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รายงานของ
คณะกรรมการบริษัท
เรียน ผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปี 2557 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่เศรษฐกิจของไทยมี
ความไม่แน่นอนจากผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในและต่างประเทศ
รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติ ซึ่งส่งผลให้อัตรา
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือ จีดพี ี ของประเทศไทย
เพียง 0.7% โดยมีปจั จัยสนับสนุนจากการใช้จา่ ยภาครัฐ การบริโภค
ของครัวเรือน และการผลิตภาคเกษตร ขณะที่การส่งออก
และการลงทุนโดยรวมยังหดตัว เช่นเดียวกับการท่องเทีย่ วที่
จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วหดตัวลง -6.7% เหลือเพียง 24.8 ล้านคน

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
ประธานคณะกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม ด้วยนโยบายการขยายธุรกิจเพิม่ เติมนอกเหนือจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพืน้ ทีธ่ รุ กิจย่านใจกลางเมือง
โดยได้ขยายกิจการไปสูธ่ รุ กิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและได้เริม่ ขยายขอบเขตของธุรกิจให้ครอบคลุมการบริหารส�ำนักงานแบบ
ครบวงจรทัง้ ในด้านการบริหารอาคาร งานขาย งานธุรการ งานการเงินและการบัญชี รวมถึงการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท
คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ำกัด ร้อยละ 99.99 ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการระบบสารสนเทศ ด้วยศักยภาพของทีมบริหาร บริษัท
พริน้ ซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)  (“PRINC”) สามารถเติบโตและขยายตัวขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง สร้างผลประกอบการเป็นก�ำไร
สุทธิ 12.96 ล้านบาท
ในปี 2558 PRINC ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการคุณภาพและบริการต่างๆ ให้มีมาตรฐานการบริการที่มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ พร้อมกับมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ หลากหลายประเภททัง้ ในและต่างประเทศ พัฒนาองค์กรให้เติบโต
อย่างมัน่ คง ยัง่ ยืน มีคณุ ธรรม โปร่งใส ภายใต้หลักการ บรรษัทภิบาลทีด่ ี ใส่ใจในสิง่ แวดล้อม สังคม และชุมชน ด้วยความเชือ่ มัน่
และมัน่ ใจอย่างยิง่ ว่าประสบการณ์และความทุม่ เทของคณะผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน สามารถน�ำพา PRINC ให้เติบใหญ่ตอ่ ไป
คณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่คา 
้ สถาบันการเงิน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ให้การ
สนับสนุนส่งเสริม PRINC ด้วยดีเสมอมา รวมถึงความร่วมมือ และการอุทศิ ตนของ ผูบ้ ริหารและพนักงานของ PRINC ที่ได้
ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
ประธานคณะกรรมการบริษัท
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รายงานของ
คณะกรรมการบริหาร
เรียน ผู้ถือหุ้น
การบริหารงานของ บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด
(มหาชน) ได้เวียนมาครบวาระอีกครัง้ หนึง่ โดยในปีทผี่ า่ นมานัน้
สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองได้สง่ ผลให้จำ� นวน
นักท่องเทีย่ วต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยลดลง
ดร.สาธิต วิทยากร
นักท่องเที่ยวคนไทยก็ได้รับผลกระทบจากภาวะการชะลอตัว
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งท�ำให้รายได้ของโรงแรมที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายนของปี 2557
ส่วนใหญ่ลดลงเกินกว่าร้อยละ10 เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วง
เดียวกันของปี 2556 แต่ด้วยกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ได้ให้ความส�ำคัญกับการเข้าลงทุนในกิจการที่มีแนวโน้มทางธุรกิจดี ท�ำให้
บริษัทฯ มีรายได้ที่เติบโตขึ้นร้อยละ 28 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการด�ำเนินงานของบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ำกัด ที่ท�ำ
ธุรกิจสารสนเทศ แต่เนื่องด้วยธุรกิจดังกล่าวยังอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโต จึงต้องมีการเพิ่มทรัพยากรบุคคลมากขึ้นเพื่อ
รองรับลูกค้าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรภาครัฐ ในการนี้ จึงท�ำให้มคี า่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ มาก และมีหนีท้ มี่ อี ายุยาวขึน้ พอสมควร
แต่เพือ่ ให้เป็นฐานลูกค้าอ้างอิงชัน้ ดีขององค์กร และเพือ่ การเติบโตในอนาคตอีกมาก จึงถือว่าเป็นการลงทุนทีค่ มุ้ ค่า แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้
บริษทั ฯ ยังคงต้องดูแลอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้เกิดการเติบโตต่อเนือ่ งอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเงินทุนในการประกอบกิจการทีเ่ พียงพอ
ส่วนธุรกิจของ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า (Marriott Executive Apartment Sathorn Vista - Bangkok)
นัน้ เป็นธุรกิจทีอ่ ยู่ในช่วงอิม่ ตัว อัตราการเจริญเติบโตจะอยู่ในเกณฑ์ไม่มากนัก แต่เน้นให้เกิดการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นเช่นกัน ถึงแม้วา่ ในปี 2557 ยังไม่มีบรรยากาศในการลงทุนมากนัก แต่บริษทั ฯ ยังคงให้ความส�ำคัญกับนโยบายในการ
ขยายงาน และลงทุนหรือควบรวมกิจการ ไม่วา่ จะเป็นในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยตรง หรืออสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจอืน่ ๆ
ที่ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญ โดยวางเป้าหมายว่าภายใน 1-3 ปีข้างหน้า จะมีการขยายตัวเพื่อสร้างคุณค่าให้กับนักลงทุนต่อไป
ในเรือ่ งการบริหารงาน ทางบริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการสร้างระบบคุณภาพ โดยริเริม่ การน�ำมาตรฐาน ISO 9001:2008
มาใช้ในการบริหารงานของทัง้ องค์กร และคาดว่าจะได้รบั การรับรองมาตรฐานดังกล่าวภายในปี 2558 นอกจากนี้ ยังมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานมากขึน้ ทัง้ งานด้านบัญชี งานด้านบุคคล และ งานด้านส�ำนักงานอืน่ ๆ เพือ่ รองรับ
การขยายตัวของกิจการในอนาคต โดยไม่จำ� เป็นต้องเพิม่ บุคลากรในสัดส่วนเดียวกัน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังได้เริ่มขยายงานด้านการ
ให้บริการบริหารอาคาร บริหารงานบุคคล และ บริหารการบัญชี ให้กบั องค์กรภายนอก เพือ่ เป็นอีกหนึง่ ช่องทางในการเพิม่ รายได้
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่
จากการด�ำเนินงานของทีมบริหารและพนักงานบริษทั ฯในปีทผี่ า่ นมา ได้สร้างผลประกอบการทีเ่ ป็นไปในแนวทางทีด่ ี นัน่ คือ
มีผลก�ำไรสุทธิ 12.96 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับผลขาดทุนสุทธิของปี 2556 ที่ 1.2 ล้านบาท ส�ำหรับปี 2558 ทีมบริหารยังคงมุง่ มัน่
ทีจ่ ะน�ำพาบริษทั ฯ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ ง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและมีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
ดร. สาธิต วิทยากร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
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รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
เรียนผู้ถือหุ้น
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2557
ได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผูบ้ ริหาร
ผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน รวม 5 ครัง้ เพือ่ พิจารณา
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
ประเด็นปัญหา แลกเปลีย่ นความคิดเห็น รับฟังค�ำชีแ้ จง ตลอดจน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารงานของบริษทั ฯ
โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้ :1. สอบทานรายงานการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบ
รายงานการเงินประจ�ำปี 2557 โดยสอบถามประเด็นปัญหา 
และรับฟังค�ำชีแ้ จงจากผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งความถูกต้องครบถ้วน
เชือ่ ถือได้ของรายงานการเงินของบริษทั ฯ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอ รวมทัง้ รายการเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์
บัญชีทมี่ สี าระส�ำคัญ และได้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเพือ่ ปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงสาระส�ำคัญต่างๆ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานการเงินของบริษทั ฯ ถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รอง
ทัว่ ไป ซึง่ ผูส้ อบบัญชีเสนอรายงานแบบไม่มเี งือ่ นไข
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน และผลการประเมินระบบควบคุมภายใน รวมถึงการประเมินและวิเคราะห์
ความเสีย่ งในระบบงานต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ มีความเห็นว่าบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และหากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นว่ามีจุดที่สามารถปรับปรุงหรือเพิ่มเติมระบบการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากขึน้ ก็ได้ให้คำ� แนะน�ำกับฝ่ายจัดการของบริษทั ฯ ซึง่ ก็ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมถึงได้
พิจารณาว่าการด�ำเนินการด้านตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการตามแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน มุ่งเน้นความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และเป็นกลาง
3. พิจารณารายการการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
4. สอบทานและให้ความเห็นการเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้อง เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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5. คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
มีความเห็นว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพมาโดยตลอด
จึงน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ เสนอขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญประจ�ำปี 2558 แต่งตัง้ ให้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760 และ นายพิสฐิ ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4095 และ นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2558
โดยให้คนใดคนหนึง่ เป็นผูท้ ำ� การตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ และในกรณีทผี่ สู้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด แทนได้
6. พิจารณา และอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2558 โดยเน้นให้มกี ารท�ำแผนการตรวจสอบภายในทัง้ ของ บริษทั ฯ
และของบริษทั ลูกให้สอดคล้องกับการประเมินระบบควบคุมภายใน การประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่ งของกิจกรรมต่างๆ
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า  บริษัทฯ มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ตลอดจนมีระบบ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
24 กุมภาพันธ์ 2558
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จุดเด่นทางการงิน

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำ� คัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
ระยะเวลาช�ำระหนี้
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร
อัตราก�ำไรขั้นต้น
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
อัตราก�ำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
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หน่วย

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
2555

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน

10.59
10.41
-0.12
9.04
40
40.22
9

6.15
6.11
0.41
6.32
57
30.64
12

15.17
12.23
2.49
17.02
21
25.08
14

12.79
12.71
0.71
17.25
21
23.80
15

0.59
0.58
0.10
29.29
12
23.50
15

%
%
%
%

41.74
2.93
3.56
0.66

49.52
2.27
-0.42
-0.06

51.53
11.28
11.17
1.36

44.96
-12.99
-13.07
-1.49

39.58
-30.74
-30.74
-5.89

%
%
เท่า

0.64
5.55
0.18

-0.06
4.41
0.15

1.34
4.89
0.12

-1.46
2.27
0.12

-2.99
0.27
0.10

เท่า
เท่า
%
บาท
บาท

0.04
56.22
N/A
0.014
2.06

0.06
3.33
N/A
(0.003)
2.06

0.03
N/A
N/A
0.028
2.05

0.03
1.89
N/A
(0.060)
2.04

0.95
1.11
N/A
(0.120)
2.13
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250,000

รายได้จากการให้บริการ
ก�ำไรขั้นต้น
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี

หน่วย: พันบาท

200,000
150,000
100,000
50,000
-

2555

2556

-50,000

2557

-100,000

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่อง

หน่วย: เท่า

อัตราส่วนก�ำไรขั้นต้น
อัตราส่วนก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
อัตราส่วนสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

หน่วย: %

60%

100%
80%

40%

60%
20%

40%

0%

20%
0%

2555

-20%

2556

2555

2557
-40%

รวมสินรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

2556

2557

หน่วย: พันบาท

2,100,000
1,800,000
1,500,000
1,200,000
900,000
600,000
300,000
0

2555

2556

2557
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ลักษณะและ
นโยบายประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”) มีชอื่ ย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ “PRINC”
ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพือ่ เช่า และ การบริหารอาคารส�ำนักงาน แบบครบวงจร
ทัง้ ในด้านการบริหารอาคาร งานขาย งานธรุการ งานการบัญชี และการเงิน งานจัดซือ้ และ การบริหารอาคารทีพ่ กั อาศัย ซึง่ อยูใ่ น
พืน้ ทีย่ า่ นศูนย์กลางธุรกิจ อาทิพนื้ ทีบ่ ริเวณสีลม สาทร และ สุขมุ วิท และพืน้ ทีท่ เี่ ป็นท�ำเลทีด่ ี ในย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร
บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ
• บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ำกัด ทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวน 50 ล้านบาท ประกอบธุรกิจการ
ให้บริการระบบสารสนเทศ สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทคือร้อยละ 99.99
• บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ�ำกัด ทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวน 10 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทคือร้อยละ 99.99

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน

บริษทั ด�ำเนินกลยุทธ์ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภททีอ่ ยูอ่ าศัย และธุรกิจการรับบริหารจัดการอาคารส�ำนักงาน และ
อาคารที่อยู่อาศัย รวมถึงธุรกิจในเรื่องการบริหารทรัพย์สินต่างๆ อย่างครบวงจรการให้บริการ ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้
บริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
บริษัทมีนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาและบริหารโครงการที่มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทที่อยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD-Central Business District) ตลอดระยะเวลาในการด�ำเนิน
ธุรกิจ บริษทั ได้มงุ่ มัน่ พัฒนา ปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันในตลาด และภาวะผันผวนของเศรษฐกิจ การเมือง
ให้มาก ลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท โดยเห็นว่ามีอาคารส�ำนักงาน คอนโดมิเนียมจ�ำนวนมากที่ยังขาดการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้ขยายธุรกิจรับบริหารสินทรัพย์อาคารส�ำนักงานและอาคารที่พักอาศัยแบบครบวงจร
ในขณะเดียวกันภาคธุรกิจต่างๆ มุ่งเน้นความส�ำคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรมากขึ้น บริษัทจึงได้ลงทุน
ในบริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จ�ำกัด ซึง่ ประกอบธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศ ให้คำ� ปรึกษา ติดตัง้ และวางระบบงานโปรแกรม
ส�ำเร็จรูป ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลส�ำหรับธุรกิจโรงพยาบาล (Hopsital Information System) บริหารจัดการทรัพยากร
ขององค์กร (Enterprise Resource Planning) เช่น ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน ด้านการบริหารห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain
Management) รวมถึงโปรแกรมส�ำเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจ (Business Intelligence) และให้บริการบ�ำรุงรักษาระบบ
สารสนเทศ (System Maintenance & Support) ให้แก่บริษัทต่างๆ
บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ำกัด มุ่งเน้นการให้บริการองค์กรภาคธุรกิจทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
และเตรียมพร้อมในการขยายตัวเพือ่ รองรับการแข่งขันในระดับภูมภิ าคภายหลังการเกิดขึน้ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
การลงทุนในบริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จ�ำกัด สามารถสร้างรายได้ทตี่ อ่ เนือ่ งให้กบั บริษทั มากขึน้ โดยไม่ตอ้ งใช้เงินลงทุนสูง
กลุม่ ลูกค้าปัจจุบนั คือ กลุม่ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย บริษทั เอกชน รวมถึงผูผ้ ลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยกลุม่ โรงพยาบาลเป็นกลุม่
ลูกค้าหลัก ซึ่งมีบุคลากรปัจจุบันของผู้ถือหุ้นหลักที่มีประสบการณ์ยาวนานและสามารถให้ค�ำแนะน�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เริ่มด�ำเนินโครงการแรกภายใต้ชื่อ “สีลม เทอเรส” มีมูลค่าโครงการ
เท่ากับ 341.87 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณถนนศาลาแดง ซอย 2 ซึ่งเป็นอาคารที่ก่อสร้าง
แล้วทิ้งร้างไว้เนื่องจากเจ้าของเดิมประสบปัญหาด้านการเงินและเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนั้น
โดยซื้อมาในปี 2543 ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มเปิดขายเมื่อปี 2544 ทั้งนี้ บริษัทมีประวัติความเป็นมาที่ส�ำคัญ ดังนี้
2546

2547

2548
2549

2550

2551

• บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท ช�ำระแล้วเท่ากับ 30 ล้านบาท เพื่อซื้อ
ที่ดินส�ำหรับใช้ในการพัฒนาโครงการของบริษัท
• ซือ้ ทีด่ นิ บริเวณถนนศาลาแดง ด�ำเนินการก่อสร้าง และเปิดขายโครงการภายใต้ชอื่ สีลม แกรนด์ เทอเรส
ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในบริเวณเดียวกับโครงการสีลม เทอเรส
• ช�ำระทุนจดทะเบียนเต็มเป็น 100 ล้านบาท
• บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท โดยเรียกช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน เพื่อ
น�ำไปช�ำระเงินกู้ระยะสั้นซึ่งจะทยอยถึงก�ำหนดช�ำระภายในสิ้นปี 2547
• เริ่มด�ำเนินการก่อสร้างโครงการเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส
• บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท
• บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 170 ล้านบาท ท�ำให้บริษัทมี
ทุนจดทะเบียนทัง้ สิน้ 470 ล้านบาท เพือ่ เป็นการเตรียมพร้อมในการเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชน
ทัว่ ไปจ�ำนวน 150 ล้านบาท และน�ำบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลัง
จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ส�ำหรับทุนจดทะเบียนอีก 20 ล้านบาทเป็นการรองรับการแปลงสภาพ
ของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ได้มีการจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
• เริ่มด�ำเนินการก่อสร้างโครงการสาทร เทอเรส
• เริ่มด�ำเนินการก่อสร้างโครงการบ้านรวิภา สุขุมวิท (ทาวน์เฮ้าส์) บริเวณซอย อุดมสุข
• หุ้นของบริษัท เริ่มท�ำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจาก 2 บาท เป็น 1 บาท ตามประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2549
เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2549 และเพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกจ�ำนวน 140 ล้านบาทเพือ่ รองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
จึงท�ำให้หุ้นสามัญจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 470 ล้านบาท เป็น 610 ล้านบาท
• บริษัท ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น “Best Newly Listed Company” จากงาน SET Award 2006
• ซื้อที่ดินบริเวณถนนสุขุมวิทเพื่อพัฒนาโครงการเมโทร อเวนิว สุขุมวิท 66
• ซื้อที่ดินบริเวณ แยกรัชโยธินเพื่อพัฒนาโครงการเมโทร อเวนิว รัชโยธิน
• เปิดโครงการเมโทร อเวนิว รัชโยธิน และ เมโทร อเวนิว สุขุมวิท 66
• เปลีย่ นชือ่ โครงการสาทร เทอเรส เป็น โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า-กรุงเทพฯ
• วางแผนการจัดตัง้ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษทั มีทนุ ช�ำระแล้วจ�ำนวน 459.11
ล้านบาท เนือ่ งจากระหว่างปี บริษทั ได้มกี ารเพิม่ ทุนจากการใช้สทิ ธิใบส�ำคัญแสดงสิทธิใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
• บริษัทขายที่ดินบริเวณ สาทร เนื้อที่ 1,750 ตารางวา ในราคา 1,400 ล้านบาท ท�ำให้บริษัทมีก�ำไร
จากการขายที่ดินจ�ำนวน 737.40 ล้านบาท
ุ จากคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคให้เป็นผูป้ ระกอบการ ธุรกิจ
• บริษทั ได้รบั รางวัลประกาศเกียรติคณ
อสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจ�ำปี พ.ศ. 2550 - 2551
• ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 466.90 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี
บริษัทได้มกี ารเพิม่ ทุนจากการใช้สทิ ธิใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ที่ให้แก่กรรมการและพนักงาน 3 ครัง้
รวมเป็นเงิน 7.78 ล้านบาท
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2552

2553
กรกฎาคม 2556
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556

• โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ แล้วเสร็จและเริม่ เปิดด�ำเนินการ
• โครงการเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส ได้รับรางวัลพระราชทานผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่นปี 2551
ประเภทอาคารพักอาศัยรวม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คัดเลือกโดย
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
• บริษทั ขายทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง บริเวณแยกรัชโยธิน เนือ้ ที่ 5,921 ตารางวา ในราคา 681 ล้านบาท
• บริษทั ขายทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง บริเวณถนนสุขมุ วิท 66 เนือ้ ที่ 1,832 ตารางวา ในราคา 513 ล้านบาท
• จัดตัง้ บริษทั ย่อยคือ บริษทั พริน้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ�ำกัด โดยบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
10 ล้านบาท เพื่อท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาธุรกิจกับบริษัท สนับสนุนและขยายการลงทุนของบริษัท
• บริษทั ได้ขยายการให้บริการบริหารทรัพย์สนิ โดยเข้าบริหารทรัพย์สนิ แบบครบวงจร อาคารบางกอก
บิสซิเนสเซ็นเตอร์ เอกมัย
• ลดทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท จากเดิมบริษทั ได้ออกหุน้ ไว้รองรับสิทธิแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ซึง่ บริษทั ไม่ได้ออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพดังกล่าวแล้ว ท�ำการเพิม่ ทุน 933,800,000 บาท ตามมติทปี่ ระชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ท�ำให้มีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 1,400,700,000 บาท
โดยเป็นทุนที่ช�ำระแล้ว 933,800,000 บาท และหุ้นสามัญอีก 466,900,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1 บาท
ออกไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (PRINC-W1)
• เข้าซือ้ กิจการของบริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ที่ให้บริการระบบสารสนเทศ (IT)
ส�ำหรับโรงพยาบาลและบริษัทต่างๆ โดยเป็นการเข้าถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556
โดยการซือ้ กิจการในครัง้ นีจ้ ะเป็นการเพิม่ ศักยภาพและกลยุทธ์ทางธุรกิจและเพือ่ สนับสนุนธุรกิจหลัก
ของบริษัทไม่ให้พึ่งพาธุรกิอสังหาริมทรัพย์ในการสร้างรายได้เพียงอย่างเดียว

โครงสร้างรายได้
ประเภทรายได้
รายได้จากการกิจการอาคารที่พักอาศัย
รายได้การให้บริการ*
รายได้จากการบริหารอาคาร
รายได้อื่น
รายได้รวม

2557
ล้านบาท
191.40
130.70
42.00
9.70
373.80

%
51.20
34.96
11.24
2.60
100.00

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

2555
ล้านบาท
%
190.19
97.04
5.80
2.96
195.99 100.00

หมายเหตุ * รายได้การให้บริการระบบสารสนเทศจากบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ำกัด เป็นรายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2556
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการดังนี้:
• แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ระดับ 5 ดาว
ดังรายละเอียดข้างล่างนี้
ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่โครงการ
พื้นที่ขาย
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ
จ�ำนวนหน่วย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าโครงการ
มูลค่าเงินลงทุน
เริ่มเปิดด�ำเนินการ

เลขที่ 1 ซอยสาทร 3 (สวนพลู) ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
834.30 ตารางวา
17,290 ตารางเมตร
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เกรดเอ เพื่อเช่า สูง 31 ชั้น
ที่พักอาศัยเพื่อเช่าคุณภาพสูง ระดับห้าดาว ใจกลางศูนย์กลางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายในห้องพักและส่วนกลางครบครัน
ห้องชุดพักอาศัย จ�ำนวน 184 ยูนิต ขนาดห้องพักตั้งแต่ 61- 163 ตารางเมตร
กลุม่ นักธุรกิจชาวไทยและชาวต่างประเทศ และคนทีท่ ำ� งานในย่านสาทร ระดับ A จนถึง A+
รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ต้องการห้องพักที่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวงครบครันและต้องการพัก
อาศัยระยะเวลานาน
ประมาณ 2,500 ล้านบาท
ประมาณ 1,800 ล้านบาท
เดือนมีนาคม 2552

บริหารจัดการอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เอกมัย ซึง่ เป็นอาคารส�ำนักงานให้เช่า ตัง้ อยูท่ ี่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 (เอกมัย)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยส�ำนักงานให้เช่าจ�ำนวน 61 ยูนติ และบริการส�ำนักงานเช่า 
(Serviced Office) ให้เช่าทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวจ�ำนวน 9 ยูนติ ห้องประชุมจ�ำนวน 7 ห้อง ห้องอบรมและสัมมนาขนาด
50 ที่นั่งจ�ำนวน 1 ห้อง และพลาซ่าร้านค้าให้เช่าอีกจ�ำนวนหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทเป็นที่ปรึกษาและผู้บริหารงาน
โครงการในการปรับปรุงอาคารและภาพลักษณ์ เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 และได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าจ้าง
บริหารจัดการ
ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงในระยะยาวต่อไป นอกจากนี้บริษัทมีรายได้เพิ่ม
จากการได้เข้าลงทุนบริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จ�ำกัด ซึง่ ด�ำเนินธุรกิจให้บริการและให้คำ� ปรึกษาในการติดตัง้ และวางระบบงาน
โปรแกรมส�ำเร็จรูป และบ�ำรุงรักษา ดูแลระบบสารสนเทศ
•

13

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ

บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้
1) บริการวางระบบโปรแกรมส�ำเร็จรูป
ท�ำการวิเคราะห์ และออกแบบระบบทีส่ อดคล้อง และตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยแบ่งสายงานตามรูปแบบ
ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในปัจจุบันได้แก่
• PeopleSoft ระบบซอฟต์แวร์ PeopleSoft ของออราเคิล (Oracle) ซึง่ ให้บริการด้าน Enterprise Resource Planning
(ERP) ท�ำให้องค์กรสามารถบูรณาการงานหลัก (core business process) ต่างๆ ในบริษทั ทัง้ หมด ได้แก่ การจัดจ้าง
การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล เข้าด้วยกัน ให้เป็นระบบทีส่ มั พันธ์กนั และเชือ่ มโยงกันอย่าง
real time ท�ำให้สามารถบริหารองค์กรได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลของระบบทุกส่วนจะอยู่ใน
ส่วนกลางส่วนเดียวกัน ไม่เกิดความขัดแย้งของข้อมูล รวมทั้งลดกระบวนการท�ำงานและลดต้นทุน
• Hospital Information System ระบบซอฟต์แวร์ C-HIS ซึ่งให้บริการรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับ
การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลรวมไปถึงคลีนคิ ต่างๆ ทัง้ ด้านข้อมูลผูป้ ว่ ย ข้อมูลยา
และการให้บริการทางการแพทย์ ข้อมูลด้านการเงิน ฯลฯ
• Business Intelligence ระบบซอฟต์แวร์ Qlik View ซึ่งเป็นโปรแกรมการบริการจัดการและช่วยผู้บริหารในการ
ตัดสินใจ โดยการแสดงผลข้อมูลผ่านทางรูปแบบการน�ำเสนอที่มีความหลากหลาย เช่น ตาราง แผนภูมิ และ
อัตราส่วนส�ำคัญต่างๆ นอกจากนีย้ งั สามารถน�ำเสนอขอมูลได้หลายชุดในเวลาเดียวกัน ซึง่ ท�ำให้ผบู้ ริหารสามารถ
บริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2) บริการด้านการบ�ำรุงรักษาระบบงาน
บริการบ�ำรุงรักษาระบบงานและสนับสนุนทางเทคนิคส�ำหรับระบบซอฟต์แวร์ขององค์กรโดยบุคคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ให้บริการตรวจสอบและบ�ำรุงรักษาระบบตามก�ำหนดเวลา  ซึง่ การบริการดังกล่าวเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งาน
ของระบบ สร้างความมัน่ ใจว่าผลงานทีจ่ ะส่งมอบสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
และลดข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

