเบี
้ยรัการ
บ และค่าบริการ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

32,516
671
33,187

-

43,324
666
43,990

3,039
3,039

26,928
26,928

-

7,210
7,210

6,036
6,036

3,079
3,079

-

2,879
2,879

-

450
450

130
130

615
615

153
130
283

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
รายได้ค่าบริการ
บริ ษทั ย่อย
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

ดอกเบีย� รับ
บริ ษทั ย่อย

ค่าเช่ าและค่ าบริการที�เกีย� วข้ อง
บริ ษทั ย่อย

ค่าบริการ
บริ ษทั ย่อย
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

ลูกหนีก� ารค้ า
ลูกบริหนีษก� ทั ารค้
ย่อยา
บริ
ษทั ย่อ�เกีย�ยวข้องกัน
กิจการที
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

ค)
ค)

เงินทดรองจ่ าย
เงินบริทดรองจ่
ษทั ย่อยาย
บริ ษทั ย่อย
เจ้ าหนีก� ารค้ า
เจ้บริ
าหนีษทก�ั ารค้
ย่อยา
บริ ษทั ย่อย
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
ค่ าบริ
ใช้ ษจ่าทั ยค้
ย่อายงจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั� นแก่บริษทั ย่ อยและดอกเบีย� ค้ างรับ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั� นแก่บริษทั ย่ อยและดอกเบีย� ค้ างรับ

พ.ศ.
พัน2559
บาท
พันบาท

พ.ศ.
พัน2558
บาท
พันบาท

5959
59
59

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ.
พัน2559
บาท
พันบาท

พ.ศ.
พัน2558
บาท
พันบาท

--

3,860
3,860
59
59
3,919
3,919

227
227227227

-

-

482
482

-

-

-

52
52

52
52

-

-

63
63

1,200
1,200

ค) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ

งบการเงินรวม
พ.ศ.งบการเงิ
2559 นรวม พ.ศ. 2558
พ.ศ.
พ.ศ.
พัน2559
บาท
พัน2558
บาท
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ.
พ.ศ.
พัน2559
บาท
พัน2558
บาท
พันบาท
พันบาท

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั� นแก่บริษทั ย่ อย
เงินบริให้ษกทั ้ ยู ย่ืมอระยะสั
ย � นแก่บริษทั ย่ อย
933,000
85,000
บริ ษทั ย่อย
933,000
85,000
ดอกเบีย� ค้ างรับ
ดอกเบี
บริ ษทัย� ค้ย่อางรั
ยบ
3,318
704
บริ ษทั ย่อย
3,318
704
เงินให้กูย้ มื ระยะสั�นแก่บริ ษทั ย่อยเป็ นไปตามเงื�อนไขทางการค้าในการให้กยู้ มื ปกติ โดยอัตราดอกเบี�ยเท่ากับต้นทุนดอกเบี�ยของบริ ษทั
เงินให้วกยรู้ย้ มื อระยะสั
ทั ย่อยเป็
นไปตามเงื
นไขทางการค้
ปกติ
โดยอั
ตราดอกเบี
ต้นทุนนให้
ดอกเบี
� นแก่ต่บอปีริ ษ(พ.ศ.
บวกด้
ยละ 0.25
2558:
ร้อยละ �อ7.01
ต่อปี ) และมีาในการให้
กาํ หนดวันกยู้ จ่มื ายชํ
าระคื
นภายใน
120 วั� ยนเท่นัากับบจากวั
กยู้ มื � ยของบริ ษทั
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าในการให้กู้ยืมปกติ โดยอัตราดอกเบี้ย
บวกด้วยร้อยละ 0.25 ต่อปี (พ.ศ. 2558: ร้อยละ 7.01 ต่อปี ) และมีกาํ หนดวันจ่ายชําระคืนภายใน 120 วัน นับจากวันให้กยู้ มื

เท่ากับต้นทุนดอกเบี้ยของบริษัท บวกด้วยร้อยละ 0.25 ต่อปี (พ.ศ. 2558: ร้อยละ 7.01 ต่อปี) และมีกำ�หนดวัน
จ่ายชำ�ระคืนภายใน 120 วัน นับจากวันให้กู้ยืม

62
62
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บริ
ษทั พริป�นระกอบงบการเงิ
ซิเพิล แคปิ ตอลนจํรวมและงบการเงิ
ากัด (มหาชน) นเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
นรวมและงบการเงิ
สํหมายเหตุ
าหรับปี สิป�นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 นเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
30
รายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน (ต่อ)
30
รายการกับบุค30
คลหรืรายการกั
อกิจการที�เกีย� บ
วข้บุองกั
น (ต่อ) อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
คคลหรื
รายการต่อไปนี� เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ)
รายการต่บอบุไปนี
้เป็นอกิรายการกั
บุอคงกั
คลหรื
รายการต่อไปนี� เป็ นรายการกั
คคลหรื
จการที�เกี�ยบวข้
น (ต่อกิ) จการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ข)
ยอดค้ างชําระที�เกิดจากการซื�อขายสิ นค้ าและบริการ
ข)
ยอดค้างชำ�ระที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการ
ข)
ยอดค้ างชําระที�เกิดจากการซื�อขายสิ นค้ าและบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ.งบการเงิ
2559 นรวม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน (ต่อ)
30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี� เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ)

ง)

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ง)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญของกิจการ มีรายละเอียดดังนี�
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญของกิจการ มีรายละเอียดดังนี้
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30

จ)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั�น
ผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน

52,254
2,413
54,667

42,595
3,371
45,966

39,944
2,047
41,991

27,667
1,982
29,649

ตั�วสัญญาใช้ เงินระยะยาวจากบุคคลที�เกีย� วข้ องกัน

ตั�วสัตั
ญ๋วญาใช้
นระยะยาวจากบุ
คคลที�เกีย� วข้ องกั
น ่เกี่ยวข้องกัน
จ)
สัญเงิญาใช้
เงินระยะยาวจากบุ
คคลที
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท
ตั�วสัญญาใช้ เงินระยะยาว
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
ดอกเบีย� ค้างจ่ าย
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท

510,510

-

510,510

-

2,026

-

2,026

-

ตัว� สัญญาใช้
คคลที�เกี�ยวข้องกั
น มีอ่เกีตั ่ยราดอกเบี
1.75 และมี้ยกร้าํ อหนดวั
จ่ายชําและมี
ระภายใน
3 ปี นับนจากวั
ย้ มื
ตั๋วเงิสันญระยะยาวจากบุ
ญาใช้เงินระยะยาวจากบุ
คคลที
วข้องกั� ยนร้อมียละ
อัตราดอกเบี
ยละ น1.75
กำ�หนดวั
จ่ายชำน�กูระ

ภายใน 3 ปี นับจากวันกู้ยืม

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บริ
ษทั พริป�นระกอบงบการเงิ
ซิเพิล แคปิ ตอลนจํรวมและงบการเงิ
ากัด (มหาชน) นเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
นรวมและงบการเงิ
สํหมายเหตุ
าหรับปี สิป�นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 นเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ภาระผูกพันและหนีส� ิ นที�อาจเกิดขึน�
ภาระผูกพันและหนี
ส� ิ นที�อาจเกิ
น� และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
31 ภาระผู
กดพัขึน

31.1
31.1

ภาระผูกพันที�เป็ นข้ อผูกมัดเพื�อใช้ เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ภาระผูภาระผู
กพันที�เป็ ก
นข้พัอน
ผูกทีมั่เดป็เพืน�อข้ใช้อเป็ผูนรายจ่
ยฝ่ ่อ
ายทุ
31.1
กมัดาเพื
ใช้นเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

ภาระผูกพันภาระผู
ที�เป็ นข้กอพัผูกนมัทีด่เป็ณนวัข้นอทีผู�ใกนงบแสดงฐานะการเงิ
นที�เกี�ยวข้องกับรายจ่านยฝ่ทีา่เกียทุ่ยนวข้
ซึ� งอยังกั
งไม่บไรายจ่
ด้รับรูา้ในงบการเงิ
นี� ได้รับรู้
มัด  ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิ
ยฝ่ายทุนนซึ่งมียัดงงั ไม่
ภาระผูกพันทีน�เป็ นข้
ในงบการเงิ
มีดอังผูนีก้ มัด ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงินที�เกี�ยวข้องกับรายจ่ายฝ่ ายทุนซึ�งยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดงั นี�

ค่าออกแบบ และสัญญาก่อสร้าง
ค่าออกแบบ และสัญญาก่อสร้าง
31.2
31.2

งบการเงินรวม
พ.ศ.งบการเงิ
2559 นรวม พ.ศ. 2558
พ.ศ.
พ.ศ.
พัน2559
บาท
พัน2558
บาท
พันบาท
พันบาท
32,549
32,549
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการพ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ.
พ.ศ.
พัน2559
บาท
พัน2558
บาท
พันบาท
พันบาท
-

ภาระผูกพันเกีย� วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
ภาระผูกภาระผู
พันเกีย� วกั
ญาเช่
าดําเนิ
31.2
กบพัสันญเกี
่ยวกั
บสันงาน
ญญาเช่าดำ�เนินงาน

บริ ษทั และบริ
อยได้เข้ษาทํัทาย่สัอญยได้
ญาเช่เข้าดําาทำเนิ�นสังานที
�ไม่สาามารถยกเลิ
กได้่ไเกีม่� ยสวกัามารถยกเลิ
บการเช่ าอุปกรณ์
การาอายุ
องสัญ
ญา
บริษษัททั ย่และบริ
ญญาเช่
ดำ�เนินงานที
กได้แเกีละสั
่ยวกัญญาบริ
บการเช่
อุปขกรณ์
และ
บริระยะเวลาตั
ษทั และบริ� งษแต่ทั ย่1อถึยได้
เปีข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานที�ไม่สามารถยกเลิ กได้เกี� ยวกับการเช่ าอุปกรณ์และสัญญาบริ การ อายุของสัญญา
สัมีญ
ญาบริการ อายุงข4องสั
ญญา มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี
มีระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง 4 ปี

บริษัทและบริษัทย่อยมีจำ�นวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานและสัญญา

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั�งสิ� นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนิ นงานและสัญญาบริ การที�เกี�ยวข้อง ดังนี�
บริ
ก
ารที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
ง
ดั
ง
นี
้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนิ นงานและสัญญาบริ การที�เกี�ยวข้อง ดังนี�

ภายใน 1 ปี
ภายใน า11ปีปี แต่ไม่เกิน 4 ปี
มากกว่
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี
31.3
31.3

งบการเงินรวม
พ.ศ.งบการเงิ
2559 นรวม พ.ศ. 2558
พ.ศ.
พ.ศ.
พัน2558
บาท
พัน2559
บาท
พันบาท
พันบาท
10,441
3,752
10,441
3,752
8,059
800
8,059
800
18,500
4,552
18,500
4,552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการพ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ.
พ.ศ.
พัน2559
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31 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ต่อ)