การตลาดและการแข่งขัน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
นโยบายและลักษณะการตลาด
ส�ำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ บริษัทมีนโยบายให้บริการตลาดระดับพรีเมี่ยม
โดยกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายเป็นผูบ้ ริหารระดับสูงทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ และลูกค้าสัญญาเช่าระยะยาวทีบ่ ริษทั ท�ำสัญญาเช่า
เพื่อเป็นที่พักให้ผู้บริหารและพนักงานชาวต่างชาติที่เดินทางมาท�ำงานในประเทศไทย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่น
ในบริการและชือ่ เสียงของผูบ้ ริหารจากกลุม่ แมริออท ส�ำหรับช่องทางการขายประกอบด้วยพนักงานขายของแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ และระบบการจองห้องพักทางระบบอินเตอร์เน็ตของกลุ่มแมริออทด้วย
ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้ม
Jones Lang LaSalle Hotels & Hospitality Group ได้ให้ความเห็นว่าส�ำหรับธุรกิจโรงแรมในภาพรวมนั้น ได้รับผลกระ
ทบจากหลายๆ เหตุการณ์ในช่วงเกือบทศวรรษที่ผ่านมา  เริ่มตั้งแต่การรัฐประหารในปีพ.ศ. 2549 การยึดสนามบินใน
ปีพ.ศ. 2551 การเดินขบวนประท้วงตลอดช่วงปีพ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ส่งผลให้ผลประกอบการของตลาดโรงแรม
ระดับบนอยู่ในระดับต�ำ่ ทีส่ ดุ ในปีพ.ศ. 2553 ซึง่ ถือว่าต�ำ่ ทีส่ ดุ นับตัง้ แต่ปพี .ศ. 2549 เป็นต้นมา แต่หลังจากนัน้ ธุรกิจโรงแรม
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ได้รับปัจจัยสนับสนุนหลายประการที่ท�ำให้ผลประกอบการกระเตื้องขึ้น ทั้งเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวหลังวิกฤตการเงินโลก
การเมืองในประเทศมีความมัน่ คงมากขึ้น การมีสายการบินต้นทุนต�่ำให้บริการมากขึน้ และ มีกลุม่ นักท่องเทีย่ วอิสระจาก
ในภูมิภาค เป็นต้นว่า  จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เพิ่มขึ้น ถึงกระนั้น ผลประกอบการก็ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปเทียบเท่าผล
ประกอบการของปีพ.ศ. 2551 ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากมีปัจจัยเกี่ยวเนื่องอีกหลายอย่าง เป็นต้นว่า การที่อัตราค่าห้องเฉลี่ยไม่
สามารถปรับเพิม่ ขึน้ ได้เนือ่ งมาจากการทีม่ ปี ริมาณอุปทานของห้องพักเพิม่ มากขึน้ ประจวบกับภาวะความไม่สงบทางการ
เมืองที่เริ่มรุนแรงขึ้นอีกครั้งในช่วงปีพ.ศ. 2556 จนกระทั่งถึงการรัฐประหารในปีพ.ศ. 2557 ซึ่งกระทบกับปริมาณนักท่อง
เทีย่ วจากต่างประเทศอย่างชัดเจน ส่งผลให้อตั ราการเข้าพักลงลดอย่างมากในทุกระดับโรงแรม ไม่เว้นแม้แต่กลุม่ โรงแรม
ระดับบน ที่รายได้เฉลี่ยต่อห้องพักได้ของปี2557 ปรับลดลงจากปี 2556 ถึงร้อยละ 19.5 มาอยู่ที่ 1,818 บาท แม้จะมีการ
ฟื้นตัวอย่างชัดเจนในช่วงเดือนธันวาคม 2557 แล้วก็ตาม
ส�ำหรับกลุ่มเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์นั้น ได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน และยังมีความท้าทายจากการที่มีผู้ให้บริการเข้าสู่ตลาด
มากขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2553-2554 อีกทั้งผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในระดับ 3-4 ดาว ยังมีการปรับราคาค่าห้องพักให้มา
อยู่ในระดับใกล้เคียงกับเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ท�ำให้อัตราค่าห้องเฉลี่ยของเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในปีพ.ศ. 2554 ปรับลด
ถึงร้อยละ 27 จากช่วงที่สูงสุดในปีพ.ศ. 2550 มาอยู่ที่ 2,499 บาท และเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยมาที่ 2,676 บาท ในช่วง
ปลายปี 2557 ในขณะที่อัตราการเข้าพักซึ่งต�่ำมากในช่วงปีพ.ศ. 2553 ได้เริ่มกระเตื้องขึ้นเรื่อยๆจนขึ้นถึงระดับสูงสุดที่
ร้อยละ 82 ในปีพ.ศ. 2556 แต่ได้รับผลกระทบจนท�ำให้ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 74 ในปี 2557
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ภาวะการแข่งขัน
Jones Lang LaSalle Hotels & Hospitality Group วิเคราะห์วา่ ผลการด�ำเนินงานของ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทิฟ อพาร์ทเม้นท์
สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ เมือ่ เทียบกับผลการด�ำเนินงานของกลุม่ คูแ่ ข่งตามข้อมูลของ Smith Travel Research (STR) นัน้
พบว่าแม้ในปีพ.ศ. 2557 แมริออท เอ็คเซ็คคิวทิฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ จะมีอัตราการเข้าพักที่ลดลง
มาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 79.4 แต่ยงั ถือว่าสูงกว่าตลาดทีม่ อี ตั ราการเข้าพักทีร่ อ้ ยละ 74 และเป็นการปรับตัวลดลงทีน่ อ้ ยกว่าตลาดด้วย
โดยที่รายได้เฉลี่ยต่อห้องพักได้ (RevPAR) ปรับลดเหลือ 2,599 บาท ลดลงเพียงร้อยละ 4.4 เทียบกับตลาดที่ลดลงกว่า
ร้อยละ 6.6 สาเหตุที่ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทิฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ มีผลการด�ำเนินงานทีด่ ไี ด้นนั้ ส่วนหนึง่
เป็นเพราะแบรนด์ของแมริออทที่มีความแข็งแกร่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นด้วยคุณภาพและท�ำเลที่ตั้งที่มีความได้เปรียบของ
แมริออท เอ็คเซ็คคิวทิฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ เอง ในส่วนของอัตราค่าห้องพักเฉลีย่ ต่อคืนปรับเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 3.4 ใกล้เคียงกับผลประกอบการของกลุม่ คูแ่ ข่งในตลาด และเมือ่ เทียบผลการด�ำเนินงานกับกลุม่ คูแ่ ข่งทีเ่ ป็นโรงแรม
ในระดับบนในกรุงเทพ จะพบว่ากลุ่มโรงแรมระดับบนนั้น ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองมากกว่ากลุ่ม
เซอร์วสิ อพาร์ทเมนท์คอ่ นข้างมาก เห็นได้จากรายได้เฉลีย่ ต่อห้องพักได้ทลี่ ดลงเกือบร้อยละ 20 เมือ่ เทียบกับการลดเพียง
ร้อยละ 4.4 ของ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทิฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ
Competitor Set Performance
OCCUPANCY (%)
AVERAGE DAILY RATE (THB)
RevPAR (THB)
Market Subject MPI Market Subject ARI Market Subject
2011 78.9% 77.2% 1.13
2,258 2,695
1.07
1,782 2,080
2012 83.9% 88.1% 1.05
2,376 2,895
1.22
1,992 2,550
2013 82.2% 85.8% 1.04
2,580 3,167
1.23
2,121 2,719
2014 74.0% 79.4% 1.07
2,676 3,274
1.22
1,980 2,599
STR Set of Serviced Apartments in Bangkok
MPI-Market Penetration Index
: Hotel Occupancy / Competitive Set Occupancy
ARI-Average Rate Index
: Hotel ADR / Competitive Set ADR
: Hotel RevPAR / Competitive Set RevPAR
RGI-Revenue Generation Index
Competitor Set Performance
OCCUPANCY (%)
AVERAGE DAILY RATE (THB)
RevPAR (THB)
Market Subject MPI Market Subject ARI Market Subject
2011 61.9% 77.2% 1.25
2,501 2,695
1.08
1,549 2,080
2012 70.6% 88.1% 1.25
2,764 2,895
1.05
1,952 2,550
2013 76.3% 85.8% 1.12
2,958 3,167
1.07
2,258 2,719
2014 61.1% 79.4% 1.30
2,974 3,274
1.10
1,818 2,599
STR Set of Serviced Apartments in Bangkok
MPI-Market Penetration Index
: Hotel Occupancy / Competitive Set Occupancy
ARI-Average Rate Index
: Hotel ADR / Competitive Set ADR
RGI-Revenue Generation Index
: Hotel RevPAR / Competitive Set RevPAR
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1.17
1.28
1.28
1.31

RGI
1.34
1.31
1.20
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นโยบายภาครัฐ
ส�ำหรับปี 2558 ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ ประมาณการ จีดีพีที่
3.8% (ณ 23 มีนาคม 2558) ในขณะทีก่ รมการท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเทีย่ วและการกีฬาแถลงว่าในปี 2557 นักท่องเทีย่ ว
ทั้งหมดประมาณ 24.7 ล้านคน หดตัวกว่าร้อยละ 6.6 และก่อให้เกิดรายได้ 1.13 ล้านล้านบาท หดตัวร้อยละ 5.8 จาก
ปีทผี่ า่ นมา และจากการวิเคราะห์คาดว่า ในปี 2558 หลายประเทศที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจะให้ ความสําคัญต่อการ
ส่งเสริมภาคการท่องเทีย่ วเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจของตน ซึง่ จะทําให้ ระดับแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วในเวทีโลกทวีความรุนแรง
เพิม่ ขึน้ แต่จากแนวโน้มราคาน�ำ้ มันในตลาดโลกทีล่ ดลง การเปิดเทีย่ วบินระหว่างประเทศ ใหม่ของสายการบินต่างๆ และ
จากการวิเคราะห์ขององค์การท่องเทีย่ วโลกทีค่ าดว่า  การท่องเทีย่ วระหว่างประเทศจะขยายตัวต่อเนือ่ งในปี 2558 จึงคาดว่า 
ในปี 2558 จะมี นักท่องเทีย่ วประมาณ 28.5 - 29 ล้านคน อย่างไรก็ตาม กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา และหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ยังคงมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยว 2.2 ล้านล้านบาท เพื่อให้ ภาคการท่องเที่ยวเป็น
กลไกหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโต สร้างการจ้างงาน และกระจายรายได้สู่ภูมิภาค

นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
นักท่องเที่ยวภายในประเทศ
รวมรายได้ (ล้านล้านบาท)

จ�ำนวน (ล้านคน)
2557
2558 (เป้าหมาย)
24.7
29.0
136.2*
139.0*

รายได้ (ล้านล้านบาท)
2557
2558 (เป้าหมาย)
1.13
1.40
0.68
0.80
2.20
1.81

หมายเหตุ : * ล้านคน-ครั้ง

ภาวะเศรษฐกิจ
การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในกลุม่ ประเทศในยุโรปส่งผลโดยตรงต่อการขยายธุรกิจในเอเชีย นโยบายการลดเงินค่าทีพ่ กั อาศัย
ของผูบ้ ริหารบริษทั ญีป่ นุ่ ทีท่ ำ� งานในต่างประเทศรวมถึงประเทศไทย อาจส่งผลกระทบกับความต้องการเช่าเซอร์วสิ อพาร์ทเมนท์
นอกจากนีก้ ารขยายตัวของตลาดคอนโดมิเนียมทําให้ลกู ค้าบางส่วนสนใจทีจ่ ะลงทุนในคอนโดมิเนียมแทนการเช่าเซอร์วสิ
อพาร์ทเม้นท์
แนวโน้มความเสี่ยงธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ปี 2558
ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย คาดการณ์วา 
่ ในปี 2558 ธุรกิจเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ในเขตกรุงเทพฯ มีแนวโน้มความเสีย่ งอยู่ในระดับ
“ปานกลาง” ยกเว้นพืน้ ทีซ่ งึ่ ไกลจากแหล่งธุรกิจ แหล่งชุมชน หรือห่างจากแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมาก มีความเสีย่ งอยู่
ในระดับ “ค่อนข้างสูง” คาดว่าภาพรวมตลาดยังทรงตัวอยูท่ ี่ 91% ซึง่ เป็นอัตราการตอบรับในระดับสูงโดยสรุปธุรกิจเซอร์วสิ
อพาร์ทเม้นท์จะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งในด้านการให้บริการที่หลากหลาย และการหารายได้ส่วนอื่นเพิ่มทดแทน เช่น
ห้องอาหาร สถานทีจ่ ดั สัมมนาเป็นต้น และผูป้ ระกอบการในธุรกิจนีต้ อ้ งมีแผนการเริม่ ปรับปรุงโครงสร้าง และ สภาพห้องพัก
ทีม่ อี ายุมากๆ และการพัฒนาโครงการ เพือ่ ทีจ่ ะดึงดูดผูเ้ ช่า และรักษาฐานของลูกค้าเดิม
ในขณะที่ Jones Lang LaSalle Hotels & Hospitality Group มีความเห็นว่า  ปริมาณอุปทานของห้องพักเพิ่มมากขึ้น
ประจวบกับภาวะความไม่สงบทางการเมืองทีเ่ ริม่ รุนแรงขึน้ อีกครัง้ ในช่วงปีพ.ศ. 2556 จนกระทัง่ ถึงการรัฐประหารในปีพ.ศ.
2557 ซึง่ กระทบกับปริมาณนักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศอย่างชัดเจน ส่งผลให้อตั ราการเข้าพักลงลดอย่างมาก ท�ำให้คาด
การณ์สำ� หรับแนวโน้มธุรกิจโรงแรมและเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพนัน้ ส�ำหรับระยะสัน้ ยังคงได้รบั ผลกระทบจากการ
รัฐประหาร ซึ่งถึงแม้ในทุกครั้งที่ผา่ นมา การฟื้นตัวจากสถานการณ์การเมืองจะเป็นไปค่อนข้างเร็ว แต่การคาดการณ์ถึง
การฟื้นตัวในครั้งนี้ยังเป็นเรื่องที่ยากจะประเมิน แม้ว่าจะมีปัจจัยด้านบวกส่งเสริมหลายประการเช่น การที่กรุงเทพฯได้รับ
รางวัล “Best Leisure Destination in the Asia-Pacific” จากนิตยสาร Business Traveller Asia-Pasific ติดต่อกันเป็น
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ปีที่สอง รวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งได้เริ่มโครงการหลายอย่าง อันได้แก่ การ
ลดค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะเวลา 3 เดือนของนักท่องเที่ยวชาวจีนและไต้หวัน การประชาสัมพันธ์แคมเปญ “Amazing
Thailand: Happiness Within” ซึ่งให้ความส�ำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั้งหมดนี้ พอจะเป็นปัจจัยให้
คาดการณ์ ได้ว่า การท่องเที่ยวจะฟื้นตัวได้ในระดับหนึ่ง และอัตราการเข้าพักก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นเช่นกันจากปริมาณ
นักท่องเที่ยวที่จะกลับเข้ามา ผนวกกับการที่ปริมาณห้องพักที่จะเพิ่มเข้าสู่ตลาดจะมีจ�ำนวนลดลงกว่าช่วงก่อนหน้านี้
โดยมีสถิติดังนี้
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ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นโยบายและลักษณะการตลาด
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของบริษทั คือองค์กรทีม่ คี วามต้องการใช้บริการและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพือ่ การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการข้อมูล ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการเงิน รวมไปถึงระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และลูกค้าที่มี
ความต้องการรับค�ำปรึกษา ตลอดจน รับบริการวางระบบ บริหาร และดูแลระบบสารสนเทศให้กับองค์กรแบบครบวงจร
(Outsource) ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในธุรกิจการแพทย์ การเงิน รวมทั้งภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ
บริษัทคาดว่า ความต้องการใช้ระบบซอฟต์แวร์จะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดการระบบทรัพยากรบุคคลและระบบการ
เงินซึง่ เป็นหัวใจส�ำคัญของทุกอุตสาหกรรม ช่องทางการจ�ำหน่ายหลักผ่านตัวแทนฝ่ายการตลาดของบริษทั ในการน�ำเสนอ
การให้บริการต่างๆแก่องค์กรต่างๆ ทีส่ นใจโดยตรงซึง่ ลูกค้าส่วนใหญ่ปจั จุบนั เป็นธุรกิจโรงพยาบาล และกลุม่ บริการทางการแพทย์
กลยุทธ์การแข่งขันและจุดเด่นของบริษัท
• จุดเด่นของบริษทั คือ การมีผบู้ ริหารทีม่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจให้บริการซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ซอฟต์แวร์ดา้ น
การบริการจัดการข้อมูลระบบโรงพยาบาล นอกจากนี้ บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทักษะบุคคลากรอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้มีความสามารถในการตอบสนองการให้บริการด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วอยู่ตลอดเวลา
• บริษทั เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์จากบริษทั ผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและมีชอื่ เสียงระดับโลก โดยซอฟต์แวร์
บางตัวบริษทั เป็นผูว้ างระบบแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศ ท�ำให้บริษทั ได้เปรียบคูแ่ ข่งขันในการให้บริการ การเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยี จะท�ำให้รูปแบบการให้บริการของบริษัทมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งจะท�ำให้รายได้
บริษัทมีการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจบ�ำรุงรักษาระบบ (System Maintenance & Support) จะขยายตัวควบคู่
ไปกับการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ และธุรกิจการให้บริการอื่นซึ่งบริษัทมีโครงการจะเปิดให้บริการในล�ำดับต่อไป
เช่น IT Outsourcing เป็นต้น
• บริษัทมีความตื่นตัวต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการเตรียมความพร้อมให้ความรู้แก่บุคลากรรวมทั้งการ
วางแผนงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ เช่น ระบบ Could Computing ซึ่งคาดว่าจะมีบทบาทมากในอนาคตอันใกล้
ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้ม
ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ซิปา้ ) ร่วมกับสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
(ทีดอี าร์ไอ) แถลงผลการส�ำรวจมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ของประเทศไทยประจ�ำปี 2556 และประมาณการ
ปี 2557 การส�ำรวจในปี 2556 ว่ามีการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญซึง่ มีผลต่อการส�ำรวจมูลค่าอุตสาหกรรมคือ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ามีการปรับปรุงการจัดหมวดหมู่กิจกรรมของอุตสาหกรรมในประเทศไทย (TSIC) จาก TSIC2001 เป็น TSIC2009
ซึง่ มีการแบ่งหมวดหมูข่ องธุรกิจซอฟต์แวร์ละเอียดมากขึน้ ท�ำให้พบจ�ำนวนประชากรทีเ่ กีย่ วข้องในปีนเี้ พิม่ ขึน้ จาก 985 บริษทั
เป็น 1,705 บริษัท คณะผู้ส�ำรวจได้ปรับผลการส�ำรวจในปี 2555 ย้อนหลังให้สอดคล้องกับจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นด้วย
เพื่อให้ผลการส�ำรวจในปีนี้สามารถเปรียบเทียบกับปี 2555 ได้
การส�ำรวจพบว่า ตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ของไทยในปี 2556 ที่ผ่านมา มีมูลค่าการผลิตเฉพาะที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย 45,652 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตจากปี 2555 ร้อยละ 9.9 โดยจ�ำแนกเป็นมูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์
ส�ำเร็จรูป 10,661 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.9 และมูลค่าการผลิตบริการซอฟต์แวร์ 34,991 ล้านบาท มีอัตรา
การเติบโตร้อยละ 11.2 โดยภาคการเงินยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่มีคา่ ใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์สูงที่สุด
ในส่วนของตลาดซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวนั้นพบว่า  ปี 2556 ที่ผ่านมามีมูลค่าการผลิตสูงถึง 5,730 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราการเติบโตร้อยละ 34.4 ซึง่ เป็นผลจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก เนือ่ งจากได้รบั ประโยชน์จาก
นโยบายรถคันแรกของรัฐบาลชุดก่อน โดยเฉพาะในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2556 มีการส่งมอบรถยนต์จำ� นวนมาก ประกอบ
กับอุตสาหกรรมรถยนต์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
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ในด้านการส่งออกนัน้ ประเทศไทยมีการส่งออกซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ และซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวรวมกันทัง้ สิน้
มูลค่า 5,700 ล้านบาท ในปี 2556 โดยเป็นมูลค่าการส่งออกบริการซอฟต์แวร์รอ้ ยละ 53.9 การส่งออกซอฟต์แวร์สมองกล
ฝังตัวร้อยละ 41.2 และที่เหลือเป็นการส่งออกซอฟต์แวร์ส�ำเร็จรูปร้อยละ 4.9
การส�ำรวจยังพบว่า ตลาดราชการมีสดั ส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ไม่รวมซอฟต์แวร์
สมองกลฝังตัว และ 2 ใน 3 เป็นตลาดของภาคเอกชน ทั้งนี้ ยังคาดว่า มูลค่าตลาดของหน่วยงานราชการในปี 2557 จะ
ชะลอตัวลงมาก สืบเนือ่ งจากสถานการณ์ทางการเมืองท�ำให้สถานทีร่ าชการหลายแห่งถูกปิดในต้นปี หลังจากนัน้ ยังมีการ
ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและหน่วยราชการ ท�ำให้การตรวจรับงานและการจัดซื้อ
ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ตามโครงการใหม่ๆ ต้องล่าช้าออกไป ในส่วนของตลาดภาคเอกชนนั้น คาดการณ์ว่า 
องค์กรต่างๆ ยังจะไม่ลงทุนด้านซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์มากนัก เนื่องจาก คาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตโดยรวมใน
ปี 2557 ในอัตราประมาณร้อยละ 1.5 ซึ่งจะท�ำให้การผลิตซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในประเทศมีมูลค่าประมาณ
49,560 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 8.6 โดยเป็นมูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์ส�ำเร็จรูปประมาณ 11,698 ล้านบาท (เติบโต
ร้อยละ 9.7) และบริการซอฟต์แวร์ประมาณ 37,862 ล้านบาท (เติบโตร้อยละ 8.2) ส่วนการผลิตซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวนัน้
คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 12.3 กล่าวโดยสรุป มูลค่าการผลิต
ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ รวมทั้งซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวของไทยจะเติบโตต่อเนื่องแม้จะชะลอตัวลงบ้างในปีนี้
และจะสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นได้อีกมากในอนาคตหากสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพในทุกด้าน
ภาวะการแข่งขัน
บริษัทด�ำเนินการในลักษณะงานโครงการ โดยมุ่งเน้นไปที่การวางระบบซอฟต์แวร์กลุ่มประยุกต์ใช้ในองค์กร และให้การ
สนับสนุนผู้ใช้งานแบบต่อเนื่อง บริษัทมีความเชี่ยวชาญในระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ซึ่งมีตลาดเป็นภาคธุรกิจ
ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและจ�ำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศที่ดีมารองรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด�ำเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั ภาวะการแข่งขันในตลาดธุรกิจซอฟต์แวร์จะแข่งขันอยู่ในกลุม่ ของผูใ้ ห้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีเ่ คยให้บริการ
กับกลุ่มลูกค้ามาก่อน ซึ่งจ�ำนวนคู่แข่งยังไม่มากนัก แม้ว่าการบริการซอฟต์แวร์จะมีอุปสรรคต่อการเข้าสู่อุตสาหกรรม
ค่อนข้างต�่ำ (Low Barrier to Entry) ก็ตาม แต่ประสบการณ์และทักษะของบุคลากรเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้รับบริการ นอกจากนี้ การแข่งขันจากบริษัทต่างชาติยังถือว่าไม่สูงมากนักเนื่องจากการวางระบบซอฟต์แวร์ให้กับ
ภาคธุรกิจในเมืองไทยยังต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกิจ
ของผู้รับบริการ นอกจากนี้ บริษัทในประเทศยังมีความได้เปรียบเรื่องค่าจ้างแรงงานที่ต�่ำกว่ามาก ซึ่งค่าจ้างแรงงานนั้น
เป็นสัดส่วนหลักของต้นทุนในธุรกิจบริการซอฟต์แวร์
อย่างไรก็ดี การเข้าสู่ AEC ในปี 2558 ทีน่ อกจากจะส่งผลให้เกิดการไหลเข้าของเงินทุนปริมาณมหาศาลจากต่างชาติแล้ว
ยังอาจเกิดภาวะการแข่งขันทีร่ นุ แรงในระดับภูมภิ าค เนือ่ งจากประเทศไทยยังมีจดุ อ่อน ทัง้ การลงทุนด้านภาครัฐในการพัฒนา
โครงข่ายที่ยังล่าช้าและการพัฒนาบุคลากรที่ยังอยู่ในระดับต�่ำ ดังนั้น ในระยะต่อไป แนวโน้มการควบรวมกิจการในธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดเพิม่ ขึน้ เพือ่ เป็นการสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีศกั ยภาพในการแข่งขันทีส่ งู ขึน้

ปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลต่อแนวโน้มอุตสาหกรรม
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ภาวะเศรษฐกิจ
การเติบโตของอุตสากรรมซอฟต์แวร์ มีความสัมพันธ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสัดส่วนการใช้จ่ายด้านไอซีทีของ
แต่ละองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคธุรกิจบริการทีม่ กี ารใช้ระบบไอทีในสัดส่วนทีส่ งู เช่น ธุรกิจการเงิน ประกันภัย การแพทย์
และสาธารณสุข ค้าปลีก ฯลฯ สภาวะเศรษฐกิจในปี 2557 เติบโตในอัตรา 1.5% เมือ่ เทียบกับปี 2556 อย่างไรก็ตาม มูลค่า
ตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในปี 2558 ยังคาดว่าจะยังเติบโตในอัตรา 8.2% ทั้งนี้เนื่องจากภาคธุรกิจยังคงให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั คาดว่าจะมีการพัฒนาไปสูเ่ ทคโนโลยี Cloud Computing Service ซึง่ เป็นระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรไอทีแบบใหม่ทมี่ คี วามยืดหยุน่ สูง ส่งผลให้ธรุ กิจสามารถเพิม่ ลด และปรับเปลีย่ นระบบไอทีเพือ่ ตอบสนอง
ตามนโยบายการด�ำเนินธุรกิจได้ทนั ทีโดยไม่จำ� เป็นต้องรอการสัง่ ซือ้ อุปกรณ์เพิม่ เติม เพราะโครงสร้างของระบบถูกออกแบบ
ให้ทำ� งานอยูบ่ นระบบเสมือน (Virtualization)โดยใช้เทคโนโลยีทสี่ ามารถรองรับการท�ำงานของ Software และ Application
ในปริมาณมากๆ หรือแม้แต่ใช้กับระบบปฏิบัติการหลายๆ ตัวให้สามารถท�ำงานพร้อมกันหลายๆ อย่างได้ ในมุมมองของ
การท�ำธุรกิจ การเพิ่มเติมหน่วยงานหรือขยายธุรกิจออกไปจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงต้นทุนและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นแต่การเพิ่ม
การใช้งานระบบไอทีจะมีต้นทุนที่ต�่ำลงเพราะโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ทั้งหมดจะถูกสร้างเป็นระบบเสมือนและ
สามารถใช้งานได้ทันที ท�ำให้การตัดสินใจในการต่อยอดทางธุรกิจเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
ปัจจุบันมีการใช้ Cloud Computing Service แพร่หลายมากในต่างประเทศ อย่างไรก็ดีคาดว่าระบบ Cloud Computing
Service นี้ จะยังไม่แพร่หลายในประเทศมากนักในระยะสัน้ เนือ่ งจากผูใ้ ช้ยงั อยูร่ ะหว่างการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิง่ เกีย่ วกับ
ด้านความปลอดภัยของระบบ ส่วนผู้ให้บริการนั้นยังอยู่ในระหว่างการทดลองตลาด
บุคลากร
ข้อจ�ำกัดในการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยที่ส�ำคัญคือ การขาดแคลนบุคคลากรที่มี
คุณภาพ เนือ่ งจากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการทีเ่ ปลีย่ นไปอย่างรวดเร็วของตลาด ท�ำให้
การพัฒนาขาดความต่อเนื่อง ซึ่งน�ำไปสู่การเพิ่มขึ้นของต้นทุนด้านแรงงาน นอกจากนี้การเข้าสู่ AEC ภาคธุรกิจจ�ำเป็น
ต้องแข่งขันกับกลุ่มทุนต่างชาติที่อาจดึงตัวบุคลากรที่มีคุณภาพออกจากองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการ ส�ำหรับลูกค้าระดับบน บริษัทได้ท�ำสัญญาการจัดการกับ กลุ่มแมริออทซึ่งเป็น
กลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง เพื่อว่าจ้างให้บริหารงานอสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัยเพื่อเช่าของบริษัท คือ แมริออท
เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจบริการให้ค�ำปรึกษา พัฒนา และให้บริการซอฟต์แวร์ ต้องมีการคัดเลือกและจัดหาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีคุณภาพ
จากผู้ผลิตที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย โดยบุคลากรของบริษัทจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีความ
มั่นใจในคุณภาพของซอฟต์แวร์ต่างๆ โดยรายชื่อผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการที่เป็นคู้ค้าหลักในปี 2556 ได้แก่ บริษัทออราเคิล
ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ Peoplesoft บริษทั CloudMed ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ C-HIS และ บริษทั QlikTech ผู้ผลิต
และจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ QlikView เป็นต้น

งานที่ยังไม่ส่งมอบ

ปัจจุบันบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง มีงานที่ยังไม่ส่งมอบงานมูลค่าเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมปี 2557
มูลค่าประมาณ 111ล้านบาท และมีก�ำหนดส่งมอบภายใน 2 ปี
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัท โดยปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทสามารถจ�ำแนกได้ ดังนี้

ความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ลักษณะการด�ำเนินธุรกิจก่อนปี 2556 นัน้ บริษทั จะพึง่ พิงธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก คือ รายได้จากโครงการ
บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมจะมีการรับรูร้ ายได้กอ้ นใหญ่เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ และการรับรูร้ ายได้จะขาดช่วงจนกว่าบริษทั
จะเริม่ พัฒนาโครงการใหม่ และมีรายได้คา่ เช่าและบริการจาก แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ
ซึง่ เป็นรายได้ทมี่ คี วามต่อเนือ่ ง แต่ดว้ ยรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทำ� ให้รายได้รวมบริษทั ค่อนข้างผันผวน ตัง้ แต่
ปี 2556 บริษัทยังมิได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้นใหม่ แต่เพิ่มธุรกิจการรับบริหารจัดการอาคารส�ำนักงานแบบ
ครบวงจร ดังนัน้ โครงสร้างรายได้ของบริษทั ประกอบด้วยรายได้คา่ เช่าและบริการจากแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์
สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ และ การรับบริหารจัดการอาคารส�ำนักงานแบบครบวงจร เป็นรายได้พนื้ ฐาน ทีส่ ามารถรับรูร้ ายได้
อย่างต่อเนือ่ งทุกปี นอกจากนีบ้ ริษทั ได้ขยายธุรกิจไปในอุตสาหกรรมให้บริการให้คำ� ปรึกษา ติดตัง้ และวางระบบงานโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปและบ�ำรุงรักษา และดูแลระบบสารสนเทศซึง่ มีการรับรูร้ ายได้ตามความคืบหน้าโครงการทีม่ อี ยู่
ความเสี่ยงจากความไม่สงบทางการเมือง
ช่วงไตรมาส 3 ของปี 2557 ประเด็นปัญหาทางด้านการเมือง แม้จะปกติขนึ้ แต่กม็ ผี ลต่อรายได้จากโครงการทีพ่ กั อาศัยให้เช่า 
ปรับลดลงเนือ่ งจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศทีม่ คี วามกังวลเกีย่ วกับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
ในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2558 รายได้จากโครงการที่พักอาศัยให้เช่า เพิ่มขึ้นจนกลับมาปกติ
ความเสี่ยงจากการส่งมอบงาน
ธุรกิจการให้บริการสารสนเทศนัน้ การส่งมอบงานตามก�ำหนดระยะเวลา และคุณภาพของงานเป็นสิง่ ส�ำคัญ การให้บริการ
ด้านซอฟต์แวร์มกั จะมีอายุการส่งมอบโครงการประมาณ 6 - 24 เดือน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ขนาดของแต่ละโครงการ หากบริษทั
ไม่สามารถส่งมอบโครงการในเวลาที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา บริษัทอาจถูกปรับจากการส่งงานล่าช้าได้ อย่างไรก็ดี บริษัทมี
กระบวนการติดตามและตรวจสอบระยะเวลาการส่งมอบโครงการอย่างสม�่ำเสมอ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา 
บริษทั มีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากความล้าสมัยของการให้บริการ ซึง่ มีผลให้สญู เสียความสามารถในการแข่งขัน
บริษทั จึงให้ความส�ำคัญต่อการวางแผนการลงทุนเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี พร้อมทัง้ การส่งเสริมให้พนักงาน
มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และตอบรับนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล
เนื่องจากธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นธุรกิจที่มีการพึ่งพาความสามารถและความช�ำนาญเฉพาะด้านของ
บุคลากร บริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของบุคคลากร
อย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึงมีการวางแผนก�ำลังคนอย่างเป็นระบบเพือ่ ป้องกันการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้

22

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงทางด้านโครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่อง
ก่อนปี 2552 บริษัทประกอบธุรกิจหลักเพียงประเภทเดียวคือธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการรับรู้รายได้ของบริษัทนั้น
เป็นการรับรูร้ ายได้ตามวิธอี ตั ราร้อยละของ งานทีท่ ำ� เสร็จ ซึง่ อาจจะท�ำให้ขาดความต่อเนือ่ งจากวิธกี ารรับรูร้ ายได้และจาก
โครงการที่บริษัทก�ำลังพัฒนาที่มีไม่มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างมาก ตั้งแต่ปี 2552
ถึงปัจจุบนั บริษทั ได้ขยายธุรกิจให้เช่าเพิม่ ขึน้ ได้แก่ อาคารทีพ่ กั อาศัยให้เช่าซึง่ เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง แต่การเก็บเกีย่ ว
ผลประโยชน์จากโครงการนั้นต้องใช้ระยะเวลายาวจึงจะคุ้มทุน แต่ก็จะมีรายได้อย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอถึงแม้จะอยู่ในช่วง
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึง่ การลงทุนในธุรกิจให้เช่านัน้ ท�ำให้บริษทั มีอตั ราหนีส้ นิ ต่อทุนสูงและมีภาระดอกเบีย้ จ่ายยาวนาน
กว่าธุรกิจขาย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการทยอยช�ำระคืนเงินกู้
ส�ำหรับธุรกิจใหม่ของบริษัทตั้งแต่ปี 2556 คือ การรับบริหารจัดการอาคารส�ำนักงานและการให้ค�ำปรึกษาและวางระบบ
สารสนเทศนัน้ เป็นธุรกิจที่ไม่ตอ้ งใช้เงินลงทุนสูง แต่อาศัยความช�ำนาญเฉพาะทางของบุคลากรเป็นหลัก จึงไม่สง่ ผลกระทบ
กับสภาพคล่องของบริษัท
ปัจจุบนั ความเสีย่ งทางด้านโครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ตำ�่ เนือ่ งจากรายได้รวมของบริษทั จะเริม่ ลด
ความผันผวนลง และในเดือนตุลาคม 2556 บริษัทได้ใช้เงินจากการเพิ่มทุนช�ำระคืนเงินกู้ธนาคารก่อนก�ำหนดเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ท�ำให้บริษัทไม่มีภาระจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นต้นมา
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัท มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า  ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�ำหนดให้มี
นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัท จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญ
จากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษทั มีฐานของลูกค้า
ทีห่ ลากหลายและมีจำ� นวนมากราย จ�ำนวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั อาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือ่ คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้
ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
เมื่อพิจารณาการท�ำธุรกิจเดิมของบริษัทที่เน้นด้านอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนับเป็น
ความเสีย่ งส�ำคัญของบริษทั เนือ่ งจากกระทบกับภาระดอกเบีย้ กูย้ มื ของบริษทั ทีน่ ำ� มาลงทุนในโครงการ และกระทบกับก�ำลังซือ้
ของลูกค้าที่ต้องกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เช่นเดียวกัน ซึ่งดอกเบี้ยเหล่านี้จะเป็นอัตราลอยตัวปรับขึ้นลงได้ตามภาวะ
เศรษฐกิจและปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่กระทบสถานการณ์เศรษฐกิจซึ่งรวมถึงสถานการณ์การเมืองด้วย
อย่างไรก็ตามภายหลังจากการช�ำระคืนเงินกูก้ อ่ นก�ำหนดทัง้ จ�ำนวนในเดือนตุลาคม 2556 และ บริษทั ยังไม่มนี โยบายทีจ่ ะ
ท�ำโครงการที่พักอาศัยและคอนโดมีเนียมอีก ท�ำให้ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของบริษัทอยู่ใน
ระดับต�่ำ
หมายเหตุ การเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ เงินกูล้ กู ค้ารายใหญ่ชนั้ ดี แบบมีระยะเวลา (MLR) และแบบเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ของธนาคาร
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ปี 2557

สิ้นเดือน
MLR
MOR

มกราคม
6.875
7.375

มีนาคม
6.75
7.25

ธันวาคม
6.75
7.50

23

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิและการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งถือหุ้นเกินกว่า 50% ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558 ดร. สาธิต วิทยากร ถือหุ้น
ในบริษัทจ�ำนวน 650,842,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.67 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงท�ำให้
ดร. สาธิต วิทยากร สามารถควบคุมมติผถู้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการแต่งตัง้ กรรมการ หรือการขอมติในเรือ่ งอืน่
ที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�ำหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4
ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ จึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือ่ ตรวจสอบและถ่วงดุลเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่
เสนอได้

สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์หลักของบริษัท

1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกรรมสิทธิเป็นเจ้าของสินทรัพย์หลักเพื่อการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้แก่ อาคารและ
ที่ดินส�ำหรับแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ มีมูลค่าตามบัญชี 1,457.6 ล้านบาท ไม่มีภาระ
ผูกพันใดๆ
2) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หลักประเภทอุปกรณ์ และ เครื่องใช้ส�ำนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายละเอียด ดังนี้
รายการ
ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง
ยานพาหนะ
เครื่องใช้ส�ำนักงาน
เครื่องตกแต่ง
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ
รวมทั้งสิ้น

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
งบเฉพาะกิจการ
งบรวม
1,431.62
1,431.62
8.62
8.88
1.50
3.85
25.82
25.82
1,467.55
1,470.17
2.39
11.63
1,469.94
1,481.8

หมายเหตุ :
- อาคารส�ำนักงานของบริษทั ในปัจจุบนั เป็นการเช่าจากบริษทั วี อินเทลลิเจนซ์ จ�ำกัด ดังนัน้ จึงไม่มรี ายการสินทรัพย์อาคารส�ำนักงาน
- ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงจะมีเฉพาะแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ
- สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ประกอบด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปบัญชี ส�ำหรับใช้ในส�ำนักงาน และโปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่อบริหารแมริออท
เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า-กรุงเทพฯ
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ความก้าวหน้า
ของกิจการในรอบปี
CSR ตลอดปี 2557
มกราคม 2557
เมษายน 2557
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557

ตุลาคม 2557

พฤศจิกายน 2557

จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การบริจาคเงินการกุศลให้
มูลนิธิต่างๆ ปลูกป่า การเลี้ยงอาหารบ้านพักคนชรา การผ่าตัดเด็กปากแหว่ง
บริษทั จดทะเบียนเพิม่ ทุนช�ำระแล้วจากการแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ จ�ำนวน
20,000 หุ้น เป็นจ�ำนวนเงิน 20,000 บาท โดยเป็นทุนที่ช�ำระแล้ว 933,820,000 บาท
บริษทั จดทะเบียนเพิม่ ทุนช�ำระแล้วจากการแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ จ�ำนวน
1,000 หุ้น เป็นจ�ำนวนเงิน 1,000 บาท โดยเป็นทุนที่ช�ำระแล้ว 933,821,000 บาท
บริษทั จดทะเบียนเพิม่ ทุนช�ำระแล้วจากการแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ จ�ำนวน
25,000 หุ้น เป็นจ�ำนวนเงิน 25,000 บาท โดยเป็นทุนที่ช�ำระแล้ว 933,846,000 บาท
บริษทั ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต
แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ รับรางวัล ทีพ่ กั อาศัยทีด่ ที สี่ ดุ ประจ�ำปี
พ.ศ. 2557 ในฐานะโรงแรมในกรุงเทพที่ได้รบั การจัดอันดับสูงสุด โดยทีร่ างวัลดังกล่าวนี้ ได้จดั อันดับ
โรงแรมชัน้ น�ำเกือบ 400 แห่ง จากสถานทีย่ อดนิยมต่างๆ โดยผลการจัดอันดับขึน้ อยูก่ ับข้อความ
แสดงความคิดเห็นของลูกค้าออร์บิทซ์ รางวัล TripAdvisors 2014 Certificate of Excellence Award
Winner และ World Travel Award 2014
บริษทั จดทะเบียนเพิม่ ทุนช�ำระแล้วจากการแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ จ�ำนวน
13,878,500 หุน้ เป็นจ�ำนวนเงิน 1,000 บาท โดยเป็นทุนทีช่ ำ� ระแล้ว 947,724,500 บาท เริม่ โครงการ
ระบบบริหารคุณภาพ และ ระบบงาน Skytizens ISO QMS Solution และ Alfresco ซึง่ เป็นระบบจัดการ
และควบคุมคุณภาพเอกสารดิจิตอล
บริษทั ด�ำเนินการบริหารในส่วนของพลาซ่า  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เอกมัย หลังจากการ
ปรับปรุงใหม่
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างเงินทุน
และข้อมูลทั่วไป
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั มีทนุ จดทะเบียน 1,400,700,000 บาท เรียกช�ำระแล้ว 933,800,000 บาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญจ�ำนวน 933,800,00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้เปิดให้ ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจ�ำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จ�ำนวน 4 ครั้ง
ทั้งนี้มีผู้ใช้สิทธิเพียง 3 ครั้ง มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 13,904,500 หน่วย โดยบริษัทได้จัดสรรหุ้นจ�ำนวนดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น และได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดังนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีทนุ จดทะเบียน 1,400,700,000 บาท มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เรียกช�ำระแล้ว
947,724,500 บาท
วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 บริษทั ตัง้ บริษทั ย่อยชือ่ บริษทั พริน้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ�ำกัด ซึง่ ด�ำเนินธุรกิจเป็นทีป่ รึกษา
ด้านธุรกิจ โดยบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และ วันที่ 15 ตุลาคม 2556 บริษทั ได้ซอื้ กิจการ บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จ�ำกัด ซึง่
ด�ำเนินธุรกิจให้บริการและค�ำปรึกษาการติดตัง้ และวางระบบงานโปรแกรมส�ำเร็จรูป (ซอฟต์แวร์) รวมทัง้ ให้บริการด้านบ�ำรุงรักษา
และดูแลระบบสารสนเทศ โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99

PRINC

Convergence
Systems
ถือหุ้น 99.99
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถืหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558
ชื่อ - สกุล
1 ดร. สาธิต  วิทยากร
2 นายชัยรัตน์  โกวิทจินดาชัย
3 นายจิตติพร  จันทรัช
4 นายพีรพล  สุวรรณนภาศรี
5 นางปิยมา  ชรินธร
6 นายมิตรพัน  สถาวรมณี
7 น.ส. สุรัชนี  ลิ่มอติบูลย์
8 นายทวีศักดิ์  วีระประเสริฐ
9 นายปวีณ  นพคุณทอง
10 น.ส. โสพิศ  ภูสนาคม
รวม

จ�ำนวนหุ้น
650,842,200
28,900,000
21,575,00
10,657,000
9,540,000
8,978,700
8,020,000
7,500,000
5,600,000
5,300,000
756,912,900

% ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด
68.674
3.049
2.277
1.124
1.007
0.947
0.846
0.791
0.591
0.559
79.866

การออกหลักทรัพย์อื่น
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PRINC-W1) จ�ำนวน 466,900,000 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชนิด
: ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
: 1.20 บาทต่อหุ้น
วันใช้สิทธิ
: ก�ำหนดการใช้สิทธิทุกๆ 3 เดือน นับแต่วันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ โดยวันก�ำหนด
ใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 27 ธันวาคม 2556 และสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่
30 กันยายน 2559
วันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ : 1 ตุลาคม 2556
อายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รบั ใบส�ำคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2556
จ�ำนวนทั้งสิ้น 466,850,000 หน่วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นคงเหลือเป็นจ�ำนวน 466,830,000 หน่วย
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ในระหว่างปี 2557 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจ�ำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 3 ครั้ง มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น
13,904,500 หน่วย รายละเอียดดังนี้
วันที่ใช้สิทธิ
31 มีนาคม 2557
30 มิถุนายน 2557
30 กันายายน 2557
30 ธันวาคม 2557

จ�ำนวนหน่วยที่ใช้สิทธิ
1,000
25,000
13,878,500
ไม่มีผู้ใช้สิทธิ

วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์
8 เมษายน 2557
8 กรกฎาคม 2557
7 ตุลาคม 2557
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นคงเหลือเป็นจ�ำนวน 452,925,500 หน่วย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำรอง
ตามกฎหมาย และส�ำรองอื่นๆ ทั้งนี้ การจ่ายปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ
สภาพคล่อง ความจ�ำเป็น และความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคต โดยให้อำ� นาจคณะกรรมการของบริษทั พิจารณา โดยการด�ำเนินการ
ดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ที่ตั้งสาขา
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
Website
หลักทรัพย์ที่ออก

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
เดิมชื่อ บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
Principal Capital Public Company Limited
Formerly name Metrostar Property Public Company Limited
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
1 ซอยสวนพลู ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0107547000869 (เลขทะเบียนเดิมเป็น 0107574700864)
02-714-2184
02-714-2185
www.principalcapital.co.th
- บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,400,700,000 บาท เรียกช�ำระแล้ว 947,724,500 บาท ประกอบด้วยหุ้น
สามัญจ�ำนวน 947,724,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558
- ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั (PRINC-W1) จ�ำนวน 466,900,000 หน่วย ให้แก่
ผู้ถือหุ้นรายเดิม ซึ่งจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่
1 พฤศจิกายน 2556 จ�ำนวนทั้งสิ้น 466,850,000 หน่วย ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นคงเหลือ เป็นจ�ำนวน 452,925,500 หน่วย ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงาน
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
หลักทรัพย์ที่ออก

บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ�ำกัด
Principal Investment Company Limited
ปรึกษาทางธุรกิจ
ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
0105556119227
02-714-2184
02-714-2185
- บริษัทมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท เรียกช�ำระแล้ว 10,000,000 บาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญจ�ำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงาน
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
หลักทรัพย์ที่ออก

บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ำกัด
Convergence System Company Limited
ให้บริการระบบสารสนเทศ
ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
0105551095249
02-714-1378
02-714-3478
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท เรียกช�ำระแล้ว 50,000,000 บาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญจ�ำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558

ข้อมูลส�ำคัญอื่น
บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหุ้นสามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-229-2800
ผู้สอบบัญชี
: นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
นายพิสิฐ ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906
นางสาวสกุณา แย้มสกุล
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
ชั้น 15 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเพทฯ 10120
โทร. 02-344-1000  โทรสาร 02-286-5050
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โครงสร้างการจัดการ
และค่าตอบแทน
โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยผู้บริหาร

ฝ่ายบริหาร
อาคารและ
บริการลูกค้า

ฝ่ายบริการ
งานธุรการ
ทั่วไป

ฝ่ายบริการ
งานจัดซื้อ

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง
และการลงทุน

ฝ่ายบริหาร
โครงการ

ฝ่ายบริหาร
งานบุคคล

ฝ่ายบริการ
บัญชี
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2557 บริษทั มีการประชุมคณะกรรมการทัง้ หมด 8 ครัง้ ได้จา่ ยค่าเบีย้ ประชุมให้กบั กรรมการบริษทั จ�ำนวน 865,000 บาท
และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพร้อมจ่ายเบีย้ ประชุมส�ำหรับกรรมการบริหารทัง้ หมด 10,000 บาท ในปี 2557 บริษทั ได้
มีการจ่ายเงินค่าบ�ำเหน็จให้กรรมการ เป็นจ�ำนวนเงิน 2,500,000 บาท รวมค่าคอบแทนทั้งสิ้น 3,395,000 บาท

รายชื่อกรรมการ
นาบแพทย์พงษ์ศักดิ์  วิทยากร
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
ดร.สาธิต  วิทยากร
นางสาวอรัญญา  เฉลิมพรวโรดม
ดร.จุฑามาส  อิงโพธิ์ชัย
นางสาวศิรดา  เทียมประเสริฐ
นางศันสนีย  ์ สุธีวงศ์
นายศาสตรา  จันทรศัพท์
นางสาวภัทรพร  จารุพัฒน์
ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
และกรรมการตรวจสอบ
135,000.00
160,00.00
100,000.00
115,000.00
55,00.00
100,000.00
50,000.00
90,000.00
90,000.00
895,000.00

ค่าบ�ำเหน็จ
กรรมการ
468,750.00
468,750.00
312,500.00
312,500.00
312,500.00
312,500.00
312,500.00
2,500,000.00

รวมทั้งสิ้น
603,750.00
628,750.00
412,500.00
427,500.00
55,000.00
412,500.00
50,000.00
402,500.00
402,500.00
3,395,000.00

ในปี 2557 บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กบั ผูบ้ ริหารจ�ำนวน 6 ราย รวมทัง้ สิน้ 16,888,198 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
ไม่มี
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
• เงินทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2557 บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพแก่พนักงานและผูบ้ ริหาร โดยบริษทั จะสมทบในอัตราส่วน
ร้อยละ 3 ต่อเงินเดือน
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีพนักงานทัง้ สิน้ 35 คน (รวมผูบ้ ริหาร) โดยในปี 2557 บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ�ำนวนทัง้ สิน้ 26.44 ล้านบาท ซึง่ ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม และสวัสดิการอืน่ ๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษทั มีพนักงาน อีกจ�ำนวน 142 คน ทีท่ ำ� งานอยูภ่ ายใน แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ
(“MEA”) ซึง่ อยูภ่ ายใต้สญั ญาการบริหารงานของบริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) กับ Marriott Hotels (Thailand) Ltd.
มีค่าตอบแทนพนักงานในปี 2557 รวม 57.84 ล้านบาท
ค่าตอบแทนพนักงานของ บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จ�ำกัด ในปี 2557 รวม 61.97 ล้านบาท และของ บริษทั พริน้ ซิเพิล
อินเวสท์เมนท์ จ�ำกัด ในปี 2557 รวม 6.89 ล้านบาท
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2557
ส�ำนักงานใหญ่
MEA
พนักงานปฏิบัติการ (คน)
29
142
6
พนักงานบริหาร (คน)
รวมจ�ำนวนพนักงาน (คน)
35
142
57.84
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)
26.44

คอนเวอร์เจนซ์
ซิสเทมส์
114
3
117
61.97

พริ้นซิเพิล
อินเวสเมนท์
1
2
3
6.89

หมายเหตุ - ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทไม่รวมเงินชดเชยพนักงานออกจาานก่อนก�ำหนด 0.5 ล้านบาท

เกณฑ์การพิจารณาจ่ายโบนัส

การจ่ายเงินโบนัสจะพิจารณาเป็นคราวๆ ไป โดยมีเกณฑ์ตา่ งๆ ที่จะต้องน�ำมาพิจารณาประกอบ ได้แก่ ผลประกอบการ
ของบริษัท การประเมินผลงานของพนักงานที่ได้รับโบนัส

ข้อพิพาททางด้านแรงงาน
- ไม่มี -

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัท มีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานของบริษัท ให้มีศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเชิงธุรกิจ และการ
ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัท สนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท�ำงานทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายสนับสนุน ส�ำหรับพนักงานที่มีความตั้งใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผู้ตรวจสอบบัญชีดังต่อไปนี้
ค่าสอบบัญชี ค่ายใช้จ่ายอื่นๆ
ชื่อบริษัทผู้จ่าย
ชื่อผู้สอบบัญชี
(บาท)
(บาท)
บริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด 1,330,000
174,797
บริษทั พริน้ ซิเพิล อินเวสเมนท์ จ�ำกัด
บริษทั ไพร้วอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด 100,000
345
บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จ�ำกัด
บริษทั ไพร้ววอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด 250,000
550
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1,680,00
175,692
ในปี 2556 บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีค่าใช้จ่ายสอบบัญชีเฉพาะ
บริษัทรวม 1.05 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าสอบบัญชี 1.04 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.01 ล้านบาท
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร

01 นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
ประธานคณะกรรมการบริษัท

34

02 ดร. สาธิต วิทยากร
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

03 นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

04 นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

05

ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

06 นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ
กรรมการ และกรรมการบริหาร

07 นางศันสนีย์ สุธีวงศ์
กรรมการ และกรรมการบริหาร

08 นายศาสตรา จันทรศัพท์
กรรมการ

09 นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์
กรรมการ
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบดัวยผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ
1 นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วิทยากร
2 นายญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3 ดร. สาธิต  วิทยากร
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4 นางสาวอรัญญา  เฉลิมพรวโรดม กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
5 ดร. จุฑามาส  อิงโพธิ์ชัย
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
6 นางสาวศิรดา  เทียมประเสริฐ กรรมการ และกรรมการบริหาร
7 นางสาวศันสนีย์  สุธีวงศ์
กรรมการ และกรรมการบริหาร
8 นายศาสตรา  จันทรศัพท์
กรรมการ
9 นางสาวภัทรพร  จารุพัฒน์
กรรมการ

เข้าประชุม/จ�ำนวนครั้งการประชุม
การประชุม การประชุม การประชุม
คณะ
คณะ
คณะ สาเหตุ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ การขาด
บริษัท บริหาร ตรวจสอบ ประชุม
8/8
5/5
8/8
8/8

4/4

-

-

8/8

-

5/5

-

5/5

-

5/5

-

8/8
5/5
8/8
8/8

4/4
4/4
-

-

-

หมายเหตุ:
- ดร. จุฑามาส  อิงโพธิ์ รับต�ำแหน่ง 22 เมษายน 2557 แทน นางสาวอรวรรณ เตชะไพบูลย์ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบตัง้ แต่วนั ที่ 27 มกราคม 2557 โดยยังไม่มกี ารเริม่ จัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
ส�ำหรับปี 2557
-

นางศันสนีย์   สุธีวงศ์ รับต�ำแหน่ง 22 เมษายน 2557 แทน นายอยุทธ์   ชาญเศรษฐิกุล ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่
วันที่ 15 ธันวาคม 2556

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำ� นาจและหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการจัดการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัท โดยสรุปอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�ำคัญได้ ดังนี้
1. จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมสามัญประจ�ำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
3. จัดให้มกี ารท�ำงบดุลและงบก�ำไรขาดทุนของบริษทั ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ซึง่ ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
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4. คณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือ หลายคน หรือ บุคคลอื่นใดปฏิบัติการ อย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือ อาจมอบอ�ำนาจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวมีอำ� นาจ
ตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร และ ภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนาจหรืออ�ำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้ คณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการท่านใดท่านหนึง่ หรือหลายท่าน มีอำ� นาจหน้าที่
ในการปฏิบตั งิ านต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะผูบ้ ริหาร ซึง่ การมอบอ�ำนาจ
นั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการ ท่านใดท่านหนึ่งหรือหลายท่าน
สามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการทีผ่ รู้ บั มอบอ�ำนาจ หรือ บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อนื่ ใดท�ำกับบริษทั หรือ บริษทั ย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นรายการค้าปกติทเี่ ป็นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและ อนุมัติไว้แล้ว
5. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และ งบประมาณของบริษทั ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหารและการจัดการ
ของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติ
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนการด�ำเนินการ อันได้แก่ เรือ่ งทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ เช่น การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ ำ� คัญให้แก่
บุคคลอืน่ หรือการซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อืน่ มาเป็นของบริษทั การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สิน
ที่ส�ำคัญตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
และคณะกรรมการอืน่ ตามความเหมาะสม รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและก�ำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
7. ติดตามผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จำ� กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษทั
เอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะ
ท�ำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า  หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทท�ำขึ้น
หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ ก�ำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั ให้กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสีย
ในเรื่องใด ไม่มีสิทธิอนุมัติการท�ำรายการในเรื่องนั้น
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คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
1 ดร. สาธิต  วิทยากร
2 นางสาวศิรดา  เทียมประเสริฐ
3 นางศันสนีย  ์ สุธีวงศ์

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดและมอบหมาย และตาม
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการบริษทั โดยสรุปอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ ำ� คัญได้
ดังนี้
1. รับผิดชอบการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท พิจารณาก�ำหนด
นโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ก�ำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล
การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ ของบริษทั เพือ่ เสนอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
และอนุมตั แิ ละ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ตามนโยบาย
ที่ก�ำหนด
2. ด�ำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกประการ
3. มีอำ� นาจแต่งตัง้ และควบคุมก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะท�ำงานทีแ่ ต่งตัง้ บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่
ก�ำหนด
4. มีอำ� นาจพิจารณา อนุมตั ิ การใช้จา่ ยทางการเงินในด้านสินทรัพย์ฝา่ ยทุน (Capital Expenditure) ในวงเงิน (แต่ละรายการ)
ไม่เกิน 25 ล้านบาท ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวจะต้องน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ/ ให้
สัตยาบันต่อไป
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�ำคัญๆ ที่ได้ก�ำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอ�ำนาจพิจารณา อนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท ในวงเงินส�ำหรับ
(แต่ละรายการ) ไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวจะต้องน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ/ให้สัตยาบันต่อไป
7. พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�ำปีตอ่ คณะกรรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ
8. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร อ�ำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การก�ำหนดเงินค่าจ้าง
ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารซึ่งมิได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร และการเลิกจ้าง
ทั้งนี้ อ�ำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่
คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดขัดแย้งกับบริษทั
หรือบริษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
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คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 คน หรือ จ�ำนวน 1 ใน 4 ของกรรมการบริษัท
เป็นอย่างน้อย โดยกรรมการตรวจสอบมีคณุ สมบัตติ ามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ดา้ นบัญชี หรือการเงิน เพียงพอทีจ่ ะท�ำหน้าที่
ในการสอบทานความเชื่อถือของงบการเงิน อย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่ไม่มีส่วนในการ
บริหารงาน ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย อยู่ในวาระคราวละ 3 ปี เมื่อครบก�ำหนดวาระ
กรรมการตรวจสอบสามารถเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง ได้อีก โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
1 นายญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์
2 นางสาวอรัญญา  เฉลิมพรวโรดม
3 ดร.จุฑามาส  อิงโพธิ์ชัย

ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทัง้ การรายงาน
ต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ ระบบการตรวจสอบ ภายใน (Internal Audit)
ทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิภาพ และ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ การว่าจ้างหน่วยงาน
ภายนอก (Outsource) ท�ำหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง
ผู้อ�ำนวยการตรวจสอบภายใน หรือ การว่าจ้างหน่วยงานนอกท�ำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระ เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็น หรือ ข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
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(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ตามหน้าทีแ่ ละความ รับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั ในขณะทีค่ วามรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอกยังเป็นของคณะกรรมการ
บริษัททั้งหมด

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น
ไม่มี

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทจะท�ำหน้าที่ในการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ส�ำหรับบุคคลที่จะแต่งตั้ง เข้ามาด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการเมือ่ ต�ำแหน่งกรรมการว่างลง โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ อันได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ และต้องเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ำ� หนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัด
และประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการก�ำหนด
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย

หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องลาออกจากต�ำแหน่งใน
ปีแรกและปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ
3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3.3 บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษทั อาจเลือกบุคคลซึง่ มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะ
กรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ใน
ต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้องประกอบ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระพร้อมคุณสมบัติ ดังนี้

สรรหาผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถ และ ทีม่ คี ณุ สมบัตสิ อดคล้องกับหลักเกณฑ์ขอ้ ก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือ ผู้ที่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือ
ผู้มี อ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา พี่น้อง
คูส่ มรส และบุตรกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั บริษทั ย่อย หรือ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือบุคคลที่จะเสนอให้ได้เป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูท้ มี่ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวาง การใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เคยเป็น หรือเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั
รวมถึงผูม้ อี ำ� นาจควบคุมผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ย่อย หรือ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี บริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือ หุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั
บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษาทางกฎหมาย หรือ ทีป่ รึกษาทางการเงิน
ที่ได้รับบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้น
ส่วนที่มีนัยของห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และมีการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

รายชื่อผู้บริหารบริษัท มีดังต่อไปนี้
รายชื่อผู้บริหาร
1 ดร.สาธิต วิทยากร
2 นายศิริชัย โตวิริยะเวช
3 นายนฤพล พันธุ์ศุภมงคล
4 นางเสมอแข สัทธาพงศ์
5 นางสุกนิษฐ์ มหานุกูล
6 นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ

ต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง และ การลงทุน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารอาคาร บริการลูกค้า และ งานธุรการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการงานจัดซื้อ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการงานบุคคล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการบัญชี

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ�ำวันของบริษัท
2. ด�ำเนินการหรือปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการและ/หรือคณะ
กรรมการบริหารของบริษัท
3. เป็นผูร้ บั มอบอ�ำนาจของบริษทั ในการบริหารกิจการของบริษทั ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับนโยบาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด
ค�ำสัง่ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ/หรือมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ (และคณะกรรมการบริหารของบริษทั ทุกประการ)
4. มีอ�ำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะท�ำงานต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี และโปร่งใส และให้
มีอำ� นาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุ คลอืน่ ปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�ำนาจช่วง และ/
หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษทั แล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำสัง่ ทีค่ ณะกรรมการของบริษทั และ/หรือบริษัท
ได้ก�ำหนดไว้
5. ก�ำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษทั รวมถึงการสัง่ การและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานโดยรวม เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน
6. ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายใน
และภายนอกบริษัท
7. มีอ�ำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการพ้นจาก
การเป็นพนักงาน
8. มีอ�ำนาจ ออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และ
เพื่อรักษาระเบียบ วินัย การท�ำงานภายในองค์กร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
10. วงเงินอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการที่บริษัทประกาศใช้
ทั้งนี้ อ�ำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอ�ำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ�ำนาจและ/
หรือการมอบอ�ำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ผู้รับมอบอ�ำนาจ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผล
ประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดขัดแย้งกับบริษทั ตามกฎเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ริ ายการดังกล่าวตามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท ให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
หมายเหตุ : นางสาวปาริฉตั ร์ ทรงสุรเวทย์ ได้ครบระยะเวลาปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญาของการท�ำหน้าทีร่ กั ษาการเลขานุการบริษทั และรักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกานเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารส�ำคัญของบริษัท
เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด
เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร เฉพาะเรื่อง
จัดท�ำรายงานการประชุม และเอกสารส�ำคัญต่างๆ ได้แก่ การจัดหาสถานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมผู้ถือหุ้น
การก�ำหนดวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด
จัดท�ำรายงานประจ�ำปีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
ร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ
ดูแลให้บริษทั และคณะกรรมการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของ คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
ส่งเสริมให้บริษัท มีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม
เป็นหรือประสานงานนายทะเบียนของบริษัทและการประสานงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
ด�ำเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วิทยากร		
อายุ 81 (ปี)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
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
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
เมษายน 2556-ปัจจุบัน
2520-2550

กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการทีป่ รึกษา

2534-2544

รองประธานคณะกรรมการ

เมษายน 2557-ปัจจุบัน
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ประธานคณะกรรมการบริษัท
และผู้ถือหุ้น 99.998%

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สมิติเวช จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จ�ำกัด

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์		
อายุ 51 (ปี)
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงิน และการจัดการ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, บูมมิงตัน, สหรัฐอเมริกา
อบรมหลักสูตร
- หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการ ส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับ สูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 3
- สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
- ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Director Certification Program 2005 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program 2004 (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และ
เมษายน 2556-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จ�ำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2555-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เมษายน-กันยายน 2554
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
เมษายน 2552-ธันวาคม 2554 กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2552-มีนาคม 2554 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบริหาร
กันยายน 2548-มกราคม 2552 กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ และกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2544-กันยายน 2548 กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
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

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ไทย
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ไทย
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ไทย
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ�ำกัด
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ดร. สาธิต วิทยากร		
อายุ 51 (ปี)
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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 Certification Program 2015 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*
68.67
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตร นพ. พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
ประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง
เมษายน 2556-ปัจจุบัน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)
2547
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จ�ำกัด
เมษายน 2557-ปัจจุบัน
กรรมการ และผู้ถือหุ้น 0.001%
กรรมการ
ตุลาคม 2556-ปัจจุบัน
บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ำกัด
กรกฎาคม 2556-ปัจจุบัน กรรมการ และผู้ถือหุ้น 0.001%
บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ
2551
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จ�ำกัด
นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม อายุ 66 (ปี)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Chief Financial Officer สภานักบัญชีในพระบรมชูปถัมภ์
หมายเหตุ ยังไม่ได้มีการอบรมหลักสูตรกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
เมษายน 2556-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มีบริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทกลุ่มรีเจ้นท์
2551-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากรรมการบริหารด้านบัญชี
และการเงิน
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย อายุ 38 (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) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
- Directors Accreditation Program 2012 (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
เมษายน 2557-ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
มกราคม 2554-ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท
ตุลาคม 2551-ปัจจุบัน
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มีนางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ อายุ 38 (ปี)
กรรมการ และกรรมการบริหาร
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 (%)*
-ไม่มี-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการบริหาร
เมษายน 2556-ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มีบริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เดนาลี สมิธ แคปปิตอล จ�ำกัด
กรรมการบริหาร
เมษายน 2556-ปัจจุบัน
Credit Suisse AG, Representative Office, Thailand
ผู้อ�ำนวยการ
2554-2556
Credit Suisse AG, Singapore
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
2550-2553
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

นางศันสนีย์ สุธีวงศ์ อายุ 43 (ปี)
กรรมการ และกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Duke University, USA
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program 2014 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการบริหาร
เมษายน 2557-ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มีบริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ�ำกัด
กรกฎาคม 2556-ธันวาคม 2557 กรรมการผู้จัดการ
ศูนย์วเิ คราะห์รายได้และปฏิบตั กิ ารลงทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อ�ำนวยการ
2553-2556
World Fund Pte. Limited
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการลงทุน
มกราคม-ธันวาคม 2552
Corporate finance Macquarie Securities (Thailand) Limited
Vice President
2549-2551
นายศาสตรา จันทรศัพท์		
อายุ 43 (ปี)
กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเหตุ ยังไม่ได้มีการอบรมหลักสูตรกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
เมษายน 2556-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มีบริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท พัฒนาสุข เฮอริเทจ จ�ำกัด
กรกฎาคม 2553-ปัจจุบัน
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท อาร์ อาร์ บี ไพรเวท กรุ๊ป จ�ำกัด
สิงหาคม 2551-กรกฎาคม .2553 รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

48

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์
อายุ 48 (ปี)
กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) East Texas State University, Texas USA.
- ปริญญาโท นิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) (Master of Laws in Business Laws (English Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program 2014 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
เมษายน 2556-ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มีบริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เดอะ จูริส จ�ำกัด
กรรมการและผู้ถือหุ้น
2557-ปัจจุบัน
อิสระ
ที่ปรึกษากฎหมาย
2555-ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหาร บริษัท มิลีนเนี่ยม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2547-2554
นางสาวชยาภรณ เลื่อนนภาวรรณ
อายุ 54 (ปี)
เลขานุการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรมหลักสูตร
- ผู้ปฏิบัติการเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 11/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- CSR ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พฤษภาคม 2557-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2549-2552
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อิสระ
2552-2557
ที่ปรึกษาทางบัญชีการเงิน
กลุ่มบริษัทน�้ำตาลมิตรผล
2540-2548
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
หมายเหตุ : กรรมการข้างต้นไม่มีประวัติกระท�ำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�ำโดยสุจริต และไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่ นมา
1. ดร.สาธิต วิทยากร นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ และนางสาวภัทรพร จารุพัฒน์ เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทตามที่ก�ำหนด
ในหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558
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การก�ำกับ
ดูแลกิจการ
เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
(Good Corporate Governance) เป็นความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงอยูข่ องกิจการ และการมีระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีระบบ
การวัดผลการด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมให้กจิ การมีการพัฒนาและเติบโตในระดับทีเ่ หมาะสม โดยรายละเอียด
ของนโยบายมี ดังนี้

รายงานการปฏิบัติตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1. นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเป็นบรรษัทภิบาลทีด่ ี เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุนและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในที่สุดจะน�ำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
โดยจะเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการจึงได้กำ� หนดนโยบายสนับสนุนการก�ำกับดูแลกิจการขึน้ โดยมุง่ เน้นในเรือ่ งกรรมการบริษทั ความโปร่งใสใน
การด�ำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูล การก�ำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำ� เนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ประโยชน์
ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อก�ำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนและในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยการปฏิบัติ
ต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถรับทราบผลการด�ำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน หรือการเข้าท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ
www.set.or.th ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ ยกตัวอย่างเช่น
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม โดยบริษัทได้
ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอครบถ้วน ที่แสดงรายละเอียด
ความเป็นมาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ และมีรายละเอียดในเรื่อง ดังนี้
• ข้อมูลของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชือ่ ให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่ง
ตามวาระ
• ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
• เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
• แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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•

-

-

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก�ำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ทั้งนี้ บริษัท
ได้จัดท�ำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบประกาศของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบ ใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยสามารถ Download
หนังสือมอบฉันทะจากทางเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ลงคะแนน
ในวาระต่างๆ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ บริษัทได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็น
เวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และด้านการลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวก
สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท คือ www.principalcapital.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาวาระที่ส�ำคัญต่างๆ มากยิ่งขึ้น
บริษทั ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้ามาร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในภายหลังที่ได้เริม่ การประชุมแล้ว โดยมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตัง้ แต่วาระทีเ่ ข้าร่วมประชุมและออกเสียง
เป็นต้นไป
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนเริม่ การประชุมตามวาระ ได้มกี ารแนะน�ำคณะกรรมการทุกท่าน และผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยต่อผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ ชีแ้ จงให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงวิธกี ารในการลงคะแนนเสียง และสิทธิของผูถ้ อื หุน้
โดยประธานทีป่ ระชุมท�ำหน้าทีค่ วบคุมการประชุมให้เป็นไปตามล�ำดับวาระทีแ่ จ้งในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ จัดสรรเวลา
ให้เหมาะสมเพียงพอส�ำหรับการน�ำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ รวมทัง้ เปิด โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็น
ซักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และ
สรุปการลงมติและนับคะแนนเสียงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล ทัง้ นี้ เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเลือกกรรมการทีต่ อ้ งการ
ได้อย่างแท้จริง
ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งค�ำถาม
ในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนลงมติ
บริษัทได้ด�ำเนินการจัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลงอย่างละเอียด ครบถ้วน
ตามข้อเท็จจริงทีป่ รากฏในการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์
ภายใน 14 วันหลังการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.principalcapital.co.th
ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการเปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยสามารถเสนอรายชือ่ กรรมการ และวาระประชุมผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษทั โดยค�ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัท
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3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท
ปฏิบตั หิ น้าที่โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความส�ำคัญและเคารพต่อสิทธิแห่ง
ความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจึงสามารถมั่นใจได้
ว่าสิทธิของตนจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ
- บริษทั เปิดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หุน้ ทราบอย่างเพียงพอ ทันเวลา และทัว่ ถึงเกีย่ วกับผลการด�ำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน
ข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการตัดสินใจของ
ผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัท คือ
www.principalcapital.co.th
- บริษทั จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปตามล�ำดับวาระทีแ่ จ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั จะไม่เพิม่ วาระ
การประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบล่วงหน้า  หากจะมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่
ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้ด�ำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม
โดยมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ในแต่ละวาระอย่างเพียงพอภายในระยะ
เวลาที่กฎหมายก�ำหนด และเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลาในการพิจารณามากยิง่ ขึน้ ในเว็บไซต์บริษทั คือ www.principalcapital.co.th
- หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้จัดส่งให้มีหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบของกระทรวงพาณิชย์
ไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ มาประชุมแทน โดยเลือกทีจ่ ะมอบ
ฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่ แทน หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึง่ ของบริษทั เข้าร่วมประชุมแทนเพือ่ เป็นการรักษา
สิทธิของผู้ถือหุ้นได้
- การก�ำหนดให้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นไปตามจ�ำนวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถืออยู่ โดยหนึง่ หุน้ มีสทิ ธิเท่ากับหนึง่ เสียง

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมี
กรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตามรายชื่อที่เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม โดยระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุม
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษัท สอบถามแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือ
แนวทางต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และได้ท�ำการบันทึกประเด็น ซักถาม และข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญไว้ในรายงานการประชุม
เป็นที่เรียบร้อย
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5. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ได้แก่ คูแ่ ข่ง เจ้าหนีภ้ าครัฐและหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เนือ่ งจากบริษทั ตระหนัก
ถึงแรงสนับสนุนจากผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ซึง่ จะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�ำไรให้กบั บริษทั ซึง่ ถือว่าเป็นการ
สร้างความส�ำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
พนักงาน : บริษทั ได้ปฏิบตั กิ บั พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมเพือ่ เป็นการรักษาบุคลากร
ที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทได้
คู่ค้า : บริษทั มีการซือ้ สินค้าและบริการจากคูค่ า้ เป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบตั ติ ามสัญญาต่อคูค่ า้
เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการอาคารต่างๆ
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ท�ำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบด�ำเนิน
การให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
คู่แข่ง : บริษทั ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันทีด่ ี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน หลีกเลีย่ ง
วิธีการไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่ง
ชุมชน : มีความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความ ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อ
สิง่ แวดล้อม บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ส�ำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานทางปกครอง
ท้องถิน่ อย่างเคร่งครัด โดยส่วนใหญ่บริษทั สามารถปฏิบตั ไิ ด้ดกี ว่าเกณฑ์มาตรฐานทีห่ น่วยงานนัน้ ๆ ตัง้ ไว้

6. ภาวะผู้นำ� และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มสี ว่ นร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั
ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้ เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษทั ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเี่ กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังมีหน้าทีด่ แู ล
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั พร้อมทัง้ ก�ำหนดนโยบายและขัน้ ตอนการอนุมตั ิ
รายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและก�ำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องน�ำข้อมูล
ภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงือ่ นไขเสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด
มูลค่ารายการคู่สัญญา เหตุผล/ความจ�ำเป็นไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1 แล้ว และบริษัทยังได้ก�ำหนดนโยบาย
และวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
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8. จริยธรรมธุรกิจ

บริษทั ได้ออกข้อพึงปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เรียกว่า “คูม่ อื จริยธรรมทางธุรกิจ”
เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจของบริษทั ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต และเทีย่ งธรรม ทัง้ การ
ปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
และถือปฏิบตั ิ และบริษทั ได้ตดิ ต่อสือ่ สารกับพนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอ และติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ�ำ

9. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action
Coalition) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เป็นล�ำดับที่ 332 ของรายชื่อบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

10. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจ�ำนวน 9 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 1 ท่าน
• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 4 ท่าน
• กรรมการอิสระ
จ�ำนวน 4 ท่าน

11. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ใน
ระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ มากขึน้ ได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

12. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำ� หนดประชุมโดยปกติเป็นประจ�ำทุก 3 เดือนหรืออย่างน้อย 4 ครัง้ ต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิม่ ตาม
ความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ ฝ่ายธุรการ
และกฎหมายบริษทั จะได้จดั หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ โดยก�ำหนดให้มีการจดบันทึก
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

13. คณะอนุกรรมการ

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
จะประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน
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14. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความส�ำคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยได้ด�ำเนินการสรรหาและคัดเลือกบริษัท อิซี แอคเคาท์ติ้ง จ�ำกัด
เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบภายในและช่วยเสนอแนะเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และให้มีการ
จัดท�ำคู่มือตรวจสอบภายใน โดยบริษัท อีซิ แอคเคาท์ติ้ง จ�ำกัดไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีความเป็นอิสระใน
การรายงานผลการตรวจสอบ โดยจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยทุก 3 เดือนก่อนมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

15. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม
และถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวัง และประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดท�ำ รวมทัง้ มีการเปิดเผย
ข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการด�ำรงรักษาไว้
ซึง่ ระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ เพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติ
อย่างมีสาระส�ำคัญ