31.4 การคํ้าประกัน
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัท ซึ่งเกี่ยว
เนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทจำ�นวน 10 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558:
10.0 ล้านบาท)
ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อย
เหลืออยู่เป็นจำ�นวน 13.8 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท
ย่อย (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558: 11.0 ล้านบาท)
31.5 คดีฟ้องร้อง
ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทได้ถูกนิติบุคคลอาคารชุด โครงการเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส ฟ้องร้องให้โอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินที่เป็นภาระจำ�ยอม หรือชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำ�นวนเงิน 49 ล้านบาท และให้จัดหาที่จอดรถเพิ่ม
เติมหรือชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำ�นวนเงิน 106 ล้านบาท รวมถึงให้ชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมแซมการชำ�รุดของ
อาคารชุดเป็นจำ�นวนเงิน 4 ล้านบาท ศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวแล้วในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553
ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ และในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2556 ศาล
อุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องในกรณีให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เป็นภาระจำ�ยอมและให้จัดหาที่จอดรถเพิ่มเติม ส่วนค่า
เสียหายในการซ่อมแซมส่วนที่ชำ�รุดของอาคารชุดให้ชดเชยไม่เกิน 3 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ศาลฎีกามีคำ�สั่งยกคำ�ร้องและไม่รับฎีกาของจำ�เลย และให้ซ่อมแซม
ส่วนที่ชำ�รุดของอาคารชุดบางรายการ หรือให้จำ�เลยชดใช้ค่าซ่อมแซมตามราคาที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำ�นวน 1.2
ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาจนถึงวันที่นำ�เงินไปวางศาล ขณะ
นี้มีความไม่แน่นอนในราคาที่แท้จริงสำ�หรับการซ่อมแซมเป็นจำ�นวนเท่าใด อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตั้งสำ�รองเผื่อ
ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องในส่วนที่บริษัทคิดว่าเหมาะสมเป็นจำ�นวนเงินรวม 1.5 ล้านบาท ไว้ในบัญชีแล้ว

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/2559 ขยายตัวร้อยละ 3.0 ต่อเนือ่ งจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยมีปจั จัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการส่งออกสินค้า   การใช้จา่ ยของรัฐบาลและการลงทุนรวม   ในขณะทีก่ ารใช้จา่ ย
ภาคครัวเรือนขยายตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้การผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และการค้าส่งและค้าปลีกขยายตัว
เพิ่มขึ้นเช่นกัน
สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทย ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2559 จำ�นวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลง
ร้อยละ 1.06 เป็นผลมาจากการลดลงของนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้แก่ จีน ลดลงร้อยละ 19.17 เนื่องจาก
มาตรการปราบปรามทัวร์ศนู ย์เหรียญ   ท�ำ ให้นกั ท่องเทีย่ วจากจีนทีจ่ ดั การเดินทางผ่านบริษทั นำ�เทีย่ วลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญ
แม้ว่าจำ�นวนนักท่องเที่ยวโดยรวมจะลดลงแต่กลับมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยในไตรมาสนี้มีรายรับรวมจาก
การท่องเที่ยว 631.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 โดยแบ่งเป็น
(1) รายรับจากนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ 403.9 พันล้านบาทเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.9 รายรับจากนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ
   สูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย รายได้จากนักท่องเทีย่ วจีน รัสเซีย มาเลเซีย อเมริกา และออสเตรเลีย
(2) รายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 228.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
   มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 65.50
สำ�หรับธุรกิจเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์  กลุม่ ลูกค้าหลักของเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์คอื ชาวต่างชาติทเี่ ข้ามาทำ�งานใน
กรุงเทพฯ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 มีชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำ�งานในกรุงเทพฯทั้งหมดประมาณ 84,000 คน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อัตราการเช่าเฉลี่ยในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ 90 เนื่องจากการเดินทางสะดวกสามารถ
เข้าถึงโดยรถไฟฟ้า BTS สำ�หรับค่าเช่าเฉลี่ยในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ ณ ไตรมาส 4/2559 อยู่ที่ 1,000-1,200 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน
ในไตรมาส 4/2559 อาคารสำ�นักงานเกรดเอ และ บี ที่อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT มี
อัตราการเช่าสูงกว่าร้อยละ 90 ความต้องการพื้นที่อาคารสำ�นักงานจากบริษัทไทยและต่างชาติยังคงผลักดันให้อัตรา
การเช่าเพิม่ ขึน้ ค่าเช่าเฉลีย่ อาคารสำ�นักงานเกรดเอและ บี ณ ไตรมาส 4/2559 ในพืน้ ทีศ่ นู ย์กลางธุรกิจอยูท่ ่ี 950 บาท
และ 800 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนตามลำ�ดับ
วิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงิน

วิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2559 บริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 ในการเข้าทำ�
รายการซือ้ หุน้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิรวมร้อยละ 99.99 ของบริษทั วี บริลเลีย่ นกรุป๊ โฮลดิง้ จำ�กัด ซึง่ ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และลงทุนในบริษทั ย่อยซึง่ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จ�ำ นวน 4 บริษทั จากผูถ้ อื หุน้ เดิม
ซึ่งประกอบด้วย (1) บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จำ�กัด (2) บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำ�กัด (3) บริษัท กรุงเทพบริหาร จำ�กัด
และ (4) บริษัท วี 33 จำ�กัด
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ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดำ�เนินงาน
และนโยบาย กลยุทธ์ หรือ การเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ
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ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิชย์จากจำ�นวน 1,400,700,000 หุน้
เป็นจำ�นวน 3,240,638,433 หุน้ และจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำ�ระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์จากจำ�นวน 966,561,700 หุน้
เป็นจำ�นวน 3,240,087,520 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
- เพื่อการใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ จำ�นวน 433,587,387 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน  
433,587,387 หุ้น
- เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำ�นวน 1,839,938,433 หุ้น ในราคาเสนอขาย 2.87 บาทต่อหุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจำ�กัด ซึ่งเป็นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เพื่อชำ�ระสิ่งตอบแทนใน
การเข้าซื้อหุ้นของของกลุ่มบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด  ร้อยละ 99.9 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ
จำ�นวน 583.60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจำ�นวน 49.49 ล้านหุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทฯ จะชำ�ระราคาด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนมูลค่า 5,280.62 ล้านบาท และตั๋ว
สัญญาใช้เงินมูลค่า 510.51 ล้านบาท อายุไม่เกิน 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยจะชำ�ระเงินตาม
ตั๋วสัญญาใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยทั้งจำ�นวนในคราวเดียว (โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยทบต้น) ในวันที่ครบกำ�หนด
หรือไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน
ในปี 2559 ผลการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด (บริษัทย่อยกลุ่มใหม่) ได้ถูกนำ�มา
รวมในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 เท่านั้น
ในปี 2559 งบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้จากการขายและให้บริการจำ�นวน 260.4 ล้านบาท ต้นทุนการขาย
และให้บริการจำ�นวน 115.4 ล้านบาท  ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหารจำ�นวน 161.1 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ
เกิดผลขาดทุนสุทธิสำ�หรับปีจำ�นวน 3.1 ล้านบาท ซึ่งผลการดำ�เนินงานตํ่ากว่าปี 2558 จำ�นวน  40.5 ล้านบาท (ปี 2558
มีกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 37.4 ล้านบาท) สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2559 มีค่าใช้จ่ายในการเข้าทำ�รายการซื้อหุ้นสามัญและ
หุ้นบุริมสิทธิ ของบริษัทย่อยกลุ่มใหม่ จำ�นวน 22.8 ล้านบาท  และต้นทุนทางการเงินที่เกิดจากตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 2.0 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทฯ จะมีกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปีจำ�นวน
21.7 ล้านบาท
ในขณะทีง่ บการเงินรวม บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการรวมจำ�นวน 354.8 ล้านบาท ต้นทุนการขาย
และให้บริการรวมจำ�นวน 222.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหารรวมจำ�นวน 186.6 ล้านบาท ส่งผลให้
บริษัทฯ เกิดผลขาดทุนสุทธิรวมสำ�หรับปีจำ�นวน 51.3 ล้านบาท ซึ่งผลการดำ�เนินงานที่ลดลงจากปี 2558 จำ�นวน  68.8
ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากรายได้ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งที่ลดลงจากปี 2558 จำ�นวน 99.5 ล้านบาท และบริษัทฯ
มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจากปี 2559 จำ�นวน  21.1 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น 5.5 ล้านบาท  อีกทั้งยังมีรายการตัด
จำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อธุรกิจจำ�นวน 10.0 ล้านบาท ซึ่งหาก
ไม่รวมค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการเข้าทำ�รายการและรายการตัดจำ�หน่าย บริษทั ฯ จะมีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม
สำ�หรับปีจำ�นวน 16.5 ล้านบาท

• รายได้จากการขายและให้บริการ

สำ�หรับปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากขายและให้บริการรวมเท่ากับ 354.8 ล้านบาท ลดลง 69.8
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.4 เมือ่ เทียบกับรายได้จากการให้บริการของปี 2558 โดยเป็นผลมาจากธุรกิจให้บริการเกีย่ วกับ
การติดตั้งระบบสารสนเทศของบริษัทย่อยที่มีรายได้ลดลง 99.5  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 59.4  สาเหตุหลักเนื่องจาก
ปัจจุบนั ภาพรวมของตลาดซอฟต์แวร์มคี แู่ ข่งเพิม่ ขึน้ ทำ�ให้มกี ารแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง และลูกค้ามีทางเลือกมากขึน้
รวมถึงเป็นช่วงที่เทคโนโลยีอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลง จึงทำ�ให้ลูกค้าใช้เวลาในการคัดเลือกและตัดสินใจมากขึ้น
รายได้จากธุรกิจให้บริการทีพ่ กั อาศัยในปี 2559 เท่ากับ 228.9 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นจำ�นวน 14.7 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 6.9 สาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าบริการของโครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก ที่ได้เข้ามารวมในงบ
การเงินรวมจำ�นวน 12.6 ล้านบาท   และรายได้ของโครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ
ที่เติบโตขึ้น 2.2 ล้านบาท จากอัตราการเข้าพักที่สูงขึ้นจากร้อยละ 85.8 ในปี 2558 มาอยู่ที่ร้อยละ 86.9 ในปี 2559   
รายได้จากธุรกิจให้บริการบริหารอาคารสำ�นักงานในปี 2559 เท่ากับ 55.9 ล้านบาทมากกว่าปี 2558  จำ�นวน
12.9 คิดเป็นร้อยละ 30.1 จากรายได้ค่าเช่าค่าบริการขอโครงการอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  จำ�นวน 22.7
ล้านบาท ที่ได้นำ�เข้ามารวมในงบการเงิน
• ต้นทุนขายและให้บริการ
หน่วย : ล้านบาท
ธุรกิจให้บริการที่พักอาศัย
ธุรกิจให้บริการบริหารอาคารสำ�นักงาน
ธุรกิจให้บริการติดตั้งระบบสารสนเทศ
ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รวม

ปี 2559
ปี 2558
เปลี่ยนแปลง
จำ�นวนเงิน ร้อยละ จำ�นวนเงิน ร้อยละ
ร้อยละ
109.2
49.1
93.8
37.5
16.4
40.6
18.2
21.9
8.8
85.4
70.8
31.9
134.2
53.7
(47.2)
1.6
0.7
100.0
222.2
100.0
249.9
100.0
(11.1)