16. ความสัมพันธ์กับนักลงทุน

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักดีวา่ ข้อมูลของบริษทั ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการเงินและทีไ่ ม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ของนักลงทุนและผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียของบริษทั จึงได้กำ� ชับให้ฝา่ ยบริหารด�ำเนินการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูล
ทีค่ รบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริงเชือ่ ถือได้สม�ำ่ เสมอและทันเวลา ซึง่ ฝ่ายบริหารของบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญและยึดถือปฏิบตั ิ
มาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นนั้ บริษทั ยังไม่จดั ตัง้ หน่วยงานขึน้ เฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้เลขานุการ
บริษัทท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน สถาบันต่างๆ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งนักลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 02-714-2173
หรือที่เว็บไซต์ www.principalcapital.co.th
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices of
Listed Companies) ซึง่ เกีย่ วกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั เช่น กรรมการต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษทั มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ มีความรูค้ วามสามารถประสบการณ์ มีความตัง้ ใจ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัท และมีการก�ำกับควบคุมดูแล
ให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทมี
ความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษทั ยังมีการจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างสม�ำ่ เสมอ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเข้ามาควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัท
อย่างไรก็ตามบริษัทได้ก�ำหนดให้ใช้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้เท่าที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมกับโครงสร้างและสภาพ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้
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หลักการเรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (อ้างถึง นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการข้อ 2.
และ ข้อ 4. ข้างต้น)
ข้อ 1. บริษัทก�ำหนดให้มีการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ ครอบคลุม พื้นฐาน ตามที่
กฎหมายก�ำหนด
ข้อ 2. ในปี 2550 ที่ผ่านมาบริษัทก�ำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้อย่างเสรี และไม่มี
การปฏิบตั ทิ จี่ ะเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยไม่มกี ารเพิม่ วาระ หรือ แจกเอกสารส�ำคัญเพิม่ เติม ภายหลัง
การส่งหนังสือเชิญประชุม และ มีแนวทางก�ำหนดให้ใช้ส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
ข้อ 3. บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเต็มที่ เช่น
3.1 บริษัทจัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่ง
เป็นข้อมูลเดียวกับที่จัดส่งในรูปแบบเอกสาร
3.2 บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามที่กฎหมายก�ำหนด
3.3 บริษัทระบุประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เป็น
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
3.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ เป็นต้น
ข้อ 4. ตามหลักการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและการ
เสนอชือ่ บุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการนัน้ ขณะนีอ้ ยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับการปฏิบตั ิ
การตามหลักการบรรษัทภิบาล โดยจะเริ่มด�ำเนินการได้ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559
หลักการอืน่ ๆ ได้แก่ บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ยังคงเป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ซึง่ มีแนวทางปฏิบตั สิ อดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรน�ำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
โดยบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหาร ดังนี้
1. ให้ความรูแ้ ก่กรรมการรวมถึงผูบ้ ริหารฝ่ายต่างๆ รับทราบเกีย่ วกับหน้าทีท่ ตี่ อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 และตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ก�ำหนดให้ผบู้ ริหารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งส�ำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษทั ในวันเดียวกับวันทีส่ ง่ รายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ด�ำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผบู้ ริหารทราบว่า  ผูบ้ ริหารหรือหน่วยงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
งบการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญนัน้ ต่อบุคคล
ภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี้ หากผูท้ เี่ กีย่ วข้องฝ่าฝืนข้อก�ำหนดในเรือ่ งเกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูลภายในดังกล่าว ถือว่าได้กระท�ำผิดข้อบังคับของบริษทั
จะมีโทษทางวินัยตามที่ได้ก�ำหนดไว้ใน “ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)” โดย
บทลงโทษทางวินยั มี 4 ประการโดยขึน้ กับลักษณะแห่งความผิด หรือความหนักเบาของการกระท�ำผิดหรือตามความร้ายแรง
ที่เกิดขึ้น คือ
• ตักเตือนด้วยวาจา
• ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
• ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 7 วัน
• เลิกจ้างโดยไม่จา่ ยค่าชดเชย
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสีย่ ง ข้อพิพาททางกฎหมาย
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) ได้ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่ ง โดยคณะกรรมการบริษทั
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพือ่ มุง่ เน้นให้ระบบการควบคุมภายใน
มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน รวมทั้งการใช้ทรัพยากร
การดูแลรักษาทรัพย์สนิ การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรัว่ ไหล การสิน้ เปลืองหรือการทุจริต ระบบบัญชี
และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท
ส�ำหรับการควบคุมภายในของบริษทั นัน้ บริษทั ได้วา่ จ้างส�ำนักงานสอบบัญชีจากภายนอก บริษทั อีซิ แอคเคาท์ตงิ้ จ�ำกัด
ซึง่ มีความเป็นอิสระ เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบภายใน เข้ามาตรวจสอบอย่างต่อเนือ่ งทุกๆ ไตรมาส โดยโปรแกรมการตรวจสอบรวม
บริษทั ลูก 2 บริษทั คือ บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จ�ำกัด และ บริษทั พริน้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ�ำกัด ด้วย
แผนการตรวจสอบ ได้ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ คือ ระบบทรัพย์สินและหนี้สิน ระบบรายได้และรายจ่ายทุกประเภท ระบบ
บัญชีตน้ ทุน ภาษีทเี่ กีย่ วข้องทุกประเภท และ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทัง้ นี้ ผูต้ รวจสอบ
ภายใน ได้มกี ารติดตามผลการแก้ไขข้อปรับปรุงและปัญหาต่างๆ ที่ได้ ให้ความเห็นไว้ในรายงานว่าได้รบั การปรับปรุงให้เหมาะสม
โปร่งใส และ มีประสิทธิภาพ และ ถูกต้องตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ กฎหมาย และ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย
ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทได้ถูกนิติบุคคลอาคารชุด โครงการเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส ฟ้องร้องให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ที่เป็นภาระจ�ำยอม หรือชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ�ำนวนเงิน 49 ล้านบาท และให้จัดหาที่จอดรถเพิ่มเติมหรือชดใช้ค่าเสียหายเป็น
จ�ำนวนเงิน 106 ล้านบาท รวมถึงให้ชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมแซมการช�ำรุดของอาคารชุดเป็นจ�ำนวนเงิน 4 ล้านบาท
ศาลชัน้ ต้นได้พพิ ากษายกฟ้องคดีดงั กล่าวแล้วในเดือนธันวาคม พ.ศ.2553 ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โจทก์ได้ยนื่ อุทธรณ์
ต่อศาลอุทธรณ์ และในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ศาลอุทธรณ์ ได้พิพากษายกฟ้องในกรณีให้โอนกรรมสิทธ์ที่ดินที่เป็นภาระ
จ�ำยอมและให้จัดหาที่จอดรถเพิ่มเติม ส่วนค่าเสียหายในการซ่อมแซมส่วนที่ชรุดของอาคารชุดให้ชดเชยไม่เกิน 3 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา และขณะนี้คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา  อย่างไรก็ตามบริษทั ได้ตงั้ ส�ำรองเผือ่ ผลความเสียหายจากคดีฟอ้ งร้อง ในส่วนทีบ่ ริษทั คิดว่าเหมาะสม
เป็นเงินจ�ำนวนรวม 1 ล้านบาท ไว้ในบัญชีแล้ว
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) ได้ก�ำหนดเป้าหมายในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพในทุกๆ ด้านต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย สังคม และ สิง่ แวดล้อม บนความมุง่ มัน่ ทีว่ า 
่ สังคมไทยจะดีขนึ้ ต้องเริม่ ตัง้ แต่วนั นี้
และจะดียิ่งขึ้นไปในวันพรุ่งนี้ หากมีแผนการท�ำงานที่ดีรองรับ เมื่อองค์กรของเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม องค์กรของเราก็ควร
ร่วมสร้างสิ่งดีงามกลับคืนให้กับสังคม จึงจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริง

แนวทางความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) ได้เดินหน้าการปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานทุกคน ท�ำเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
มากขึ้น วางแผนการท�ำโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยยึดถือแนวทางทั้งแบบ
• In process เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ดังนี้
1. การดูแลสวัสดิการพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
2. การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน หลอด LED อันมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านการช่วยประหยัดพลังงาน
ได้มากกว่า 50% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟทั่วไป และให้ความสว่างได้โดยไม่ปล่อยความร้อนออกมา
เหมือนหลอดไฟประเภทอื่นๆ รวมทั้งไม่มีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบที่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม
3. การประหยัดพลังงานในที่ท�ำงาน ด้วยการปิดไฟ และ คอมพิวเตอร์เวลาพักเที่ยง
4. การท�ำความสะอาดทีท่ ำ� งานชัน้ ใต้ดนิ และ ลานจอดรถของแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์
สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ (“MEA”)
5. ร่วมปิดไฟวันประหยัดไฟโลกของ MEA
6. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
• After proces เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการรด�ำเนินงานของ
องค์กรโดยตรง ดังนี้
1. การบริจาคต่างๆ เช่นบริจาค เงินให้มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. โครงการร่วมบริจาควัสดุอลูมเิ นียม เพือ่ ขาเทียม โดยให้พนักงานทุกคนเก็บรวบรวมห่วงกระป๋องเครือ่ งดืม่ ,
ห่วงฝาขวดน�้ำดื่ม, ฝาเกลียวเครื่องดื่ม, ลวดเย็บกระดาษที่ดึงจากระดาษ
3. การปลูกป่า 
4. จัดงาน Garage Sales (all year) ให้ลกู ค้าทีม่ าพักและพนักงาน ของ MEA ร่วมบริจาคสิง่ ของ เสือ้ ผ้า และ
น�ำออกขาย เพื่อน�ำเงินไปด�ำเนินกิจกรรมการกุศลต่อไป
5. การเลี้ยงอาหารกลางวัน บ้านพักคนชรา บางแค, การเลี้ยงน้องพร้อมมอบของขวัญ บ้านราชาวดี
6. โครงการสร้างรอยยิ้มเพื่อเด็กปากแหว่ง ด้วยการบริจาคเงินค่าผ่าตัด
ในขณะเดียวกันบริษทั ยังคงสานต่อโครงการ “จากองค์กรท�ำดีสวู่ ดั จากวัดท�ำดีสชู่ มุ ชน” การดูแลเอาใจใส่สขุ ภาพ (Heath Care)
ต่อไป โดยไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เพื่อนมนุษย์มีสุขภาพร่างกายที่ดี ก็จะสามารถร่วมกันขับเคลื่อนสังคมให้ไปข้างหน้าได้
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังให้ความส�ำคัญกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม มีความชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
โดยเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition)
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค พร้อมการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
ตลอดจนมีโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน, สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน เป็นงานส�ำคัญ
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รายการ
ระหว่างกัน
เปิดเผยรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ความสัมพันธ์กับกับ
บริษัท
บุคคล/นิติบุคคล
พริ้นซิเพิล
ที่อาจมีความ
แคปิตอล จ�ำกัด ลักษณะรายการ
ขัดแย้ง
(มหาชน)
ทีเ่ ป็นปกติธุรกิจ
กรรมการ
นางสาวภัทรพร
ค่าบริการ-ที่ปรึกษา
จารุพัฒน์
กฎหมาย

เจ้าหนี้
บริษัท เดอะ จูริส
จ�ำกัด โดย
นางสาว ภัทรพร
จารุพัฒน์
เป็นกรรมการ
และผู้ถือหุ้น

นางสาวภัทรพร
จารุพัฒน์
เป็นกรรมการ
บริษัท

มูลค่าของ
รายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)
2556
1.04

2557
0.21

0.21

-

ค่าบริการ-ที่ปรึกษา กฎหมาย

เจ้าหนี้

-

2.12

0.15

หมายเหตุ: ส�ำหรับปี 2558 ไม่มีการต่อสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากับบริษัท เดอะ จูริส จ�ำกัด
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ความจ�ำเป็น/
ความสมเหตุสมผล/
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
• เป็นสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย
เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556
• คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
เนื่องจากบริษัทมีความจ�ำเป็นต้องใช้ที่
ปรึกษากฎหมายที่เข้าใจธุรกิจของ
บริษทั เป็นอยางดี อีกทัง้ ค่าบริการดังกล่าว
เป็นราคาที่ต�่ำกว่าตลาด
• เป็นเจ้าหนี้บริษัท เนื่องจากค่าที่
ปรึกษากฎหมายค้างจ่ายสิ้นงวดตาม
รายละเอียดข้างต้น
• เป็นสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย
เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557
• คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
เนื่องจากบริษัทมีความจ�ำเป็นต้องใช้ที่
ปรึกษากฎหมายที่เข้าใจธุรกิจของ
บริษัทเป็นอยางดี อีกทั้งค่าบริการ
ดังกล่าวเป็นราคาที่ต�่ำกว่าตลาด
• เป็นเจ้าหนี้บริษัท เนื่องจากค่าที่
ปรึกษากฎหมายค้างจ่ายสิ้นงวดตาม
รายละเอียดข้างต้น
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ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการระหว่างกัน

การท�ำรายการระหว่างกันนัน้ มีความสมเหตุสมผลและจ�ำเป็นเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบได้ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการทีม่ เี งือ่ นไขการค้าทัว่ ไป ซึง่ มี
ราคาและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายการท�ำรายการระหว่างกัน

กรณีทรี่ ายการระหว่างกันของบริษทั เกิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษทั จะน�ำเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทให้
ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ทัง้ นีก้ ารอนุมตั กิ ารเข้าท�ำรายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการ
บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ
ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในอนาคต หากเกิดรายการระหว่างกัน บริษทั จะด�ำเนินการให้มกี ารอนุมตั ิให้ทำ� รายการดังกล่าว โดยบุคคลทีม่ สี ว่ นได้เสีย
หรืออาจขัดแย้งจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และให้ความเห็น
ต่อการท�ำรายการดังกล่าวทุกครั้ง ซึ่งการอนุมัติให้ท�ำรายการดังกล่าวจะด�ำเนินการตามขั้นตอนของข้อก�ำหนดหรือประกาศ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดเรือ่ งรายการทีเ่ กีย่ วโยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด โดยการก�ำหนดราคา ค่าตอบแทน หรือค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับรายการ
ระหว่างกันบริษทั จะก�ำหนดโดยอ้างอิงจากราคาตลาด ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีอนุญาต
แห่งประเทศไทย รวมทัง้ พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ และค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษทั เป็นส�ำคัญ และจะเปิดเผย
รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ของ บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และของเฉพาะของบริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั งบแสดงการ
เปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเฉพาะบริ ษ ัท และงบกระแสเงิ นสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกาหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้
ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ ีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยู่กบั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการ
ควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท าและการนาเสนองบการเงิ นโดยถูกต้องตามที่ ควรของกิ จการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ ไม่ ใช่ เพื่ อวัตถุ ประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่ อประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายในของกิ จการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
ที่จดั ทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็ นว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษ ัท ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นรวมและฐานะการเงิ นเฉพาะบริ ษัท ของ
บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะของบริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2557 และผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
กรุ งเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

บริ
เพิตอล
ล แคปิ
อล จำ�กัด (มหาชน)
บริษษัทัทพริพริ
้นซิเพิ้นลซิแคปิ
จำกัดต(มหำชน)
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2557
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

หมำยเหตุ

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2557
บำท

จัดประเภทใหม่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2556
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2557
บำท

จัดประเภทใหม่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2556
บำท

จัดประเภทใหม่
1 มกรำคม
พ.ศ. 2556
บำท

6
7
8

62,149,048
317,769,635
149,267,621

78,055,867
314,582,361
84,031,798

44,114,617
317,769,635
12,615,516

56,166,899
314,582,361
18,087,097

44,536,238
9,419,550
8,154,586

315,909
8,417,884

259,191
2,611,526

85,932,568
315,909
3,685,443

259,191
2,150,544

231,696
1,088,068

537,920,097

479,540,743

464,433,688

391,246,092

63,430,138

12,920,000
1,470,169,654
11,626,142
4,575,754
2,761,837

520,000
1,514,201,694
33,489,971
4,575,754
2,544,027

5,000,000
59,999,950
1,467,551,142
2,386,039
2,199,860

44,999,950
1,511,150,682
2,392,306
1,819,750

307,081,878
1,558,564,403
1,488,184
1,460,032

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

1,502,053,387

1,555,331,446

1,537,136,991

1,560,362,688

1,868,594,497

รวมสิ นทรัพย์

2,039,973,484

2,034,872,189

2,001,570,679

1,951,608,780

1,932,024,635

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับ
จากบริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น

9
10
11
12

กรรมการ _____________________________________________ กรรมการ _____________________________________________
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ซิเพิจลำกัดแคปิ
ตอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทบริ
พริ้นษซิัทเพิพริ
ล แคปิ้นตอล
(มหำชน)
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2557
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2557
บำท

จัดประเภทใหม่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2556
บำท

จัดประเภทใหม่
1 มกรำคม
พ.ศ. 2556
บำท

13,649,802
29,082,286
15,275,064
11,546,355

12,782,941
15,023,490
-

14,306,882
15,275,064
-

19,749,918
11,846,816
-

185,009

338,743

-

-

-

227,763
7,733,250

2,644,976
5,461,591

2,802,462

1,016,279

76,000,000
97,026

50,818,672

77,998,817

30,608,893

30,598,225

107,693,760

1,340,321
6,645,375
1,241,079
23,330,895

172,227
6,067,162
5,160,677
1,241,079
16,889,253

813,227
2,478,988
1,241,079
23,330,895

172,578
2,366,292
1,241,079
16,889,253

818,000,000
3,645,388
9,846,008

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

32,557,670

29,530,398

27,864,189

20,669,202

831,491,396

รวมหนีส้ ิ น

83,376,342

107,529,215

58,473,082

51,267,427

939,185,156

หมำยเหตุ

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2557
บำท

จัดประเภทใหม่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2556
บำท

12,701,554
14,947,606
15,023,490
-

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากผูบ้ ริ หาร
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาว
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่ น

13
14
24 ค)

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้ สินระยะยาว
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่ น

15
16
25.4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริ
เพิลตอลแคปิ
อล จำ�กัด (มหาชน)
บริษษัทัทพริพริ
้นซิเ้น
พิลซิแคปิ
จำกัดต(มหำชน)
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2557
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2557
บำท

จัดประเภทใหม่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2556
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2557
บำท

จัดประเภทใหม่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2556
บำท

จัดประเภทใหม่
1 มกรำคม
พ.ศ. 2556
บำท

ทุนเรื อนหุ ้น
17
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ จานวน 1,400,700,000 หุ ้น
มู(2555:
ลค่าที่หุตราไว้
้นสามัหญุ ้นละ
606,900,000
1 บาท หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)

1,400,700,000

1,400,700,000

1,400,700,000

1,400,700,000

-

หุ ้นสามัญ จานวน 606,900,000 หุ ้น
มู(2555:
ลค่าที่หุตราไว้
้นสามัหญุ ้นละ
606,900,000
1 บาท หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)

-

-

-

-

606,900,000

947,724,500

-

947,724,500

-

-

-

933,800,000

-

933,800,000

-

860,674,900
-

857,890,000
24,000

860,674,900
-

857,890,000
24,000

466,900,000
390,990,000
-

37,847,459
110,350,283

36,180,000
99,448,974

37,502,948
97,195,249

36,180,000
72,447,353

36,180,000
98,769,479

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

1,956,597,142

1,927,342,974

1,943,097,597

1,900,341,353

992,839,479

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

2,039,973,484

2,034,872,189

2,001,570,679

1,951,608,780

1,932,024,635

หมำยเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ จานวน 947,724,500 หุ ้น
มูลค่าที่ได้รับชาระแล้วหุ ้นละ 1 บาท
หุ ้นสามัญ จานวน 933,800,000 หุ ้น
มูลค่าที่ได้รับชาระแล้วหุ ้นละ 1 บาท
หุ ้นสามัญ จานวน 466,900,000 หุ ้น
มูลค่าที่ได้รับชาระแล้วหุ ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
งบก�
ำไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็จ
บริษำไรขำดทุ
ัท พริน้ ซิเนพิเบ็ล ดแคปิ
งบก
เสร็ตอล
จ จำกัด (มหำชน)

บริ
ษัท พริน้นเบ็ซิดเพิ
ล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
งบกำไรขำดทุ
เสร็จ
2557
สำสสำหรั
�ำหรัหรับบปีปีบสิสิปี้น้นสสุสุ ดดิ้นวัวัสุนนดทีที่่ วั3131นธัธัทีนน่วำคม
31 ธัพ.ศ.
นวาคม
2557
วำคม พ.ศ. 2557

รายได้จากการให้บริ การ
รายได้
ากการให้
ต้นทุนจการให้
บริ กบารริ การ
ต้นทุนการให้บริ การ
กำไรขั้นต้ น
กรายได้
ำไรขั้นอื่นต้ น
รายได้
ื่น
ค่าใช้จอ่ายในการให้
บริ การ
ค่ค่าาใช้
ใช้จจ่่าายในการบริ
ยในการให้บหริารการ
ค่ต้านใช้
ยในการบริ
ทุนจ่าทางการเงิ
น หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร(ขำดทุน)ก่ อนภำษีเงินได้
กรายได้
ำไร(ขำดทุ
อนภำษีเงินเงิได้
นได้
(ค่าใช้นจ)ก่่าย)ภาษี
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
กกำไร(ขำดทุ
ำไร(ขำดทุนน)ส
)เบ็ำหรั
ดเสร็บปีจอืน่ :
กผลก
ำไร(ขำดทุ
น)เบ็ดเสร็จอืน่ :
าไรจากการประมาณการตามหลั
ก
ผลก
าไรจากการประมาณการตามหลั
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับ ก
คณิ
ตศาสตร์ประกันภัยพสนัาหรั
บ
โครงการผลประโยชน์
กงาน
โครงการผลประโยชน์
กงาน
ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญพชีนัของ
ภาษี
นได้รอการตัดบัญชีของ
ผลกเงิาไรจากการประมาณการ
ผลก
าไรจากการประมาณการ
ตามหลั
กคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ตามหลั
คณิ ตศาสตร์ประกันภัพยนักงาน
สาหรับกโครงการผลประโยชน์
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

หมำยเหตุ
หมำยเหตุ
5
5
20
20

22
22

กำรแบ่ งปันกำไร(ขำดทุน):
กำรแบ่
นกำไร(ขำดทุ
น):
ส่ วนที่เงป็ปันของบริ
ษทั ใหญ่
ส่ส่ ววนที
ทั ใหญ่
นที่เ่เป็ป็ นของบริ
นของส่ วษนได้
เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำรแบ่ งปันกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:
กำรแบ่
นกำไร(ขำดทุ
น)เบ็ดเสร็จรวม:
ส่ วนที่เงป็ปันของบริ
ษทั ใหญ่
ส่ส่ ววนที
ทั ใหญ่
นที่เ่เป็ป็ นของบริ
นของส่ วษนได้
เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น (บำท)
กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น (บำท)
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุน้ ปรับลด
กาไรต่อหุน้ ปรับลด

23
23

งบกำรเงินรวม
พ.ศ.งบกำรเงิ
2557 นรวม พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บำท
บำท
บำท
บำท
364,115,171
284,372,758
364,115,171
284,372,758
(212,145,823)
(143,556,305)
(212,145,823)
(143,556,305)
151,969,348
140,816,453
151,969,348
140,816,453
9,652,870
11,185,325
9,652,870
11,185,325
(11,791,786)
(14,149,447)
(11,791,786)
(14,149,447)
(137,703,985)
(99,497,289)
(137,703,985)
(99,497,289)
(1,457,281)
(31,886,399)
(1,457,281)
(31,886,399)
10,669,166
6,468,643
10,669,166
6,468,643
2,287,714
(7,656,411)
2,287,714
(7,656,411)
12,956,880
(1,187,768)
12,956,880
(1,187,768)

-

1,848,938
1,848,938

-

1,940,562
1,940,562

(388,112)
(388,112)
12,568,768
12,568,768

18,325
18,325
679,495
679,495

(388,112)
(388,112)
26,070,844
26,070,844

(26,322,126)
(26,322,126)

12,956,880
12,956,88012,956,880
12,956,880

(1,187,768)
(1,187,768)(1,187,768)
(1,187,768)

26,458,956
26,458,95626,458,956
26,458,956

(28,262,688)
(28,262,688)(28,262,688)
(28,262,688)

12,568,768
12,568,76812,568,768
12,568,768

679,495
679,495679,495
679,495

26,070,844
26,070,84426,070,844
26,070,844

(26,322,126)
(26,322,126)(26,322,126)
(26,322,126)

0.014
0.014
0.01
0.01

(0.003)
(0.003)
-

0.028
0.028
0.02
0.02

(0.060)
(0.060)
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษัท
งบกำรเงิ
นเฉพำะบริ ษัทพ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บำท
บำท
บำท
บำท
236,829,176
216,205,406
236,829,176
216,205,406
(114,782,982)
(119,003,967)
(114,782,982)
(119,003,967)
122,046,194
97,201,439
122,046,194
97,201,439
9,856,147
11,148,396
9,856,147
11,148,396
(11,791,786)
(14,149,447)
(11,791,786)
(14,149,447)
(93,399,062)
(90,695,925)
(93,399,062)(90,695,925)
(31,594,573)
(31,594,573)
26,711,493
(28,090,110)
26,711,493
(28,090,110)
(252,537)
(172,578)
(252,537)
(172,578)
26,458,956
(28,262,688)
26,458,956
(28,262,688)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ
นนี้ ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุนปเป็ระกอบงบการเงิ
นเป็ นส่ วนหนึ

ยอดคงเหลือปลำยปียอดคงเหลื
วันที่ 31 ธัอนปลำยปี
วำคม พ.ศ.
วันที่ 2556
31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

933,800,000
857,890,000

466,900,000
390,990,000
466,900,000
466,900,000
- - -

947,724,500
860,674,900

933,800,000
857,890,000
13,924,500
2,784,900
- - -

857,890,000
24,000

390,990,000 466,900,000 24,000
- -

860,674,900 -

857,890,000
24,000
2,784,900
(24,000)
- - -

24,000
36,180,000

36,180,000
24,000
-

37,847,459
-

24,000
36,180,000
(24,000)
1,667,459
-

36,180,000
99,448,974

36,180,000
98,769,479
- - 679,495
-

37,847,459
110,350,283

36,180,000
99,448,974
- 1,667,459
(1,667,459)
12,568,768
-

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บำท

7

1,927,342,974
99,448,974

98,769,479
992,839,479
933,800,000
24,000
679,495
679,495

110,350,283
1,956,597,142

7

1,927,342,974

992,839,479
933,800,000
24,000
679,495

1,956,597,142

1,927,342,974
99,448,974
1,927,342,974
16,685,400
16,685,400
(1,667,459) 12,568,768
12,568,768
12,568,768

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม
กำไรสะสม
กำไรสะสม
เงินรัส่บวล่นเกิ
วงหน้
จัดำสรรแล้ ว
รวมส่ วนของ
ทุนทีส่ ่อวนเกิ
อก น
น ำ เงินรับล่ วงหน้
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้จัดสรร ยังไม่ ได้จผูัด้ ถสรร
ือหุ้น
มูลค่ ำำระแล้
หุ้นสำมั
ำหุ้น สำรองตำมกฎหมำย
และช
ว ญ มูลค่ ำหุ้นสำมัค่ญ
ค่ ำหุ้น สำรองตำมกฎหมำย
บำทบำท
บำทบำท
บำท บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

933,800,000

466,900,000
466,900,000
17
-

ยอดคงเหลือต้ นปี วัยอดคงเหลื
นที่ 1 มกรำคม
อต้ นปีพ.ศ.
วันที2556
่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556
การเพิ่มหุ้นสามัญ การเพิ่มหุ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุเงิ้นนรับล่วงหน้าค่าหุ้น
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสกาไรเบ็
าหรับปีดเสร็ จรวมสาหรับปี
17

947,724,500

17
19

933,800,000
13,924,500
17
19 -

ทุนที่ออก
และชำระแล้ ว
บำท
หมำยเหตุ

ยอดคงเหลือปลำยปียอดคงเหลื
วันที่ 31 ธัอนปลำยปี
วำคม พ.ศ.
วันที่ 2557
31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

ยอดคงเหลือต้ นปี วัยอดคงเหลื
นที่ 1 มกรำคม
อต้ นปีพ.ศ.
วันที2557
่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557
การเพิ่มหุ้นสามัญ การเพิ่มหุ้นสามัญ
จัดสรรระหว่างปี จัดสรรระหว่างปี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสกาไรเบ็
าหรับปีดเสร็ จรวมสาหรับปี

หมำยเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั พริ้นซิเพิล บริ
แคปิษทตอล
ั พริจ้นำกัซิเดพิ(มหำชน)
ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ษัท พริ
้นซิ่ยเ้ ถพิ
ตอล้ ถจ�ำกั
งบแสดงกำรเปลี่ยบริ
นแปลงส่
งบแสดงกำรเปลี
วนของผู
นแปลงส่
ือลหุ้นแคปิ
วนของผู
ือหุ้น ด (มหาชน)
นทีธั่ น31
วาคม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันสำสที�ำหรั
่ หรั
31 บธับนปีปีวำคม
สิ้นสสุิ้นดสุพ.ศ.
วันดทีวั่ 2557
31
วำคมธันพ.ศ.
25572557
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือปลำยปียอดคงเหลื
วันที่ 31 ธัอนปลำยปี
วำคม พ.ศ.
วันที2556
่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

เงินรับล่วงหน้าค่าหุเงิน้ นรับล่วงหน้าค่าหุน้
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรั
ขาดทุ
บปีนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี

71

หมายเหตุนปเป็ระกอบงบการเงิ
นเป็ นส่ วนนหนึ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นส่ วนหนึ่งของงบการเงิ
นี้ ่ งของงบการเงินนี้

933,800,000

-

933,800,000
857,890,000

466,900,000
390,990,000
466,900,000
466,900,000
---

947,724,500
860,674,900

933,800,000
857,890,000
13,924,500
2,784,900
---

857,890,000
24,000

390,990,000 466,900,000 24,000
--

860,674,900 -

857,890,000
24,000
2,784,900
(24,000)
---

24,000
36,180,000

36,180,000
24,000
-

37,502,948
-

24,000
36,180,000
(24,000)
1,322,948
-

36,180,000
72,447,353

36,180,000
98,769,479
--(26,322,126)
-

37,502,948
97,195,249

36,180,000
72,447,353
-1,322,948
(1,322,948)
26,070,844
-

เงินรับล่ วงหน้
ำ ว
จัดสรรแล้ ว
จัดสรรแล้
ยังไม่ ได้ จัดสรร
ค่ ำหุ้น
สำรองตำมกฎหมำย
สำรองตำมกฎหมำย
บำท บำท
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะบริงบกำรเงิ
ษัท นเฉพำะบริษัท
กำไรสะสม
กำไรสะสม
ทุนส่ ทีวนเกิ
อ่ อกน เงินรับส่ล่ววนเกิ
งหน้นำ
มูและช
ลค่ ำหุำระแล้
้นสำมัวญ มูลค่ ำหุ้นสำมั
ค่ ำหุญ้น
บำท
บำท
บำท
บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

17

466,900,000
17
466,900,000

ยอดคงเหลือต้ นปี วัยอดคงเหลื
นที่ 1 มกรำคม
อต้ นพ.ศ.
ปี วัน2556
ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556
การเพิม่ หุน้ สามัญ การเพิม่ หุน้ สามัญ

947,724,500

17
19

933,800,000
17
13,924,500
19 -

ทุนทีอ่ อก
และชำระแล้ ว
บำท
หมำยเหตุ

ยอดคงเหลือปลำยปียอดคงเหลื
วันที่ 31 ธัอนปลำยปี
วำคม พ.ศ.
วันที2557
่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

ยอดคงเหลือต้ นปี วัยอดคงเหลื
นที่ 1 มกรำคม
อต้ นพ.ศ.
ปี วัน2557
ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557
การเพิม่ หุน้ สามัญ การเพิม่ หุน้ สามัญ
จัดสรรระหว่างปี จัดสรรระหว่างปี
กาไรเบ็ดเสร็ จสาหรักบาไรเบ็
ปี ดเสร็ จสาหรับปี

หมำยเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ
บริษตอล
ัท พริจำกั
น้ ซิดเพิ(มหำชน)
ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
บริษัทวนของผู
พริ้นซิ้ถย่ เนแปลงส่
ตอล้ถือจ�ำกั
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่
งบแสดงกำรเปลี
ือพิ
หุ้นล แคปิ
วนของผู
หุ้น ด (มหาชน)
สำ
�
หรั
บ
ปี
ส
น
้
ิ
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันทีส่ ำหรั
31 ธับนปีวำคม
สิ้นสุ ดพ.ศ.
วันที2557
่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 2557

8

1,900,341,353
72,447,353

992,839,479
98,769,479
933,800,000
24,000
(26,322,126)
(26,322,126)

1,943,097,597
97,195,249

1,900,341,353
72,447,353
16,685,400
(1,322,948) 26,070,844
26,070,844

รวมส่ วนของ
ยังไม่ ได้ จผูัด้ถสรร
ือหุ้น
บำท
บำท

8

1,900,341,353

992,839,479
933,800,000
24,000
(26,322,126)

1,943,097,597

1,900,341,353
16,685,400
26,070,844

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บำท

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

บริ
้นซิเ้นพิซิล เแคปิ
จำกัตดอล
(มหำชน)
บริษษทั ัทพริพริ
พิลตอลแคปิ
จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ
นสดธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

พ.ศ. 2557
บำท

พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2557
บำท

พ.ศ. 2556
บำท

10,669,166

6,468,643

26,711,493

(28,090,110)

69,808,666
2,838,476
(521,818)

67,910,298
9,694
(5,589,461)

46,436,347
430,976
(521,818)

63,119,062
9,694
(5,589,461)

(5,965,455)
(20,634)
1,180,307

(862,891)
(869,127)
-

(5,965,455)
1,180,307

(862,891)
(856,061)
-

1,541,398
(519,850)
1,457,281

1,670,985
1,241,079
(2,043,757)
31,886,399

169,396
(1,394,607)
-

1,462,395
1,241,079
(2,025,384)
31,594,573

80,467,537
(68,074,299)
(56,718)
(4,054,639)
(217,810)
(14,349,360)
(251,574)
2,271,659
(56,700)
6,441,642

99,821,862
(46,264,674)
(27,495)
(1,246,757)
(776,941)
2,027,853
3,428,248
1,480,996
(800,929)
7,043,245

67,046,639
5,040,605
(56,718)
81,568
(380,110)
(1,738,621)
(251,574)
1,786,183
(56,700)
6,441,642

60,002,896
(9,942,205)
(27,495)
(1,217,668)
(359,718)
(5,445,535)
3,428,248
919,253
(800,929)
7,043,245

เงินสดได้มำจำกกิจกรรมกำรดำเนิ นงำน
จ่ำยดอกเบี้ย
จ่ำยภำษีเงินได้

2,119,738
(1,457,281)
(6,977,377)

64,685,408
(31,997,399)
(447,006)

77,912,914
(1,597,672)

53,600,092
(31,705,573)
(172,541)

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนิ นงำน

(6,314,920)

32,241,003

76,315,242

21,721,978

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
รำยกำรปรับปรุ ง
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
หนี้ สงสัยจะสูญ
กำไรที่เกิดขึ้นจำกกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ ยนแปลง
มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยอุปกรณ์
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน
ประมำณกำรหนี้ สินระยะยำว
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดำเนิ นงำน
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(ต่อ)
บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

พ.ศ. 2557
บำท

พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2557
บำท

พ.ศ. 2556
บำท

67,000,000
(63,700,000)
(12,400,000)
501,055
700,935

1,255,037,828
(1,553,748,287)
(34,239,418)
307,081,878
2,371,491
1,424,100

67,000,000
(63,700,000)
(15,000,000)
(5,000,000)
443,244
-

1,255,037,828
(1,553,748,287)
(44,999,950)
307,081,878
2,353,117
1,411,016

(5,558,725)

(17,863,001)

(3,796,168)

(17,050,919)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(13,456,735)

(39,935,409)

(20,052,924)

(49,915,317)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดจ่ำยให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินเบิกเกินบัญชีจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกผูบ้ ริ หำร
รับเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ชำระคืนเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
จ่ำยชำระหนี้ สินสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น
เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน

(948,248)
(11,546,355)
(325,961)
16,685,400
-

1,127,179
374,000
(894,000,000)
(111,144)
24,000
933,800,000

(85,000,000)
16,685,400
-

(894,000,000)
24,000
933,800,000

3,864,836

41,214,035

(68,314,600)

39,824,000

(15,906,819)
78,055,867

33,519,629
44,536,238

(12,052,282)
56,166,899

11,630,661
44,536,238

62,149,048

78,055,867

44,114,617

56,166,899

328,180
-

113,500
1,848,938

328,180
-

113,500
1,940,562

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินสดจ่ำยซื้ อเงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินสดจ่ำยซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ดอกเบี้ยรับเป็ นเงินสด
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยซื้ ออำคำรและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

10

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี

รำยกำรที่ไม่ใช่ เงินสด
ซื้ ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นเงินเชื่ อ
ผลกำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ
ตอล จำกัด (มหำชน)
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น

หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะบริษทั
บริ
ษัท พริ
้นซิเพิล แคปินตรวมและงบกำรเงิ
อล จำ�กัด (มหาชน)
สำสำหรั
�หรับบปี ปีสิ้นสสุิ้นดสุวันดทีวั่ น31ทีธั่ น31วำคม
ธันพ.ศ.
วาคม
25572557
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้ นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตำมที่ ได้จดทะเบียน
ดังนี้
เลขที่ 29 ชั้น 23 อำคำรบำงกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร นอกจำกนี้ บริ ษทั มีสำขำ
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1 ซอยสวนพลู ถนนสำทร แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพมหำนคร
บริ ษัท เป็ นบริ ษัท จดทะเบี ย นในตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นกำรรำยงำนข้อ มู ล จึ ง รวมเรี ยกบริ ษัท และ
บริ ษทั ย่อยว่ำ “กลุ่มบริ ษทั ”
กลุ่มบริ ษทั ดำเนิ นธุ รกิ จหลักคื อ กำรให้บริ กำรที่พกั อำศัย ให้เช่ ำ (Serviced Apartments) บริ หำรอำคำรสำนักงำน และให้บริ กำรติ ดตั้งระบบ
สำรสนเทศ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั นี้ ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558

2

นโยบำยกำรบัญชี
นโยบำยกำรบัญชี ที่สำคัญซึ่ งใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงิน
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ได้จดั ทำขึ้นตำมหลักกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่งหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมกำร
ก ำกับหลัก ทรั พย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ว่ำด้วยกำรจัด ท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิ น ภำยใต้พระรำชบัญญัติห ลัก ทรั พย์แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน
กำรจัดทำงบกำรเงิ นให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชี ที่สำคัญ
และกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำรตำมกระบวนกำรในกำรนำนโยบำยกำรบัญชี ของกลุ่มกิ จกำรไปถื อปฏิ บตั ิ ทั้งนี้ กำรเปิ ดเผยเรื่ องกำร
ใช้ดุลยพินิจที่สำคัญหรื อมีควำมซับซ้อนของผูบ้ ริ หำร หรื อ เรื่ องเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนยั สำคัญต่องบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ได้รวมอยูใ่ นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 3
งบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะบริ ษทั ฉบับ ภำษำอังกฤษจัด ท ำขึ้น จำกงบกำรเงิ น ตำมกฎหมำยที่ เ ป็ นภำษำไทย ในกรณี ที่ มี
เนื้อควำมขัดแย้งกันหรื อมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกัน ให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
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เนื่ องจำกกลุ่มบริ ษทั มิ ได้มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ย่อยทั้ง 2 รำยใน พ.ศ. 2555 กลุ่มบริ ษทั จึงมิได้แสดงงบกำรเงินรวมที่จดั ประเภท
รำยกำรใหม่ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

รายงานประจำ
�ปี 2557 นรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.1

เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงิน (ต่อ)
ตัวเลขที่ นำมำแสดงเปรี ยบเที ยบได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่เพื่อให้เปรี ยบเที ยบได้กบั กำรแสดงรำยกำรที่เปลี่ ยนแปลงไปในปี
ปัจจุบนั ผลกระทบของกำรจัดประเภทใหม่ดงั กล่ำว มีดงั นี้

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ตำมที่ได้รำยงำน
ไว้เดิม
บำท

งบกำรเงินรวม
กำรจัดประเภทใหม่
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
บำท

ตำมที่
จัดประเภทใหม่
บำท

68,315,263
324,322,965
83,139,703
4,059,198
2,788,450

9,740,604
(9,740,604)
892,095
(1,447,672)
(244,423)

78,055,867
314,582,361
84,031,798
2,611,526
2,544,027

46,771,539
20,736,655
-

(17,689,253)
15,275,064
(15,275,064)
16,889,253

29,082,286
15,275,064
5,461,591
16,889,253

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
ตำมที่ได้รำยงำน กำรจัดประเภทใหม่
ไว้เดิม
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
บำท
บำท

ตำมที่
จัดประเภทใหม่
บำท

46,426,295
324,322,965
17,360,862
2,632,356
2,064,173

9,740,604
(9,740,604)
726,235
(481,812)
(244,423)

56,166,899
314,582,361
18,087,097
2,150,544
1,819,750

31,196,135
16,291,343
-

(16,889,253)
15,275,064
(15,275,064)
16,889,253

14,306,882
15,275,064
1,016,279
16,889,253
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
2

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง
1) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ งที่มีผลบังคับใช้ ในรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม
พ.ศ. 2557 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 1
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 17
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 18
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15
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เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง ภำษีเงินได้
เรื่ อง สัญญำเช่ำ
เรื่ อง รำยได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
เรื่ อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เรื่ อง ส่วนได้เสี ยในกำรร่ วมค้ำ
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล
เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เรื่ อง กำรรวมธุ รกิจ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและ
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
เรื่ อง ส่วนงำนดำเนิ นงำน
เรื่ อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้ อถอน
กำรบูรณะ และหนี้ สินที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน
เรื่ อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุนกำรรื้ อถอน กำรบูรณะ
และกำรปรับปรุ งสภำพแวดล้อม
เรื่ อง กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่
29 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจ
ที่มีเงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ
เรื่ อง กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
เรื่ อง สิ่ งจูงใจสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน
13

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
รายงานประจำ
�ปี 2557 นรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
บริ
ษ
ท
ั
พริ
น
้
ซิ
เพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง (ต่อ)
1) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ มีกำรปรับปรุ งที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม
พ.ศ. 2557 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้ (ต่อ)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32

เรื่ อง กำรประเมินเนื้ อหำของรำยกำรที่เกี่ยวกับรู ปแบบของ
กฎหมำยตำมสัญญำเช่ำ
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินและเห็นว่ำกำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
ที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินที่นำเสนออย่ำงมีสำระสำคัญ ยกเว้นกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 13 ได้ให้คำอธิ บำยเกี่ยวกับกรณี ที่ขำยสิ นค้ำหรื อให้บริ กำรพร้อมกับให้สิทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ (เช่น คะแนนหรื อได้รับสิ นค้ำ
โดยไม่ตอ้ งจ่ำยค่ำตอบแทน) ว่ำเป็ นรำยกำรที่มีหลำยองค์ประกอบ และสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหรื อค้ำงรับจำกลูกค้ำต้องปั นส่ วนให้
แต่ละองค์ประกอบของรำยกำรโดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ซึ่งผูบ้ ริ หำรประเมินและเห็นว่ำผลกระทบสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2557 ไม่มีนยั สำคัญ
2) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลำ
บัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นำมำใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ
ก) กลุ่ ม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลง แต่ ไ ม่ ส่ ง ผลกระทบอย่ำ งมี ส ำระส ำคัญ ต่ อ กลุ่ ม บริ ษัท
มีดงั นี้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13

เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
เรื่ อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล
เรื่ อง งบกำรเงินรวม
เรื่ อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

ทั้งนี้ มำตรฐำนกำรบัญชี และมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิ น ดังกล่ ำวไม่มี ผลกระทบที่ มี สำระส ำคัญต่ องบกำรเงิ น ของ
กลุ่มบริ ษทั
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
2

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง (ต่อ)
2) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลำ
บัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นำมำใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ข) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงไม่มีสำระสำคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2557)
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เรื่ อง สิ นค้ำคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำง
บัญชีและข้อผิดพลำด
เรื่ อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
เรื่ อง สัญญำเช่ำ
เรื่ อง รำยได้
เรื่ อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนกำรกูย้ มื
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง กำไรต่อหุ ้น
เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมำณกำรหนี้ สิน หนี้ สินที่อำจเกิดขึ้น และ
สิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เรื่ อง ส่วนงำนดำเนินงำน
เรื่ อง สัญญำเช่ำดำเนิ นงำน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่ำ
เรื่ อง กำรประเมินเนื้ อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบ
กฎหมำย
เรื่ อง กำรประเมินว่ำ ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำ
หรื อไม่
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
รายงานประจำ
�ปี 2557 นรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง (ต่อ)
3) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
มีดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง สัญญำประกัน
ทั้งนี้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษทั

2.3

บัญชีกลุ่มบริษทั - เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมำยถึ งกิ จกำรที่ กลุ่มบริ ษทั มี อำนำจในกำรควบคุ มนโยบำยกำรเงิ นและกำรดำเนิ นงำน และโดยทัว่ ไปแล้วกลุ่ มบริ ษทั
จะถื อหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงมำกกว่ำกึ่ งหนึ่ ง ในกำรประเมินว่ำกลุ่มบริ ษทั มี กำรควบคุมบริ ษทั อื่นหรื อไม่ กิ จกำรต้องพิจำรณำถึ งกำร
มีอยูแ่ ละผลกระทบจำกสิ ทธิ ในกำรออกเสี ยงที่เป็ นไปได้ที่กิจกำรสำมำรถใช้สิทธิ หรื อแปลงสภำพตรำสำรนั้นในปั จจุบนั รวมถึ งสิ ทธิ
ในกำรออกเสี ยงที่ เ ป็ นไปได้ซ่ ึ งกิ จ กำรอื่ น ถื ออยู่ด้วย กลุ่ ม บริ ษทั รวมงบกำรเงิ น ของบริ ษทั ย่อยไว้ใ นงบกำรเงิ น รวมตั้งแต่ วนั ที่
กลุ่มบริ ษทั มี อำนำจในกำรควบคุ มบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั จะไม่นำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมไว้ในงบกำรเงินรวมนับจำกวันที่
กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอำนำจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชี กำรรวมธุรกิจโดยใช้วิธีกำรซื้ อ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้สำหรับกำรซื้ อบริ ษทั ย่อย ต้องวัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรั พย์ที่ผูซ้ ้ื อโอนให้ และหนี้ สิน ที่ ก่อขึ้ น และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นที่ ออกโดยกลุ่มบริ ษทั รวมถึ งมูลค่ ำยุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ หรื อหนี้สินที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้ อจะรับรู ้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิ ดขึ้น และวัดมูลค่ำเริ่ มแรกของ
สิ นทรั พย์ที่ได้มำที่ ระบุได้และหนี้ สิน ที่ อำจจะเกิ ดขึ้ นในกำรรวมธุ รกิ จด้วยมูล ค่ำยุติธรรม ณ วันที่ ซ้ื อ ในกำรรวมธุ รกิ จแต่ล ะครั้ ง
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมูลค่ำยุติธรรม หรื อ มูลค่ำของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้ อ
ตำมสัดส่ วนของหุ ้นที่ถือ
กรณี ที่มูลค่ำสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ และมู ลค่ำส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มี อำนำจควบคุ มในผูถ้ ู ก ซื้ อ และมู ลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้ อธุ รกิ จของ
ส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ูกซื้อที่ผซู ้ ้ื อถืออยูก่ ่อนกำรวมธุรกิจ มำกกว่ำมูลค่ำสุ ทธิ ณ วันที่ซ้ื อของสิ นทรัพย์ที่ได้มำที่ระบุได้
และหนี้สินที่รับมำ ผูซ้ ้ื อต้องรับรู ้ ค่ำควำมนิ ยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่ำส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้ อธุ รกิ จของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู ้ ้ื อถื ออยูก่ ่อนกำรวมธุ รกิจ น้อยกว่ำ
มูลค่ำรำคำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยเนื่ องจำกมีกำรต่อรองรำคำซื้ อ จะรับรู ้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยังงบกำไรขำดทุน
กิจกำรจะตัดรำยกำรบัญชี ระหว่ำงกิจกำร ยอดคงเหลือ และรำยกำรกำไรหรื อขำดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิ ดขึ้นจริ งระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั นโยบำย
กำรบัญชี ของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยจะบัน ทึ ก บัญ ชี ด้ว ยรำคำทุ น หั ก ค่ ำ เผื่ อ กำรด้อ ยค่ ำ ต้น ทุ น จะมี ก ำรปรั บ เพื่ อ สะท้อ นกำรเปลี่ ย นแปลง
สิ่ งตอบแทนที่เกิดขึ้นจำกสิ่ งตอบแทนที่คำดว่ำจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่ วนแบ่งต้นทุนทำงตรง
รำยชื่อของบริ ษทั ย่อยหลักของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 10
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
2

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.4

กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ ำงประเทศ
(ก) สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบกำรเงิน
รำยกำรที่ รวมในงบกำรเงินของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั ถูกวัดมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิ จหลักที่
บริ ษทั ดำเนิ นงำนอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนิ นงำน) งบกำรเงินรวมแสดงในสกุลเงินบำทซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนิ นงำน
และสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
(ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ
รำยกำรที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนิ นงำนโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิ ดรำยกำร
หรื อวันที่ตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวัดมูลค่ำใหม่ รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิ ดจำกกำรรับหรื อจ่ำยชำระที่เป็ นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และที่เกิ ดจำกกำรแปลงค่ำสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ได้บนั ทึ กไว้ในกำไรหรื อ
ขำดทุน
เมื่ อมี ก ำรรั บ รู ้ รำยกำรก ำไรหรื อขำดทุน ของรำยกำรที่ ไม่ เป็ นตัวเงิ นไว้ใ นก ำไรขำดทุน เบ็ดเสร็ จอื่ น องค์ประกอบของอัตรำ
แลกเปลี่ ยนทั้งหมดของกำไรหรื อขำดทุน นั้น จะรั บรู ้ ไว้ในกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็ จอื่ น ด้วย ในทำงตรงข้ำมกำรรั บรู ้ กำไรหรื อ
ขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกำไรหรื อขำดทุน องค์ประกอบของอัตรำแลกเปลี่ ยนทั้งหมดของกำไรหรื อขำดทุนนั้น
จะรับรู ้ไว้ในกำไรขำดทุนด้วย

2.5

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะบริ ษ ัท เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึ งเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำร
ประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภำพคล่องสู งซึ่งมีอำยุไม่เกิ นสำมเดื อนนับจำกวันที่ได้มำ และเงินเบิกเกิน
บัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะบริ ษทั

2.6

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้ กำรค้ำรั บรู ้ เริ่ มแรกด้วยมูลค่ ำตำมใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่ำต่ อมำด้วยจำนวนเงิ นที่ เ หลื ออยู่หักด้วยค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญหมำยถึ งผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของลูกหนี้ กำรค้ำ
เปรี ยบเที ยบกับมู ล ค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับจำกลู ก หนี้ กำรค้ำ หนี้ สู ญที่ เกิ ด ขึ้ น จะรั บรู ้ ไว้ใ นงบกำไรขำดทุ นโดยถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

2.7

สินค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนของสิ นค้ำคำนวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่
ต้นทุนของกำรซื้อประกอบด้วยรำคำซื้อ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรซื้ อสิ นค้ำนั้น เช่ นค่ำอำกรขำเข้ำและค่ำขนส่ ง หักด้วย
ส่วนลดจำกกำรจ่ำยเงินตำมเงื่อนไขกลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชี ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำเก่ำ ล้ำสมัย หรื อเสื่ อมคุณภำพเท่ำที่จำเป็ น
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รายงานประจำ
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2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.8

เงินลงทุนเพือ่ ค้ำ
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนื อจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั เป็ น เงินลงทุนเพื่อค้ำ กำรจัดประเภทขึ้นอยูก่ บั
จุด มุ่งหมำยขณะลงทุ น ฝ่ ำยบริ ห ำรจะเป็ นผูก้ ำหนดกำรจัดประเภทที่ เหมำะสมสำหรั บ เงิ น ลงทุน ณ เวลำลงทุ น และทบทวนกำร
จัดประเภทเป็ นระยะ
เงินลงทุนเพื่อค้ำ คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมำยหลักในกำรหำกำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำในช่ วงเวลำสั้นไม่เกิ น 3 เดื อนนับแต่เวลำ
ที่ลงทุน และแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงิ น ลงทุน เพื่ อค้ำวัด มู ล ค่ำในเวลำต่ อมำด้วยมู ล ค่ำยุติธ รรม มู ล ค่ำยุติธ รรมของเงิ น ลงทุ นวัด ตำมรำคำเสนอซื้ อที่ อ้ำงอิ งจำกตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันทำกำรสุ ดท้ำยของวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยอ้ำงอิงรำคำเสนอซื้ อล่ำสุ ดจำกตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รำยกำรกำไรและขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งของเงินลงทุนเพื่อค้ำรับรู ้ในงบกำไรขำดทุน
กลุ่มบริ ษทั จะทดสอบค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเกิ ดขึ้น หำกรำคำตำมบัญชี
ของเงินลงทุนสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำรวมไว้ในงบกำไรขำดทุน
ในกำรจำหน่ ำยเงิ น ลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมู ล ค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ ได้รับ จำกกำรจำหน่ ำยเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับรำคำ
ตำมบัญชี ของเงิ นลงทุนนั้นจะบันทึ กรวมอยู่ในกำไรหรื อขำดทุน กรณี ที่จำหน่ ำยเงิ นลงทุนที่ ถือไว้ในตรำสำรหนี้ หรื อตรำสำรทุน
ชนิ ดเดียวกันออกไปบำงส่วน รำคำตำมบัญชี ของเงินลงทุนที่จำหน่ ำยจะกำหนดโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักด้วยรำคำตำมบัญชี จำก
จำนวนทั้งหมดที่ถือไว้

2.9

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนเริ่ มแรกหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ
กำรซื้ อสิ นทรัพย์น้ นั
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อรับรู ้ แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ่ งตำมควำมเหมำะสม เมื่อต้นทุน
นั้นเกิ ดขึ้ นและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตแก่ กลุ่มบริ ษทั และต้นทุนดังกล่ำวสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ ำเชื่ อถื อ
มูลค่ำตำมบัญชี ของชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ ยนแทนจะถู กตัดรำยกำรออก สำหรั บค่ำซ่ อมแซมและบำรุ งรั กษำอื่ น ๆ บริ ษทั จะรั บรู ้ ตน้ ทุน
ดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ำเสื่ อมรำคำคำนวณด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ได้ประมำณกำรไว้ดงั ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่ งถื อว่ำประมำณกำรอำยุ
กำรให้ประโยชน์มีไม่จำกัด
อำคำร ส่วนควบและส่ วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องใช้สำนักงำนและคอมพิวเตอร์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และวัสดุอุปกรณ์
ยำนพำหนะ

10 20 และ 40 ปี
3 และ 5 ปี
5 ปี
5 ปี
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
2

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.9

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
ลินิน เครื่ องเคลือบ เครื่ องแก้วและเครื่ องเงิน และเครื่ องใช้บำงชนิ ดที่ใช้ในกำรดำเนิ นกิ จกำรอำคำรที่พกั อำศัยให้เช่ ำ บันทึกเป็ นมูลค่ำ
ของสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ำที่ซ้ื อมำ ในจำนวนเท่ำที่จำเป็ นสำหรับกำรดำเนิ นกิ จกำรโดยปกติ โดยถื อเป็ นมูลค่ำหลักของสิ นทรัพย์น้ ี โดย
ไม่คิดค่ำเสื่ อมรำคำ กำรซื้ อเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนหรื อทดแทนของเดิมในภำยหลัง บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยประจำงวด
ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั ได้มีกำรทบทวนและปรั บปรุ งมูลค่ำคงเหลื อและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ให้
เหมำะสม
ในกรณี ที่มูลค่ำตำมบัญชี สูงกว่ำมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคืน มูลค่ำตำมบัญชี จะถู กปรั บลดให้เท่ำกับมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื นทันที
ผลกำไรหรื อขำดทุนที่เกิ ดจำกกำรจำหน่ ำยที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรี ยบเที ยบจำกสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจำกกำร
จำหน่ำยสิ นทรัพย์กบั มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้บญั ชี ผลกำไรหรื อขำดทุนอื่นสุ ทธิ ในกำไรหรื อขำดทุน