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและให้บริการรวม  222.2  ล้านบาท ตํ่ากว่า ปี 2558 จำ�นวน
27.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.1 เป็นผลมาจากธุรกิจให้บริการเกีย่ วกับการติดตัง้ ระบบสารสนเทศทีม่ ตี น้ ทุนลดลง 63.4
ล้านบาท หรือร้อยละ 47.2 จากรายได้จากการให้บริการทีล่ ดลง อีกทัง้ ในไตรมาส 2 ของปีน้ี บริษทั ย่อยได้ปรับลดต้นทุน
บุคลากรให้สอดคล้องกับปริมาณงานโครงการที่ดำ�เนินงานอยู่ในปัจจุปัน
ต้นทุนธุรกิจให้บริการบริหารอาคารสำ�นักงานมาจากต้นทุนค่าบริการจากการบริหารอาคารสำ�นักงานมีต้นทุน
ใกล้เคียงกับปี 2558 และต้นทุนให้เช่าและบริการของโครงการอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ที่เพิ่มเข้ามาใน
งบการเงินรวมปี 2559 จำ�นวน 18.7 ล้านบาท
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หน่วย : ล้านบาท
ธุรกิจให้บริการที่พักอาศัย
ธุรกิจให้บริการบริหารอาคารสำ�นักงาน
ธุรกิจให้บริการติดตั้งระบบสารสนเทศ
ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รวม

ปี 2559
ปี 2558
เปลี่ยนแปลง
จำ�นวนเงิน ร้อยละ จำ�นวนเงิน ร้อยละ
ร้อยละ
228.9
64.5
214.2
50.4
6.9
55.9
15.8
43.0
10.1
30.1
68.0
19.2
167.5
39.4
(59.4)
2.0
0.5
100.0
354.8
100.0
424.7
100.0
(16.4)
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ต้นทุนธุรกิจให้บริการทีพ่ กั อาศัยเป็นต้นทุนค่าบริการของโครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร
วิสต้า – กรุงเทพฯ   ซึ่งมีต้นทุนการให้บริการใกล้เคียงกับปี   2558 และต้นทุนโครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย  แบงค็อก
ซึ่งเพิ่มเข้ามาในงบการเงินรวมปี 2559 จำ�นวน 15.8 ล้านบาท
• ค่าใช้จ่ายในการบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เนื่องจากรายได้จากการขายและให้บริการของงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำ�นวนใกล้เคียงกับปี 2558 จึง
ส่งผลให้คา่ ใช้จา่ ยในการให้บริการ ซึง่ เป็นค่าใช้จา่ ยทางการตลาดของธุรกิจให้บริการทีพ่ กั อาศัย  (แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ)  มีจำ�นวนใกล้เคียงกันด้วย ในขณะที่งบการเงินรวม มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
สูงขึ้นจำ�นวน 2.5 ล้านบาท จากโครงการอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์   และโครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
ที่เข้ามารวมในงบการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมจำ�นวน 172.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำ�นวน 18.6 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 12.1 เนื่องจาก
1. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นบริษัทย่อยกลุ่มใหม่ จำ�นวน 22.8 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา
ทางการเงิน กฎหมาย ภาษีอากร และอืน่ ๆ  และมีคา่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานเพิม่ ขึน้    9.5   ลา้ นบาท จากการจ้าง
บุคลากรเพื่อให้รองรับการเติบโตของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
2. ค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยกลุ่มใหม่ที่รับรู้ระหว่างปี 2559 จำ�นวน 7.0 ล้าน โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
3. มีรายการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน และค่าเสือ่ มราคายานพาหนะทีเ่ กิดจากการซือ้ ธุรกิจให้บริการ
เกีย่ วกับการติดตัง้ ระบบสารสนเทศจำ�นวน 1.2 ล้านบาท  และรายการตัดค่าเสือ่ มราคาของอสังหาริมทรัพย์  
เพือ่ การลงทุน  อาคาร และอุปกรณ์ และยานพาหนะ ทีเ่ กิดจากการซือ้ ธุรกิจกลุม่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี
2559 จำ�นวน 8.8 ล้านบาท
ในขณะที่ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสารสนเทศ  มีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 24.2 ล้านบาท
จากการลดลงของหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า และรายได้ค้างรับที่ตั้งในปี 2558  จำ�นวน 14.4 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพนักงานจำ�นวน 3.9 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมอื่น 1.7 ล้านบาท
• ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของงบการเงินเฉพาะกิจการจำ�นวน 2.0 ล้านบาท มาจากดอกเบีย้ จ่ายของตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ที่บริษัทฯ ออกเพื่อเป็นการชำ�ระราคาการเข้าซื้อหุ้นของกลุ่มบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น และในงบการเงินรวมมีต้นทุนทาง
การเงินจำ�นวน 6.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้สถาบันการเงิน และดอกเบี้ยจ่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัทย่อย
• อัตรากำ�ไรขั้นต้น อัตรากำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

อัตรากำ�ไรขั้นต้น (ร้อยละ)
อัตรากำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

งบการเงินรวม
ปี 2559
ปี 2558
37.4
41.2
(14.5)
4.1
(0.7)
0.9

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2559
ปี 2558
55.7
55.5
(1.2)
14.4
(0.04)
1.9