2.10

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(ก) สัญญำให้บริ กำรระบบสำรสนเทศที่ได้มำจำกกำรรวมธุรกิจ
สัญญำให้ บริ กำรระบบสำรสนเทศที่ได้มำจำกกำรรวมธุ รกิ จ รั บรู ้ ด้วยมูลค่ ำยุติธรรม ณ วันรวมธุ รกิ จ สัญญำให้บริ กำรระบบ
สำรสนเทศที่ได้มำจำกกำรรวมธุ รกิจวัดมูลค่ำมูลค่ำยุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
กลุ่มบริ ษทั ตัดจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจำกกำรรวมธุ รกิ จในงบกำรเงินรวมโดยอิงตำมสัดส่ วนของรำยได้โครงกำรวำงระบบ
สำรสนเทศซึ่ งรั บรู ้ จนถึ งวันสิ้ นปี ต่อรำยได้รวมของสัญญำให้บริ กำรวำงระบบสำรสนเทศสำหรั บโครงกำรที่ ได้มำ ณ วันที่ ซ้ื อ
บริ ษทั ย่อย
(ข) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที่ ซ้ื อมำมี ล ักษณะเฉพำะบันทึ กเป็ นสิ นทรั พย์โดยค ำนวณจำกต้นทุ นในกำรได้มำและ
กำรดำเนิ นกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั สำมำรถนำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ โดยจะตัดจำหน่ ำยตลอดอำยุประมำณกำรให้
ประโยชน์ภำยในระยะเวลำ 3 และ 5 ปี
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2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.11

ค่ำควำมนิยม
ค่ำควำมนิ ยมคือต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย ณ
วันที่ได้มำซึ่ งบริ ษทั นั้น ค่ำควำมนิ ยมที่เกิดจำกกำรได้มำซึ่งบริ ษทั ย่อยจะแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ค่ำควำมนิ ยมที่ รับรู ้ จะต้องถู ก ทดสอบกำรด้อยค่ ำทุ กปี และแสดงด้วยรำคำทุ น หัก ค่ำเผื่ อกำรด้อยค่ ำสะสม ค่ ำเผื่อกำรด้อยค่ ำของ
ค่ำควำมนิ ยมที่รับรู ้ แล้วจะไม่มีกำรกลับรำยกำร ทั้งนี้ มูลค่ำคงเหลื อตำมบัญชี ของค่ำควำมนิ ยมจะถูกรวมคำนวณในกำไรหรื อขำดทุน
เมื่อมีกำรขำยกิจกำร
ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิ ยม ค่ำควำมนิ ยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่ วยที่ก่อให้เกิ ดกระแสเงินสด โดยที่หน่ วยนั้นอำจจะ
เป็ นหน่วยเดียวหรื อหลำยหน่วยรวมกันซึ่ งคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกกำรรวมธุ รกิจ ซึ่ งค่ำควำมนิ ยมเกิ ดขึ้นจำกส่ วนงำนปฏิ บตั ิกำร
ที่ระบุได้

2.12

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั (เช่น ค่ำควำมนิ ยม) ซึ่ งไม่มีกำรตัดจำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ำเป็ นประจำทุกปี
สิ นทรัพย์อื่นที่ มีกำรตัดจำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำ เมื่อมีเหตุกำรณ์ หรื อสถำนกำรณ์บ่งชี้ ว่ำรำคำตำมบัญชี อำจสู งกว่ำมูลค่ำ
ที่คำดว่ำจะได้รับคื น รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรั บรู ้ เมื่อรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรั พย์สูงกว่ำมูลค่ำสุ ทธิ ที่คำดว่ำจะได้รับคื น
ซึ่ งหมำยถึ งจำนวนที่ สูงกว่ำระหว่ำงมู ลค่ ำยุติธรรมหัก ต้น ทุ นในกำรขำยเที ยบกับ มูล ค่ ำจำกกำรใช้ สิ น ทรั พย์จะถู กจัดเป็ นหน่ วย
ที่เล็กที่สุดที่สำมำรถแยกออกมำได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรประเมินกำรด้อยค่ำ สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงินนอกเหนื อจำก
ค่ำควำมนิ ยมซึ่ งรั บรู ้ รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแล้ว จะถู กประเมิ นควำมเป็ นไปได้ที่จะกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน

2.13

สัญญำเช่ ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มบริษทั เป็ นผู้เช่ ำ
สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ ำสิ นทรั พย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่ำเป็ นผูร้ ับควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของเป็ นส่ วนใหญ่ สัญญำเช่ ำนั้น
ั ญำเช่ำดังกล่ำว (สุ ทธิ จำกสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจำกผูใ้ ห้เช่ ำ) จะบันทึกในกำไร
ถือเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน เงินที่ตอ้ งจ่ำยภำยใต้สญ
หรื อขำดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนั้น
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ซ่ ึ งผูเ้ ช่ ำเป็ นผูร้ ับควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของเกื อบทั้งหมดถื อเป็ นสัญญำเช่ำ
กำรเงิน ซึ่ งจะบันทึ กเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรั พย์ที่เช่ำ หรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ำยตำม
สัญญำเช่ำ แล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยดังกล่ำวจะปั นส่ วนระหว่ำงหนี้ สินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อตั รำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สินคงค้ำงอยู่ โดย
พิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึก
ในกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพื่อทำให้อตั รำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตรำคงที่สำหรับยอดคงเหลื อของหนี้ สินทรัพย์
ที่เหลื ออยู่ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื ออำยุของสัญญำเช่ ำ
แล้วแต่ระยะเวลำใดจะน้อยกว่ำ
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2.14

เงินกู้ยมื
เงินกู้ยืมรั บรู ้ เริ่ มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ ได้รับหักด้วยต้นทุนกำรจัดทำรำยกำรที่เกิ ดขึ้น เงิ นกู้ยืมวัดมูลค่ำในเวลำ
ต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยตำมวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ผลต่ำงระหว่ำงเงินที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุนกำรจัดทำรำยกำรที่เกิ ดขึ้น)
เมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อชำระหนี้น้ นั จะรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้ มื
ค่ำธรรมเนี ยมที่จ่ำยไปเพื่อให้ได้เงินกูม้ ำจะรับรู้ เป็ นต้นทุนกำรจัดทำรำยกำรเงินกูใ้ นกรณี ที่มีควำมเป็ นไปได้ที่จะใช้วงเงินกูบ้ ำงส่ วน
หรื อทั้งหมด ในกรณี น้ ี ค่ ำธรรมเนี ยมจะรอกำรรั บ รู ้ จนกระทัง่ มี ก ำรถอนเงิ น หำกไม่มี หลัก ฐำนที่ มี ควำมเป็ นไปได้ที่ จะใช้วงเงิ น
บำงส่ ว นหรื อทั้ง หมดค่ ำ ธรรมเนี ย มจะรั บ รู ้ เ ป็ นค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยจ่ ำ ยล่ ว งหน้ ำ ส ำหรั บ กำรให้ บ ริ ก ำรสภำพคล่ อ งและจะตัด จ ำหน่ ำ ย
ตำมระยะเวลำของวงเงินกูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เงินกูย้ ืมจัดประเภทเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนเมื่ อกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ อนั ปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่ อนชำระหนี้ ออกไปอี กเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ
12 เดือน นับจำกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

2.15

ภำษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภำษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงิ นได้จะรับรู ้ ในกำไร
หรื อขำดทุน ยกเว้นส่ วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรับรู ้ โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี น้ ี ภำษีเงินได้ตอ้ งรับรู้ใน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ ้นตำมลำดับ
ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คำนวณจำกอัตรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะมี ผลบังคับใช้
ภำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่ รำยงำนในประเทศที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้อง ดำเนิ น งำนอยู่และเกิ ดรำยได้เพื่ อเสี ยภำษี ผูบ้ ริ หำรจะ
ประเมินสถำนะของกำรยืน่ แบบแสดงรำยกำรภำษีเป็ นงวดๆ โดยคำนึ งถึงสถำนกำรณ์ที่สำมำรถนำกฎหมำยภำษี ไปปฏิ บตั ิซ่ ึ งขึ้นอยูก่ บั
กำรตีควำม และจะตั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษี หำกคำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระภำษีแก่หน่วยงำนจัดเก็บ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี รับรู ้ ตำมวิธีหนี้ สิน เมื่ อเกิดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน และรำคำตำมบัญชี
ที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ที่เกิ ดจำกกำรรับรู ้ เริ่ มแรกของรำยกำรสิ นทรัพย์
หรื อรำยกำรหนี้ สินที่เกิ ดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุ รกิ จ และ ณ วันที่เกิ ดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรทำงบัญชี และ
กำไร(ขำดทุน)ทำงภำษี ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี คำนวณจำกอัตรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่ คำดได้
ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษีดงั กล่ำวจะนำไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้
รอตัดบัญชี ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ได้มีกำรจ่ำยชำระ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี จะรับรู ้หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่ำง
ชัว่ ครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ กลุ่มบริ ษทั ได้ต้ งั ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี โดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชัว่ ครำวของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และ
ส่ วนได้เสี ยในกิ จกำรร่ วมค้ำที่ ตอ้ งเสี ยภำษี เว้นแต่กลุ่มบริ ษทั สำมำรถควบคุ มจังหวะเวลำของกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชัว่ ครำวและ
กำรกลับรำยกำรผลต่ำงชัว่ ครำวมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ จะไม่เกิดขึ้นได้ภำยในระยะเวลำที่คำดกำรณ์ได้ในอนำคต
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิ จกำรมีสิทธิ ตำมกฎหมำยที่จะ
นำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มำหักกลบกับหนี้ สินภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เกี่ ยวข้องกับภำษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่ วยงำนจัดเก็บภำษีหน่ วยงำนเดี ยวกันโดยกำรเรี ยกเก็บ
เป็ นหน่วยภำษีเดียวกันหรื อหน่วยภำษีต่ำงกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ำยหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
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นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.16

ผลประโยชน์ พนักงำน
(ก) โครงกำรผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอำยุ
โครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรบำเหน็จบำนำญที่ไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซึ่ งจะกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงำน
จะได้รับเมื่อเกษียณอำยุ โดยส่ วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ บั หลำยปั จจัย เช่น อำยุ จำนวนปี ที่ให้บริ กำร และ ค่ำตอบแทน
หนี้ สิ น ส ำหรั บ โครงกำรผลประโยชน์ จะรั บ รู ้ ใ นงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ด้วยมู ล ค่ ำปั จจุ บ นั ของภำระผูก พัน ณ วัน ที่ สิ้ น รอบ
ระยะเวลำรำยงำนหักด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงกำร และ ปรับปรุ งด้วยต้นทุนบริ กำรในอดี ตที่ยงั ไม่รับรู ้ ภำระผูกพัน
นี้ คำนวณโดยนักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมำณกำรไว้ ซึ่ งมูลค่ำปั จจุบนั ของโครงกำร
ผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใช้อตั รำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่ ง
เป็ นสกุลเงินเดี ยวกับสกุลเงินที่จะจ่ำยภำระผูกพัน และวันครบกำหนดของหุ ้นกูใ้ กล้เคี ยงกับระยะเวลำที่ตอ้ งชำระภำระผูกพัน
กองทุนบำเหน็จบำนำญ
กำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยเกิ ดขึ้นจำกกำรปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำน
จะต้องรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิด
ต้นทุนบริ กำรในอดี ตจะถูกรับรู ้ ทนั ทีในกำไรหรื อขำดทุน เว้นแต่กำรเปลี่ ยนแปลงโครงกำรผลประโยชน์น้ นั จะมีเงื่อนไขซึ่ งผูก
กับระยะเวลำที่พนักงำนยังคงต้องให้บริ กำรตำมที่กำหนด (ระยะเวลำกำรให้สิทธิ ) ซึ่งในกรณี น้ ี ตน้ ทุนกำรให้บริ กำรในอดี ตจะถูก
ตัดจำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำกำรให้สิทธิ
(ข) กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พ โดยใช้แผนกำรกำหนดอัตรำกำรจ่ำยสมทบโดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออก
จำกสิ นทรัพย์ข องกลุ่ม บริ ษทั และบริ หำรโดยผูจ้ ดั กำรกองทุน ภำยนอก กองทุนส ำรองเลี้ ยงชี พดังกล่ ำวได้รับ เงิ นเข้ำสมทบ
กองทุนจำกพนักงำนและกลุ่มบริ ษทั เงินจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พของกลุ่มบริ ษทั บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อ
ขำดทุนสำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เกิดรำยกำรนั้น

2.17

ประมำณกำรหนีส้ ิน
ในกรณี ที่มีภำระผูกพันที่ คล้ำยคลึ งกันหลำยรำยกำร กลุ่ มกิ จกำรก ำหนดควำมน่ ำจะเป็ นที่ กิ จกำรจะสู ญเสี ยทรั พยำกรเพื่อจ่ำยชำระ
ภำระผูกพันเหล่ำนั้น โดยพิจำรณำจำกควำมน่ ำจะเป็ นโดยรวมของภำระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่ำควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่กิจกำรจะ
สู ญเสี ยทรัพยำกรเพื่อชำระภำระผูกพันบำงรำยกำรที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ำ
กลุ่มกิ จกำรจะวัดมูลค่ ำของจำนวนประมำณกำรหนี้ สิน โดยใช้มูลค่ำปั จจุบนั ของรำยจ่ำยที่ คำดว่ำจะต้องนำมำจ่ำยชำระภำระผูกพัน
โดยใช้อตั รำก่อนภำษีซ่ ึ งสะท้อนถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปั จจุบนั ของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและควำมเสี่ ยงเฉพำะของหนี้ สิน
ที่กำลังพิจำรณำอยู่ กำรเพิ่มขึ้นของประมำณกำรหนี้ สินเนื่ องจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำ จะรับรู ้เป็ นดอกเบี้ยจ่ำย
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นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.18

กำรรับรู้ รำยได้
รำยได้ประกอบด้วยมูลค่ำยุติธรรมที่จะได้รับจำกกำรขำยสิ นค้ำและบริ กำรซึ่ งเกิ ดขึ้นจำกกิ จกรรมตำมปกติของกลุ่มบริ ษทั รำยได้จะ
แสดงด้วยจำนวนเงิ นสุ ทธิ จำกภำษีขำย เงินคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมรำยกำรขำยภำยในกลุ่มบริ ษทั สำหรั บงบกำรเงินรวม รำยได้
จำกกำรขำยสิ น ค้ำรั บรู ้ เมื่ อผูซ้ ้ื อรั บโอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ เ ป็ นสำระสำคัญของควำมเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำ รำยได้จำกกำร
ให้บริ กำรแก่ลูกค้ำรับรู ้โดยอ้ำงอิงตำมขั้นของควำมสำเร็ จของงำนที่ทำเสร็ จ โดยใช้วิธีอตั รำส่ วนของบริ กำรที่ให้จนถึ งปั จจุบนั เทียบ
กับบริ กำรทั้งสิ้ นที่ตอ้ งให้
รำยได้จำกกิ จกำรอำคำรที่พกั อำศัยให้เช่ ำและกิจกำรบริ หำรอำคำรสำนักงำนรับรู้ เป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง รำยได้ที่ รับรู ้ ไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่มและแสดงสุ ทธิ จำกส่ วนลดกำรค้ำ
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรติดตั้งระบบสำรสนเทศรับรู้ เป็ นรำยได้ตำมส่ วนของงำนที่แล้วเสร็ จซึ่ งประเมินโดยพิจำรณำควำมคืบหน้ำ
ของเนื้ องำนโดยผูจ้ ดั กำรโครงกำร โดยจะตั้งสำรองค่ำเผื่อผลขำดทุนสำหรับโครงกำรติดตั้งระบบสำรสนเทศทั้งจำนวนเมื่อทรำบ
แน่ชดั ว่ำโครงกำรติดตั้งระบบสำรสนเทศนั้นจะประสบผลขำดทุน
รำยได้ดอกเบี้ยต้องรับรู ้ตำมเกณฑ์อตั รำผลตอบแทนที่แท้จริ ง

2.19

กำรจ่ ำยเงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ำยไปยังผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จะรับรู ้ในด้ำนหนี้สินในงบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั ในรอบระยะเวลำบัญชี ซ่ ึ งที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผล

2.20

ข้ อมูลจำแนกตำมส่ วนงำน
ส่ วนงำนดำเนิ น งำนได้ถู ก รำยงำนในลัก ษณะเดี ยวกับ รำยงำนภำยในที่ น ำเสนอให้ ผูม้ ี อำนำจตัด สิ น ใจสู งสุ ด ด้ำนกำรด ำเนิ น งำน
ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนหมำยถึ งบุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจัดสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิ บตั ิงำนของ
ส่วนงำนดำเนิ นงำน ซึ่ งพิจำรณำว่ำคือ คณะกรรมกำรบริ ษทั ที่ทำกำรตัดสิ นใจเชิ งกลยุทธ์
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3

ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ ข้ อสมมติฐำนและกำรใช้ ดุลยพินิจ
กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ ได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่ อง และอยูบ่ นพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดี ตและ
ปัจจัยอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่ อว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น
3.1

ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ และข้ อสมมติฐำน
กลุ่ม บริ ษทั มี ก ำรประมำณกำรทำงบัญชี และใช้ข ้อสมมติ ฐำนที่ เกี่ ยวข้องกับ เหตุก ำรณ์ ใ นอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบัญชี
อำจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมำณทำงกำรบัญชี ที่สำคัญและข้อสมมติฐำนที่มีควำมเสี่ ยงอย่ำงเป็ นสำระสำคัญที่อำจเป็ นเหตุให้
เกิดกำรปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลำบัญชี หน้ำ มีดงั นี้
ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนขึ้นอยูก่ บั หลำยปั จจัยที่ใช้ในกำรคำนวณตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยโดยมี
ข้อสมมติฐำนหลำยตัว รวมถึงข้อสมมติฐำนเกี่ ยวกับอัตรำคิดลด กำรเปลี่ ยนแปลงของข้อสมมติฐำนเหล่ำนี้ จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่ำ
ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ พิ จ ำรณำอัต รำคิ ด ลดที่ เ หมำะสมในแต่ ล ะปี ซึ่ งได้แ ก่ อ ัต รำดอกเบี้ ยที่ ค วรจะใช้ ใ นกำรก ำหนดมู ล ค่ ำ ปั จ จุ บ ัน
ของประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ในกำรพิจำรณำอัตรำคิดลดที่เหมำะสม
กลุ่มบริ ษทั พิจำรณำใช้อตั รำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดี ยวกับค่ำตอบแทน และมีอำยุครบกำหนด
ใกล้เคียงกับระยะเวลำที่ตอ้ งจ่ำยชำระภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติ ฐำนหลัก อื่นๆสำหรับภำระผูก พันบ ำเหน็ จอ้ำงอิ งกับ สถำนกำรณ์ ปั จจุบ นั ในตลำด ข้อมูล เพิ่ม เติ ม เปิ ดเผยในหมำยเหตุ
ข้อ 16

4

กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในกำรบริ หำรทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นงำนอย่ำงต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั เพื่อ
สร้ำงผลตอบแทนต่อผูถ้ ื อหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่ น และเพื่อดำรงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ ำงของทุนที่ เหมำะสมเพื่อลดต้นทุนของ
เงินทุน
ในกำรดำรงไว้หรื อปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มบริ ษทั อำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น กำรคืนทุนให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น กำรออกหุ้นใหม่
หรื อกำรขำยทรัพย์สินเพื่อลดภำระหนี้ สิน

24
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191.4
191.4

98.8
(74.1)
27.0
27.0

1,457.6
1,506.0

รำยได้
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรลูกค้ำภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน
รวม

กำไรขั้นต้น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริ กำรและกำรบริ หำร
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สุทธิสำหรับปี

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
รวมสิ นทรัพย์

1,498.5
1,541.9

88.4
(76.9)
(18.0)
(18.0)

202.2
202.2

ธุรกิจให้ บริกำร
ที่พกั อำศัยให้ เช่ ำ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

10.0
495.6

23.2
(31.1)
(0.3)
(0.2)
(0.5)

42.0
3.4
45.4

12.7
409.7

8.8
(27.9)
(10.1)
(0.2)
(10.3)

14.0
14.0

2.5
182.7

40.6
(50.9)
(11.9)
2.4
(9.5)

130.7
130.7

2.9
120.9

46.1
(8.5)
37.3
(7.5)
29.8

68.2
68.2

ธุรกิจให้ บริกำร
ธุรกิจให้ บริกำรเกีย่ วกับ
บริหำรอำคำรสำนักงำน กำรติดตั้งระบบสำรสนเทศ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

0.1
4.2

(2.8)
(1.3)
(4.1)
0.1
(4.0)

4.5
4.5

0.1
8.4

(1.0)
(1.8)
(2.8)
(2.8)

1.5
1.5

ธุรกิจให้ บริกำร
ที่ปรึกษำด้ำนธุรกิจ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

ข้อมูลบำงรำยกำรที่มีสำระสำคัญเกี่ยวกับรำยได้และกำไรของข้อมูลตำมส่วนงำนของกลุ่มบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 มีดงั ต่อไปนี้

(148.5)

(7.9)
7.9
-

(7.9)
(7.9)

(46.0)

(1.5)
1.5
-

(1.5)
(1.5)

กำรตัดบัญชี
รำยกำรระหว่ำงกัน
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

1,470.2
2,040.0

151.9
(149.5)
10.7
2.3
13.0

364.1
364.1

25

1,514.2
2,034.9

140.8
(113.6)
6.5
(7.7)
(1.2)

284.4
284.4

รวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

ส่วนงำนดำเนิ นงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่นำเสนอให้ผมู้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำน ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจัดสรรทรัพยำกรและ
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของส่วนงำนดำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำว่ำคือคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่ทำกำรตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์

ข้ อมูลจำแนกตำมส่ วนงำน

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
รายงานประจำ�ปี 2557
หมำยเหตุ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะบริษทั
บริษปัทระกอบงบกำรเงิ
พริ้นซิเพิล แคปิ
ตอล จำ�กัด น(มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
6

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบำท
เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำร
เงินฝำกธนำคำรระยะสั้น

54,523
7,626
62,149

พ.ศ. 2556
พันบำท
68,315
9,741
78,056

งบเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
36,489
7,626
44,115

46,426
9,741
56,167

เงินฝำกธนำคำรระยะสั้นมีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ งอยูท่ ี่ร้อยละ 2.55 ต่อปี (พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 3.00 - 3.10 ต่อปี ) และเงินฝำกดังกล่ำวมีระยะเวลำครบกำหนด
โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 90 วัน

26
89

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

รำคำตำมบัญชีปลำยปี

รำคำตำมบัญชีตน้ ปี
ยอดซื้อหลักทรัพย์
ยอดขำยหลักทรัพย์
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ำ

งบกำรเงินรวม

311,282
522
5,966
317,770

317,770
317,770

พ.ศ. 2557
รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม
พันบำท
พันบำท

ในระหว่ำงปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 เงินลงทุนในหลักทรัพย์มีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้

เงินลงทุนชัว่ ครำว

หลักทรัพย์เพือ่ ค้ ำ - หน่ วยลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
บวก กำไรที่เกิดขึ้นจำกกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ำ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดงั นี้

เงินลงทุนชั่วครำว

90

7

313,719
863
314,582

314,582
314,582

พ.ศ. 2556
รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม
พันบำท
พันบำท
317,770
317,770

314,582
63,700
(67,000)
6,488
317,770

งบกำรเงินรวม
หลักทรัพย์ เพือ่ ค้ ำ
พันบำท

311,282
522
5,966
317,770

พ.ศ. 2557
รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม
พันบำท
พันบำท

314,582
314,582

27

314,582
63,700
(67,000)
6,488
317,770

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
หลักทรัพย์ เพือ่ ค้ ำ
พันบำท

313,719
863
314,582

พ.ศ. 2556
รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม
พันบำท
พันบำท

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
รายงานประจำ
�ปี 2557 นรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
บริ
ษ
ท
ั
พริ
น
้
ซิ
เพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
8

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบำท
ลูกหนี้ กำรค้ำ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ กำรค้ำสุ ทธิ
รำยได้คำ้ งรับ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้ อื่น

38,550
(2,915)
35,635
110,961
2,100
572
149,268

พ.ศ. 2556
พันบำท
45,043
(77)
44,966
38,123
892
51
84,032

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
10,987
(508)
10,479
18
1,546
572
12,615

17,436
(77)
17,359
726
2
18,087

ลูกหนี้กำรค้ำ สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่ำ 12 เดือน
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

9

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

พ.ศ. 2557
พันบำท

พ.ศ. 2556
พันบำท

พ.ศ. 2557
พันบำท

พ.ศ. 2556
พันบำท

15,625

26,072

10,892

9,781

6,287
7,629
9,009
38,550
(2,915)
35,635

9,255
3,756
4,892
1,068
45,043
(77)
44,966

95
10,987
(508)
10,479

7,655
17,436
(77)
17,359

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั มียอดเงินฝำกประจำซึ่งได้ใช้เป็ นหลักประกันสำหรับภำระผูกพันในกำรปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติของ
ธุรกิจของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมียอดเงินฝำกประจำซึ่ งได้ใช้เป็ นหลักประกันสำหรับกำรให้บริ กำรติดตั้งซอฟต์แวร์ กบั
บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง

28
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92

10

ไทย

บริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด

10 ล้ำนบำท
50 ล้ำนบำท

ให้บริ กำรเกี่ยวกับกำรติดตั้ง
ระบบสำรสนเทศ

รำคำตำมบัญชีตน้ ปี
กำรลงทุนเพิ่ม
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

ทุนที่ชำระแล้ว

ที่ปรึ กษำด้ำนธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 สรุ ปได้ดงั นี้

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ไทย

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด

ชื่อบริษทั

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

100.00

100.00

100.00

100.00

สัดส่ วนเงินลงทุน
(ทำงตรงและทำงอ้ อม)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
ร้ อยละ
ร้ อยละ

35,000
45,000

10,000

พ.ศ. 2556
พันบำท
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45,000
15,000
60,000

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
รำคำทุน
พันบำท

50,000
60,000

10,000

รำคำทุน
พ.ศ. 2557
พันบำท

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

11

227,517
227,517

227,517
227,517

227,517
227,517

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
เพิ่มขึ้นจำกกำรซื้ อบริ ษทั ย่อย - สุทธิ
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย - สุทธิ
ค่ำเสื่ อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

ที่ดนิ
พันบำท

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

1,422,822
(180,755)
1,242,067

1,277,832
1,816
(37,581)
1,242,067

1,421,006
(143,174)
1,277,832

อำคำร
ส่ วนควบและ
ส่ วนปรับปรุง
พันบำท

5,273
(2,665)
2,608

248
1,951
866
(85)
(372)
2,608

5,514
(5,266)
248

เครื่องใช้
สำนักงำน
และคอมพิวเตอร์
พันบำท

งบกำรเงินรวม

141,452
(111,770)
29,682

52,967
806
25
(470)
(23,646)
29,682

145,136
(92,169)
52,967

เครื่องตกแต่ ง
ติดตั้ง
และวัสดุอุปกรณ์
พันบำท

16,517
(4,190)
12,327

10,990
1,700
(363)
12,327

-

ยำนพำหนะ
พันบำท
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1,813,581
(299,380)
1,514,201