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินเฉพาะกิจการมีสินทรัพย์รวม 8,482.4 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนร้อยละ 12.5 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 87.5 ซึ่งสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจำ�นวน 6,413.2 ล้านบาท
สาเหตุหลักมาจากการเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น 5,876.1 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ย
ค้างรับจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 850.6 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามงบการเงินรวม บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม 9,578.3 ล้านบาท
เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 4.6 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 95.4 โดยสินทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ จำ�นวน 7,491.0
ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยกลุ่มใหม่เป็น
จำ�นวน 7,704.0 ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินรวมมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 119.4 ล้านบาทเพิ่มขึ้น
จากสิ้นปี 2558 จำ�นวน 41.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 66.0 จากกลุ่มบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ได้ซื้อเข้ามาใหม่
เงินลงทุนระยะสั้น
สำ�หรับเงินลงทุนระยะสั้นของทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำ�นวนลดลงจากปี 2558 จาก
การขายเงินลงทุนระยะสั้นเพื่อนำ�ไปให้บริษัทย่อยกู้ยืม
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สำ�หรับงบการเงินเฉพาะกิจการ อัตรากำ�ไรขั้นต้นปี 2559 เท่ากับร้อยละ 55 ใกล้เคียงกับปี 2558 แต่อัตรา
กำ�ไรขั้นต้นตามงบการเงินรวมในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 37.4 ตํ่ากว่าปี 2558 จากธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้ง
ระบบสารสนเทศที่มีรายได้ลดลงจากปี 2558 มากกว่าอัตราต้นทุนการให้บริการที่ลดลง
สำ�หรับงบการเงินรวมในปี 2559 มีอตั ราขาดทุนสุทธิรอ้ ยละ 14.5 ในขณะทีป่ ี 2558 มีอตั รากำ�ไรสุทธิรอ้ ยละ
4.1 เนือ่ งจากในปี 2559 มีคา่ ใช้จา่ ยในการเข้าทำ�รายการซือ้ ธุรกิจกลุม่ วีบแี ละค่าใช้จา่ ยอืน่ เพิม่ ขึน้ ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว
ในข้างต้น นอกจากนี้ยังมีผลการดำ�เนินงานของธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสารสนเทศที่ขาดทุน อีกทั้งมี
บางบริษัทในกลุ่มบริษัทย่อยที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2559 เพิ่งเริ่มดำ�เนินกิจการจึงทำ�ให้ยังมีผลประกอบการขาดทุน
จากผลการดำ�เนินงานทีข่ าดทุนทัง้ งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมจึงส่งผลให้อตั ราผลตอบแทนของ
ผู้ถือหุ้น (ROE) มีค่าติดลบ
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หน่วย : ล้านบาท
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
   ไม่เกิน 3 เดือน
   3 - 6 เดือน
   6 – 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ
รายได้ค้างรับ
รายได้ค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้ค้างรับ – สุทธิ
หนี้ตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อลูกหนี้การค้า
ร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อรายได้ค้างรับ

ปี 2559

ปี 2558

27.9

26.9

19.9
0.5
3.2
51.5
(1.8)
49.7

4.5
0.3
0.6
6.3
38.6
(6.6)
32.0

64.9
(3.0)
61.9
7.2
6.2
0.5
125.5
8.7
41
3.5%
4.6%

123.1
(10.6)
112.5
1.9
0.6
147.0
12.6
29
17.1%
8.6%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าจากบุคคลภายนอก
หรือ นิติบุคคลภายนอกรวมสุทธิ 49.7 ล้านบาท และ 32.0 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
- หากพิจารณาจากอายุลูกหนี้การค้าในตารางข้างต้น จะเห็นว่า ระยะเวลาการค้างชำ�ระของลูกหนี้ โดย
ส่วนใหญ่ จะเป็นลูกหนีท้ ย่ี งั ไม่ถงึ กำ�หนดชำ�ระจำ�นวน 27.9 ล้านบาท ซึง่ เป็นไปตามระยะเวลาการให้สนิ เชือ่ ของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ เมือ่ เปรียบเทียบอัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนีก้ ารค้า และระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ แล้วใกล้เคียงกับนโยบาย
ในการให้เครดิตเทอมเฉลี่ยของบริษัท ประมาณ 30-60 วัน
- ลูกหนี้ที่มีอายุหนี้เกินกว่า 12 เดือน จำ�นวน 3.2 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่ออย่าง
ระมัดระวังเนื่องจากมีฐานลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งลูกค้าบางกลุ่มจะเป็นกลุ่มราชการที่มีฐานะการเงินมั่นคง และลูกค้า
ภาคเอกชนทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือได้ นอกจากการให้สนิ เชือ่ อย่างระมัดระวังแล้ว บริษทั มีนโยบายการตัง้ สำ�รองหนีส้ ญ
ู จาก
ลูกหนีก้ ารค้าทีค่ าดว่าจะไม่ได้รบั ชำ�ระหนี    
้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนีแ้ ละความสามารถในการชำ�ระหนี้

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 850.6 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ที่ให้
บริษัทย่อยกลุ่มใหม่กู้ยืมเพื่อนำ�ไปใช้ในการดำ�เนินกิจการและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
งานระหว่างทำ�ตามสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีงานระหว่างทำ�ตามสัญญาจำ�นวน 3.3 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากต้นทุน
บริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในอนาคต
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจำ�นวน
5,210.7 ล้านบาท จากบริษัทย่อยกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิจำ�นวน 3,890.8 ล้านบาทเพิ่มขึ้น
จาก 1,463.7 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นของกลุ่มบริษัทย่อยใหม่ที่บริษัทไปซื้อหุ้นเพิ่ม
ในไตรมาสที่ 4/2559
สิทธิการเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีสิทธิการเช่า 10.4 ล้านบาท โดยสิทธิการเช่าตัดจำ�หน่ายด้วยวิธี
เส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมจำ�นวน 4.6 ล้านบาท เป็นค่าความนิยมทีเ่ กิดจากต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนทีส่ งู กว่ามูลค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์สทุ ธิทไี่ ด้มาจากการเข้าซือ้ บริษทั ย่อย    (บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จำ�กัด)    ซึง่ บริษทั แสดงค่าความนิยม
ตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมือ่ ใดก็ตามทีม่ ขี อ้ บ่งชี้
ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
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ของลูกหนี้ประกอบกับพิจารณาความเพียงพอของสำ�รองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยถือตามการประเมินจากหนี้ที่ค้าง
เกินกำ�หนดชำ�ระของลูกหนี้แต่ละราย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้อย่างเคร่งครัด พร้อมกับมี
การทบทวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทุกงวดบัญชีอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มูลหนี้ที่คงเหลือในงบการเงินมีมูลค่าที่สะท้อน
ตามมูลค่าหนี้ที่จะได้รับจริง โดยในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น แต่มีการตัดจำ�หน่ายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับลูกหนี้การค้า 4.8 ล้านบาท จึงทำ�ให้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2558
- รายได้ค้างรับ เป็นรายได้ของธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสารสนเทศ จะรับรู้เป็นรายได้ตาม
อัตราส่วนของงานที่ทำ�เสร็จ อัตราส่วนของงานที่ทำ�เสร็จคำ�นวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบันเทียบเป็น
สัดส่วนกับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้นที่คาดว่าจะใช้สำ�หรับแต่ละโครงการ โดยจะตั้งสำ�รองค่าเผื่อผลขาดทุนสำ�หรับ
โครงการติดตั้งระบบสารสนเทศทั้งจำ�นวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการติดตั้งระบบสารสนเทศนั้นจะประสบผล
ขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของรายได้ค้างรับเป็นจำ�นวน
7.6 ล้านบาท จึงทำ�ให้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2558
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สภาพคล่อง

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

ปี 2559
5.1
167.1
(124.7)
47.5
71.9
119.4

ปี 2558
92.0
(81.7)
(0.6)
9.7
62.2
71.9

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 119.4 ล้านบาท
โดยในระหว่างปีมเี งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้   47.5 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินสดรับจากการจำ�หน่าย
เงินลงทุนระยะสัน้ 920.6 ล้านบาทจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  ในขณะทีม่ เี งินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื จากกรรมการ
696.8 ล้านบาทจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินรวม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

ปี 2559
79.7
33.6
161.4
1.1
45.3
806.6
512.5
13.1
94.2
1,747.6
7,803.7
0.22

ปี 2558
3
36.7
15.8
6.7
0.1
9.6
1.4
31.1
101.5
1,985.8
0.05

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดเพื่อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน
หน่วย : ล้านบาท
ค่าออกแบบและสัญญาก่อสร้าง

ปี 2559
32.5

ปี 2558
-

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้เข้าทำ�สัญญาเช่าดำ�เนินงานทีไ่ ม่สามารถยกเลิกได้เกีย่ วกับการเช่าอุปกรณ์และสัญญา
บริการ โดยมีอายุของสัญญาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน   4 ปี
รวม

ปี 2559
10.4
8.1
18.5

ปี 2558
3.8
0.8
4.6

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว
เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2550 บริษทั ฯ ได้ท�ำ สัญญาการจัดการกับบริษทั ในกลุม่ โรงแรมระดับนานาชาติทม่ี ชี อ่ื เสียง
เพื่อว่าจ้างให้กลุ่มโรงแรมดังกล่าวเป็นผู้บริหารงานอาคารที่พักอาศัยของบริษัทฯ โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา บริษัท
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้แก่บริษัทคู่สัญญาตามอัตราที่ระบุในสัญญา โดยสัญญาบริหารอาคารที่พักอาศัยมี
ระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำ�เนินกิจการ และมีสิทธิต่ออายุสัญญานี้ได้อีกอย่างน้อย 10 ปี โดยในระหว่างปี
2559 บริษัทฯ มีค่าที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 15.1 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 14  มกราคม  2559   กลุ่มกิจการได้ทำ�สัญญาการจัดการกับบริษัทในกลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติที่มี
ชือ่ เสียง   เพือ่ ว่าจ้างให้กลุม่ โรงแรมดังกล่าวเป็นผูบ้ ริหารงานอาคารทีพ่ กั อาศัยของบริษทั     โดยภายใต้เงือ่ นไขตามสัญญา
กลุ่มต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้แก่บริษัทคู่สัญญาตามอัตราที่ระบุในสัญญา โดยสัญญาบริหารอาคารที่พักอาศัย
มีระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่เริ่มเปิดดำ�เนินกิจการ และมีสิทธิต่ออายุสัญญานี้ได้อีกอย่างน้อย 10 ปี ทั้งนี้ต้องเข้า
เงือ่ นไขบางประการทีร่ ะบุในสัญญาโดยในระหว่างปี 2559 บริษทั ฯ มีคา่ ทีป่ รึกษาและค่าใช้จา่ ยภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าว
เป็นจำ�นวนเงินประมาณ 0.9 ล้านบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำ�นวน 1,747.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 1,646.1 ล้านบาท
จากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษทั ย่อยกลุม่ ใหม่จ�ำ นวน 968.0 ล้านบาท และตัว๋ สัญญาใช้เงินระยะยาว
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำ�นวน 512.5 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 5,844.9 ล้านบาท จากการออกหุ้นเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ และบริษัทฯ ทำ�การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำ�ระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์จำ�นวน 2,282.1 ล้านบาท
และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 3,614.0 ล้านบาท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.22 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.05 เท่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานในอนาคต

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 1/2560 คาดว่า จะยังคงเติบโตได้ใกล้เคียงไตรมาสที่ 4/2559 ที่ร้อยละ
3.0 จากการส่งออกทีจ่ ะยังคงเติบโตได้ตอ่ เนือ่ งจากไตรมาสก่อนหน้า  การท่องเทีย่ วจะยังคงเป็นตัวขับเคลือ่ นเศรษฐกิจหลัก
โดยผลกระทบจากมาตรการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญคาดว่าจะหมดไปในไตรมาสที่ 2 และภาคท่องเที่ยวจะทยอย
ฟืน้ ตัวเป็นลำ�ดับ ในขณะทีก่ ารลงทุนภาคเอกชนจะปรับตัวดีขน้ึ จากปีกอ่ นหน้าตามการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐ
ที่จะเริ่มดำ�เนินก่อสร้างและเบิกจ่ายได้มากขึ้นจากปีก่อนหน้า
แนวโน้มการท่องเที่ยวของไทยในปี พ.ศ. 2560 คาดว่า จะยังคงเติบโตต่อเนื่องตามแนวโน้มการขยายตัวของ
การท่องเที่ยวโลกโดยได้รับปัจจัยบวกจาก ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่จะอยู่ในระดับตํ่า ค่าเงินดอลลาร์ และยูโรที่มี
แนวโน้มแข็งค่าขึน้ การเปิดเส้นทางบินใหม่ ของสายการบินต่างๆ ในปี พ.ศ. 2559 ทีจ่ ะช่วยเพิม่ นักท่องเทีย่ วจากเกาหลี
เมียนมาร์ รัสเซีย จีน เยอรมนี อิหร่าน โอมาน เป็นต้น ตลอดจนการเพิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ วยุโรปทีเ่ ปลีย่ นเป้าหมายจาก
แหล่งท่องเที่ยวในตุรกีสู่ประเทศไทย การขยายท่าอากาศยาน 3 แห่ง คือท่าอากาศยานดอนเมือง ภูเก็ต และอู่ตะเภา
ซึง่ จะช่วยเพิม่ ศักยภาพในการรองรับนักท่องเทีย่ วมากขึน้ ตลอดจนการขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศของสายการบิน
ต้นทุนตํ่าในเส้นทางระยะใกล้ และสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่สงบ นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวยังได้รับ
ประโยชน์จากปัจจัยบวกภายในประเทศอื่นๆ เช่น การดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ แผนการตลาดท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2560
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะการให้ความสำ�คัญต่อการสร้างประสบการณ์จากท้องถิ่นต่างๆ (Local
Experience) นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งเน้นพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness) การจัดงานแต่งงาน
(Wedding & Romance) การท่องเที่ยวทางนํ้า (Maritime Tourism) และการท่องเที่ยวเชื่อมโยง (Asian Connect)
ทั้งทางบก ทางเรือ และทางเครื่องบินที่จะเชื่อมโยง
นักท่องเที่ยว จากเมืองหลักสู่เมืองรองในกลุ่ม CLMV มากขึ้น สำ�หรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ คาดว่า
จะยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งการท่องเที่ยวภายในภูมิภาค และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค ตามการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3 - 4
ธุรกิจโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์มีแนวโน้มขยายตัวโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของอุตสาหกรรม  
ท่องเทีย่ วและการขยายเครือข่ายเส้นทางบินของสายการบินต้นทุนตา่ํ ในเอเชีย นอกจากนีก้ ารขยายและปรับปรุงสนามบิน
สุวรรณภูมแิ ละสนามบินดอนเมืองจะทำ�ให้สามารถรองรับผูโ้ ดยสารถึง 60 ล้านคนและ 45 ล้านคนตามลำ�ดับ การอัพเกรด
ดังกล่าวส่งผลให้คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยถึง 35 ล้านคนในปี 2560 และจะส่งผล
ให้อัตราการเข้าพักและอัตราค่าเช่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ภาพรวมตลาดอาคารสำ�นักงานในกรุงเทพฯ ในปี 2560 ยังคงมีแนวโน้มเติบโต เนื่องจากพื้นที่สำ�นักงานใหม่
มีปริมาณจำ�กัดแต่มีปริมาณการใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะอาคารสำ�นักงานในเมืองเป็นที่ต้องการของตลาด
และสามารถทำ�ราคาค่าเช่าได้ดกี ว่าอาคารสำ�นักงานทีอ่ ยูพ่ น้ื ทีช่ น้ั นอกออกไป    อตั ราค่าเช่าพืน้ ทีม่ แี นวโน้มปรับตัวสูงขึน้
ต่อเนื่องในปี 2560 โดยเฉพาะอาคารสำ�นักงานเกรดเอ และ บี ในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจซึ่งมีพื้นที่อาคารสำ�นักงาน
เหลือไม่มาก  

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาพรวมอุตสาหกรรมไทยปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บทวิเคราะห์ตลาดโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพ โดย บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ จำ�กัด
รายงานตลาดอาคารสำ�นักงานในกรุงเทพฯ โดยบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำ�กัด
รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเทีย่ ว ฉบับที่ 6 ต.ค. – ธ.ค. 2559 โดยสำ�นักปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
“ปี 60 โจทย์ยากอสังหาฯ วอนรัฐออกมาตรการฟืน้ ความเชือ่ มัน่ ”  จาก manager online วันที่ 4 มกราคม 2560
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ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2560 คาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 5 จากปี 2559 ตลาดพรีเมียมจะมี
การแข่งขันสูงจากอุปทานที่เลื่อนการเปิดตัวจากปี 2559 มาเปิดในปี 2560 คอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่อาจจะอยู่ที่
ประมาณ 40,000 ยูนิต โดยในปี 2560 ทาวน์เฮาส์ที่ราคาขายไม่เกิน 3 ล้านบาท จะยังคงได้รับความสนใจจากผู้ซื้อ
ในขณะที่ทาวน์เฮ้าส์ราคามากกว่า 3 ล้านบาทขึ้นไปก็เป็นกลุ่มที่ขยายตัวต่อเนื่องเช่นกันในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดย
เฉพาะในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย    สว่ นบ้านจัดสรรทีม่ รี าคาขายตํา่ กว่านีจ้ ะอยูใ่ นพืน้ ทีป่ ริมณฑลรอบกรุงเทพฯ
มากขึน้ ในอนาคต   ปจั จัยหลักทีจ่ ะมีผลต่อการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์คอื การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม
และกำ�ลังซื้อของคนไทยที่ภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงอยู่  
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