1,558,564
15,563
2,591
(555)
(61,962)
1,514,201

1,799,173
(240,609)
1,558,564

รวม
พันบำท

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

93

ริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ
บริษตอล
ทั พริจ้นำกัซิดเพิ(มหำชน)
ล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
มำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
หมำยเหตุนปรวมและงบกำรเงิ
ระกอบงบกำรเงินเฉพำะบริ
รวมและงบกำรเงิ
ษทั
นเฉพำะบริษทั
ำหรับปี สิ้นสุ ดวันทีส่ ำหรั
31 ธับนปีวำคม
สิ้นสุ ดพ.ศ.
วันที2557
่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

227,517
227,517

227,517
227,517

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.
วันที2557
่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
รำคำทุน
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทรำคำตำมบั
ธิ
ญชี - สุทธิ

ที่ดนิ
พันบำท

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันทีส่ ำหรั
31 ธับนปีวำคม
สิ้นสุ ดพ.ศ.
วันที2557
่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี รำคำตำมบั
- สุทธิ ญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
ซื้ อสิ นทรัพย์
จำหน่ำยและตัดจำหน่
จำหน่
ำย ำยและตัดจำหน่ำย
โอนสิ นทรัพย์ โอนสิ นทรัพย์
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำเสื่ อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
รำคำตำมบั
- สุทธิ ญชีปลำยปี - สุทธิ

ที่ดนิ อำคำรและอุ
11 ปทีกรณ์
่ดนิ อำคำรและอุ
(ต่อ)
ปกรณ์ (ต่อ)

94
227,517
1,422,459
(218,353)
227,517
1,204,106

227,517
1,242,067
- 391
- (566)
- (37,786)
227,517
1,204,106

อำคำร
ส่ วนควบและ
ส่ วทีนปรั
่ดนิ บปรุ ง
พันบำทพันบำท

1,422,459 7,778
(218,353)(3,929)
1,204,106 3,849

1,242,067 2,608
391 2,434
(566) - 67
(37,786)(1,260)
1,204,106 3,849

7,778142,933
(3,929)
(117,117)
3,84925,816

2,60829,682
2,434 2,166
- (614)
67 (67)
(1,260)(5,351)
3,84925,816

142,93312,560
(117,117)(3,679)
25,816 8,881

29,68212,327
2,166 (614) (680)
(67) (5,351)(2,766)
25,816 8,881

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม
อำคำร
เครื่องใช้
เครืเครื่องใช้
่องตกแต่ ง
เครื่องตกแต่ ง
ส่ วนควบและ
สำนักงำน
สำนักงำน ติดตั้ง
ติดตั้ง
ส่ วนปรั
และคอมพิ
บปรุ งวเตอร์ และคอมพิ
และวัวเตอร์
สดุอปุ กรณ์ และวัสดุอปุ ยำนพำหนะ
กรณ์
พันบำทพันบำท
พันบำทพันบำท
พันบำทพันบำท

1,514,201
4,991
(1,860)
(47,163)
1,470,169

รวม
พันบำท

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

31

12,560
1,813,247
(3,679)
(343,078)
8,881
1,470,169

31

12,327
1,514,201
- 4,991
(680)(1,860)
- (2,766)
(47,163)
8,881
1,470,169

ยำนพำหนะ รวม
พันบำทพันบำท

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

11
งบกำรเงินงบกำรเงิ
เฉพำะบรินษเฉพำะบริ
ทั
ษทั

227,517 227,517
227,517 227,517

227,517 227,517
227,517 227,517

227,517 227,517
227,517 227,517

สำหรับปี สิส้นำหรั
สุ ดบวันปี ทีสิ้น่ 31สุ ดธัวันนวำคม
ที่ 31 พ.ศ.
ธันวำคม
2556พ.ศ. 2556
รำคำตำมบัรำคำตำมบั
ญชีตน้ ปี -ญสุชีทตธิน้ ปี - สุทธิ
ซื้ อสิ นทรัพซื้ อย์สิ นทรัพย์
จำหน่ำยและตั
จำหน่ดำจยและตั
ำหน่ำยด-จสุำหน่
ทธิ ำย - สุทธิ
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำเสื่ อมรำคำ
รำคำตำมบัรำคำตำมบั
ญชีปลำยปีญ-ชีสุปทลำยปี
ธิ - สุทธิ

วันที่ 31 ธัวันนวำคม
ที่ 31 พ.ศ.
ธันวำคม
2556พ.ศ. 2556
รำคำทุน รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อหัมรำคำสะสม
ก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัรำคำตำมบั
ญชี - สุทธิญชี - สุทธิ

1,422,8221,422,822
(180,755)(180,755)
1,242,0671,242,067

1,277,8321,277,832
1,816 1,816
(37,581) (37,581)
1,242,0671,242,067

1,421,0061,421,006
(143,174)(143,174)
1,277,8321,277,832

248
1,208
(85)
(235)
1,136

2,326 2,326
(1,190) (1,190)
1,136 1,136

248
1,208
(85)
(235)
1,136

5,514 5,514
(5,266) (5,266)
248
248

141,382 141,382
(111,767)(111,767)
29,615 29,615

52,967 52,967
763
763
(470) (470)
(23,645) (23,645)
29,615 29,615

145,136 145,136
(92,169) (92,169)
52,967 52,967

อำคำร อำคำร
เครื่องใช้ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่
เครืง่องตกแต่ ง
ส่ วนควบและ
ส่ วนควบและ
สำนักงำนสำนักงำน
ติดตั้ง ติดตั้ง
วเตอร์ วเตอร์และวัสดุอและวั
ที่ดนิ
ที่ดนิ ส่ วนปรับปรุ
ส่ วงนปรับปรุ งและคอมพิและคอมพิ
ุปกรณ์สดุอุปกรณ์
พันบำท พันบำท
พันบำท พันบำท
พันบำท พันบำท
พันบำท พันบำท

วันที่ 1 มกรำคม
วันที่ 1 พ.ศ.
มกรำคม
2556พ.ศ. 2556
รำคำทุน รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อหัมรำคำสะสม
ก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัรำคำตำมบั
ญชี - สุทธิญชี - สุทธิ

ที่ดนิ อำคำรและอุ
ที11่ดนิ อำคำรและอุ
ปกรณ์ (ต่อป)กรณ์ (ต่อ)

บริษทั พริบริ
้นซิษเทัพิลพริแคปิ
้นซิตอล
เพิล แคปิ
จำกัดตอล
(มหำชน)
จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
ประกอบงบกำรเงิ
นรวมและงบกำรเงิ
นรวมและงบกำรเงิ
นเฉพำะบรินษเฉพำะบริ
ทั
ษทั
สำหรับปี สิส้นำหรั
สุ ดบวันปี ทีสิ้น่ 31สุ ดธัวันนวำคม
ที่ 31 พ.ศ.
ธันวำคม
2557พ.ศ. 2557

-

10,990 10,990
(175) (175)
10,815 10,815

10,990 10,990
(175) (175)
10,815 10,815

-

ยำนพำหนะ
ยำนพำหนะ
พันบำท พันบำท

32

32

1,805,0371,805,037
(293,887)(293,887)
1,511,1501,511,150

1,558,5641,558,564
14,777 14,777
(555) (555)
(61,636) (61,636)
1,511,1501,511,150

1,799,1731,799,173
(240,609)(240,609)
1,558,5641,558,564

รวม รวม
พันบำท พันบำท

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

95

11

96
227,517
227,517

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
1,422,459
(218,353)
1,204,106

1,242,067
391
(566)
(37,786)
1,204,106

อำคำร
ส่ วนควบและ
ส่ วนปรับปรุง
พันบำท

2,998
(1,503)
1,495

1,136
672
(313)
1,495

142,933
(117,117)
25,816

29,615
2,166
(614)
(5,351)
25,816

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
เครื่องใช้
เครื่องตกแต่ ง
สำนักงำน
ติดตั้ง
และคอมพิวเตอร์
และวัสดุอุปกรณ์
พันบำท
พันบำท

10,990
(2,373)
8,617

10,815
(2,198)
8,617

ยำนพำหนะ
พันบำท

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

1,511,150
3,229
(1,180)
(45,648)
1,467,551

รวม
พันบำท

33

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่ งซึ่ งคิดค่ำเสื่ อมรำคำเต็มมูลค่ำแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 117.7 ล้ำนบำท
(พ.ศ. 2556 : 5.7 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริ ษทั : 116.7 ล้ำนบำท พ.ศ. 2556 : 2.2 ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็ นจำนวนเงิน 0.2 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2556 : 0.6 ล้ำนบำท)

227,517
227,517

ที่ดนิ
พันบำท

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
โอนสิ นทรัพย์
ค่ำเสื่ อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
รายงานประจำ�ปี 2557
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
12

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สัญญำให้ บริกำร
ระบบสำรสนเทศ
พันบำท

งบกำรเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
พันบำท

รวม
พันบำท

-

7,993
(6,505)
1,488

7,993
(6,505)
1,488

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
เพิ่มขึ้นจำกกำรซื้อบริ ษทั ย่อย - สุทธิ
ค่ำตัดจำหน่ ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

35,490
(4,436)
31,054

1,488
2,414
46
(1,512)
2,436

1,488
2,414
35,536
(5,948)
33,490

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

35,490
(4,436)
31,054

11,177
(8,741)
2,436

46,667
(13,177)
33,490

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

31,054
(21,833)
9,221

2,436
782
(813)
2,405

33,490
782
(22,646)
11,626

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

35,490
(26,269)
9,221

11,959
(9,554)
2,405

47,449
(35,823)
11,626

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

34

97

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
12

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พันบำท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

7,993
(6,505)
1,488

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชี ปลำยปี - สุทธิ

1,488
2,387
(1,483)
2,392

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

10,350
(7,958)
2,392

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชี ปลำยปี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

98

2,392
782
(788)
2,386

11,132
(8,746)
2,386

35

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
รายงานประจำ
�ปี 2557 นรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
บริ
ษ
ท
ั
พริ
น
้
ซิ
เพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
13

เงินเบิกเกินบัญชีจำกสถำบันกำรเงิน

อัตรำดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )
เงินเบิกเกินบัญชี จำก
สถำบันกำรเงิน

MRR + 0.75

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบำท
12,702

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

พ.ศ. 2556
พันบำท
13,650

-

-

เงินเบิกเกินบัญชี ดงั กล่ำวค้ ำประกันโดยกรรมกำรของบริ ษทั กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ย่อย และที่ดินของผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ย่อย
14

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

15

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบำท
5,865
1,434
7,649
14,948

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

พ.ศ. 2556
พันบำท
4,685
72
24,325
29,082

4,470
916
7,397
12,783

4,685
9,622
14,307

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะใช้
ประโยชน์ภำยใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะใช้
ประโยชน์เกินกว่ำ 12 เดือน
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ที่จะจ่ำยชำระ
ภำยใน 12 เดือน
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ที่จะจ่ำยชำระ
เกินกว่ำ 12 เดือน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

678

-

197

-

1,624
2,302

559
559

744
941

-

(3,236)

(4,411)

(1,366)

(173)

(406)
(3,642)
(1,340)

(2,215)
(6,626)
(6,067)

(388)
(1,754)
(813)

(173)
(173)

36
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
15

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
วันที่ 1 มกรำคม
ซื้อบริ ษทั ย่อย
เพิ่ม / (ลด) ในกำไรหรื อขำดทุน
เพิ่ม / (ลด) ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
วันที่ 31 ธันวำคม

(6,067)
4,568
547
(388)
(1,340)

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

(6,453)
340
46
(6,067)

(173)
(252)
(388)
(813)

(173)
(173)

วันที่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2557
พันบำท

รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้สินระยะยำว

หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ซื้อบริ ษทั ย่อย
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

100

วันที่
1 มกรำคม
พ.ศ. 2557
พันบำท

เพิม่ /(ลด) ในกำไร
หรือขำดทุน
พันบำท

เพิม่ /(ลด)
ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
พันบำท

559
559

583
912
248
1,743

(388)
(388)

583
1,083
248
1,914

(6,453)

4,568

-

(1,885)

(173)
(6,626)
(6,067)

(1,193)
(3)
3,372
5,115

(388)

(1,366)
(3)
(3,254)
(1,340)
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
รายงานประจำ
�ปี 2557 นรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
บริ
ษ
ท
ั
พริ
น
้
ซิ
เพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
15

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
งบกำรเงินรวม

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ซื้อบริ ษทั ย่อย
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น

วันที่
1 มกรำคม
พ.ศ. 2556
พันบำท

เพิม่ /(ลด) ในกำไร
หรือขำดทุน
พันบำท

เพิม่ /(ลด)
ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
พันบำท

วันที่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2556
พันบำท

-

513
513

46
46

559
559

-

(6,453)

-

(6,453)

-

(173)
(6,626)
(6,113)

46

(173)
(6,626)
(6,067)

วันที่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2557
พันบำท

รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดงั นี้ (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้สินระยะยำว
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น

วันที่
1 มกรำคม
พ.ศ. 2557
พันบำท

เพิม่ /(ลด) ในกำไร
หรือขำดทุน
พันบำท

เพิม่ /(ลด)
ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
พันบำท

-

102
591
248
941

(388)
(388)

102
203
248
553

(173)
(173)
(173)

(1,193)
(1,193)
(252)

(388)

(1,366)
(1,366)
(813)

38
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
15

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น

16

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำไรขำดทุน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

วันที่
1 มกรำคม
พ.ศ. 2556
พันบำท

เพิม่ /(ลด) ในกำไร
หรือขำดทุน
พันบำท

เพิม่ /(ลด)
ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
พันบำท

วันที่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2556
พันบำท

-

-

-

-

-

(173)
(173)
(173)

-

(173)
(173)
(173)

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบำท
6,645
1,541
-

พ.ศ. 2556
พันบำท
5,161
1,671
(1,849)

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
2,479
170
-

2,366
1,462
(1,941)

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่ำงปี มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบำท
วันที่ 1 มกรำคม
เพิม่ ขึ้นจำกกำรซื้ อบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
กำรจ่ำยชำระผลประโยชน์
วันที่ 31 ธันวำคม

102

พ.ศ. 2556
พันบำท

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

5,161
1,447
94

3,645
2,494
1,492
179

2,366
166
4

3,645
1,301
161

(57)
6,645

(1,849)
(800)
5,161

(57)
2,479

(1,941)
(800)
2,366

39

บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
รายงานประจำ
�ปี 2557นรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
16

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน (ต่อ)
รำยกำรที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบำท
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม (แสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่ำใช้จ่ำย
ผลประโยชน์พนักงำน)

พ.ศ. 2556
พันบำท

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

1,447
94

1,492
179

166
4

1,301
161

1,541

1,671

170

1,462

ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี้
งบกำรเงินรวม

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คำดไว้
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน
(ขึ้นกับช่วงอำยุ)
17

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

พ.ศ. 2557
ร้ อยละ

พ.ศ. 2556
ร้ อยละ

พ.ศ. 2557
ร้ อยละ

พ.ศ. 2556
ร้ อยละ

3.50 - 4.43
3-8
0 - 29

4.40 - 4.50
0-5
0-8

3.79
3-5
0 - 29

4.40
0-3
0-8

ทุนเรือนหุ้น
ทุนที่ออกและชำระแล้ ว

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556
กำรออกหุ้น
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
กำรออกหุ้น
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

จำนวนหุ้น
หุ้น

หุ้นสำมัญ
พันบำท

ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้น
พันบำท

รวม
พันบำท

466,900,000
466,900,000
933,800,000
13,924,500
947,724,500

466,900
466,900
933,800
13,924
947,724

390,990
466,900
857,890
2,785
860,675

857,890
933,800
1,791,690
16,709
1,808,399

40
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
17

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ทุนเรือนหุ้น (ต่อ)
หุ้นสำมัญจดทะเบียนทั้งหมดซึ่ งมีรำคำมูลค่ำหุ ้นละ 1 บำท (พ.ศ. 2556 : 1 บำท) มีจำนวน 1,400,700,000 หุ้น (พ.ศ. 2556 : 1,400,700,000 หุ้น)
เมื่อวันที่ 20 สิ งหำคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั อนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
ก)
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำกเดิ ม 606,900,000 บำท เป็ น 466,900,000 บำท โดยกำรตัดหุ ้นจดทะเบี ยนที่ ยงั มิ ได้ออกจำหน่ ำย
จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ซึ่ งเป็ นหุ ้นสำมัญที่ออกเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ แปลงสภำพของหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพ
ซึ่งปัจจุบนั บริ ษทั ไม่ได้ดำเนิ นกำรใดๆเกี่ยวกับกำรออกหุน้ กูแ้ ปลงสภำพแล้ว โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนกำร ลดทุนกับกระทรวงพำณิ ชย์
เมื่อวันที่ 27 สิ งหำคม พ.ศ. 2556
ข)
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำกเดิ ม 466,900,000 บำท เป็ น 1,400,700,000 บำท โดยกำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 933,800,000 หุ้น
มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อชำระหนี้ เงินกู้ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อขยำยกำรลงทุนของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียน
กำรเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 28 สิ งหำคม พ.ศ. 2556
ค)
จัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จำนวนไม่เกิ น 466,900,000 หุ ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นเดิ มตำมสัดส่ วนกำรถื อหุ ้น
ในอัตรำจัดสรรเท่ำกับ 1 หุ ้นสำมัญเดิมต่อ 1 หุ ้นสำมัญเพิ่มทุน และกำหนดรำคำเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนที่รำคำ 2 บำทต่อหุ ้น
ในระหว่ำงวันที่ 30 กันยำยน ถึงวันที่ 4 ตุลำคม พ.ศ. 2556 มีกำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 466,900,000 หุ้น บริ ษทั ได้รับชำระ
เงินเพิ่มทุนจำนวน 933,800,000 บำท และบริ ษทั ได้จดทะเบียนหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม พ.ศ. 2556
และเริ่ มซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตั้งแต่วนั ที่ 18 ตุลำคม พ.ศ. 2556 ส่ งผลให้เกิ ดส่ วนเกิ นมูลค่ำหุ ้นจำกกำรเพิ่มทุน
ดังกล่ำวจำนวน 466,900,000 บำท
ง)
จัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จำนวนไม่เกิ น 466,900,000 หุ ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ (PRINC-W1) ที่จดั สรรให้ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั โดยกำหนดรำคำใช้สิทธิ 1.20 บำทต่อหุ ้น

18

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ
เมื่อวันที่ 20 สิ งหำคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั อนุ มตั ิกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั (PRINC-W1) จำนวน 466,900,000 หน่ วย ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มในอัตรำส่ วน 1 หุ ้นสำมัญเดิ มต่อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย โดย
มีรำยละเอียดดังนี้
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ชนิด
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
อัตรำกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ
รำคำใช้สิทธิซ้ือหุ ้นสำมัญ
วันใช้สิทธิ

:
:
:
:
:

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

:
:

ระบุชื่อผูถ้ ือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้
0 บำท (ศูนย์บำท)
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุ ้นสำมัญ 1 หุ้น
1.20 บำทต่อหุ ้น
ก ำหนดกำรใช้ สิ ท ธิ ทุ ก 3 เดื อ น นับ แต่ ว นั ที่ อ อกใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ โดยวัน ก ำหนดใช้ สิ ท ธิ
ครั้งแรกคือวันที่ 27 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และสำมำรถใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยในวันที่ 30 กันยำยน
พ.ศ. 2559
วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2556
3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
รายงานประจำ
�ปี 2557 นรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
บริ
ษ
ท
ั
พริ
น
้
ซิ
เพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
18

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ (ต่อ)
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 จำนวน
466,850,000 หน่วย
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้แสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ 3 ครั้ง มีรำยละเอียด
ดังนี้
ก) ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญจำนวน 1,000 หน่วย ซึ่ งบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2557
ข) ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญจำนวน 25,000 หน่วย ซึ่ งบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2557
ค) ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญจำนวน 13,878,500 หน่วย ซึ่งบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม พ.ศ. 2557
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 มีใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญคงเหลือจำนวน 452,925,500 หน่วย

19

สำรองตำมกฎหมำย
งบกำรเงินรวม

วันที่ 1 มกรำคม
จัดสรรระหว่ำงปี
วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

พ.ศ. 2557
พันบำท

พ.ศ. 2556
พันบำท

พ.ศ. 2557
พันบำท

พ.ศ. 2556
พันบำท

36,180
1,667
37,847

36,180
36,180

36,180
1,323
37,503

36,180
36,180

ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรสำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ หลักจำกหักส่ วน
ของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำสำรองนี้ จะมีมูลค่ำไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองนี้ ไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้
20

รำยได้อนื่
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบำท
ดอกเบี้ยรับ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
กำไรที่เกิดขึ้นจำกกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
รำยได้อื่น
รวม

พ.ศ. 2556
พันบำท

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

520
21
522

2,044
869
5,589

1,395
522

2,025
856
5,589

5,965
2,625
9,653

863
1,820
11,185

5,965
1,974
9,856

863
1,815
11,148
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
21

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พันบำท
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำบริ หำรกำรจัดกำร
ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน

22

139,476
47,163
22,646
12,779
3,497

พ.ศ. 2556
พันบำท
67,074
61,962
5,948
13,521
981

70,620
45,648
788
12,779
1,728

55,876
61,636
1,483
13,521
794

ภำษีเงินได้
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

พ.ศ. 2557
พันบำท

พ.ศ. 2556
พันบำท

พ.ศ. 2557
พันบำท

พ.ศ. 2556
พันบำท

2,914
(87)
2,827

4,033
4,033

-

-

รวมภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

(5,115)
(5,115)

3,623
3,623

253
253

173
173

(รำยได้) ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

(2,288)

7,656

253

173

ภำษีเงินได้งวดปัจจุบนั :
ภำษีเงินได้งวดปั จจุบนั สำหรับกำไรทำงภำษี
สำหรับปี
กำรปรับปรุ งจำกงวดก่อน
รวมภำษีเงินได้ งวดปัจจุบัน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
รำยกำรที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
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งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

รายงานประจำ
�ปี 2557 นรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557

22

ภำษีเงินได้ (ต่อ)
ภำษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภำษีของกลุ่มบริ ษทั มียอดจำนวนเงินที่แตกต่ำงจำกกำรคำนวณกำไรทำงบัญชี คูณกับภำษีของประเทศที่บริ ษทั ใหญ่
ตั้งอยู่ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ :
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษี
ภำษีคำนวณจำกอัตรำภำษี ร้อยละ 20
(พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 20)
ผลกระทบ:
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถนำมำหักภำษีได้
กำรใช้ขำดทุนทำงภำษีที่ผำ่ นมำซึ่ งยังไม่รับรู ้
ขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

10,669

6,469

26,711

(28,090)

2,134

1,293

5,342

(5,618)

713
(5,956)

503
-

639
(5,728)

376
-

821
(2,288)

5,860
7,656

253

5,415
173

ภำษีเงินได้ที่(ลด) / เพิ่ม ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นมีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557

กำไรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัยของผลประโยชน์เมื่อ
เกษียณอำยุ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ภำษีเงินได้งวดปัจจุบนั
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
(รำยได้ ) ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

พ.ศ. 2556

ก่ อนภำษี ภำษี (ลด) / เพิม่
พันบำท
พันบำท

หลังภำษี
พันบำท

(388)
(388)

(388)
(388)

-

2,827
(5,115)
(2,288)

ก่ อนภำษี ภำษี (ลด) / เพิม่
พันบำท
พันบำท

1,848
1,848

18
18

หลังภำษี
พันบำท

1,866
1,866

4,033
3,623
7,656

44
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
22

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ภำษีเงินได้ (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2557
ก่ อนภำษี ภำษี (ลด) / เพิม่
พันบำท
พันบำท

หลังภำษี
พันบำท

(388)
(388)

(388)
(388)

กำไรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัยของผลประโยชน์เมื่อ
เกษียณอำยุ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ภำษีเงินได้งวดปัจจุบนั
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

23

พ.ศ. 2556

-

ก่ อนภำษี ภำษี (ลด) / เพิม่
พันบำท
พันบำท

1,941
1,941

-

253
253

หลังภำษี
พันบำท

1,941
1,941

173
173

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจำนวนหุ ้นสำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุ ้น โดยไม่รวมหุ ้นสำมัญซื้ อคืน (ถ้ำมี) (หมำยเหตุ 17)
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั ใหญ่
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือโดย
ผูถ้ ือหุ้น (หุ้น)
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุ ้น)

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

12,957

(1,188)

26,459

(28,263)

937,102,422
0.014

471,842,360
(0.003)

937,102,422
0.028

471,842,360
(0.060)

สำหรับกำไรต่อหุ ้นปรับลด คำนวณโดยดูจำกจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ ยที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปี ปรับปรุ งด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญ
เทียบเท่ำปรับลดโดยสมมุติวำ่ หุ ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดได้แปลงเป็ นหุ ้นสำมัญทั้งหมด บริ ษทั มีหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดอยูห่ นึ่ งประเภท คือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญที่ออกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในกำรคำนวณกำไรต่อหุ ้นปรับลด หุ ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดมำจำกใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิซ้ือหุ้นสำมัญ บริ ษทั มีสมมติฐำนว่ำผูถ้ ื อหุ ้นใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญทั้งหมด โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำยุติธรรมซึ่ งขึ้นอยูก่ บั มูลค่ำที่เป็ นตัวเงิน
ของรำคำตำมสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่ มำพร้ อมกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เลื อกซื้ อหุ ้น (กำหนดจำกรำคำถัวเฉลี่ ยของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ในระหว่ำงปี )
กำรคำนวณนี้ ทำขึ้นเพื่อกำหนดจำนวนหุ ้นสำมัญที่ตอ้ งบวกเพิ่มกับหุ ้นสำมัญที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในกำรคำนวณกำไรต่อหุ ้นปรับลด โดยไม่มี
กำรปรับปรุ งกำไรสุ ทธิ แต่อย่ำงใด
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
รายงานประจำ
�ปี 2557 นรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
บริ
ษ
ท
ั
พริ
น
้
ซิ
เพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
23

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น (ต่อ)
พ.ศ. 2557
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พันบำท
พันบำท
กำไรที่ใช้ในกำรคำนวณกำไรต่อหุ ้นปรับลด
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือโดย
ผูถ้ ือหุ้น (หุ้น)
กำรปรับปรุ ง:
กำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ ้นปรับลด (หุ้น)
กำไรต่อหุ ้นปรับลด (บำทต่อหุ ้น)

12,957

26,459

937,102,422

937,102,422

299,926,837
1,237,029,259
0.01

299,926,837
1,237,029,259
0.02

บริ ษทั มิได้แสดงกำไรต่อหุ ้นปรับลดในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 เนื่ องจำก
บริ ษทั มีขำดทุนสุทธิในปี พ.ศ. 2556 ดังนั้นจำนวนหุ ้นสำมัญที่เพิม่ ขึ้นจำกกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญจะไม่ส่งผลให้ขำดทุนต่อหุ ้นปรับลดต่ำลง
(anti-dilutive)
24

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
กิจกำรและบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม โดยผ่ำนกิ จกำรอื่นแห่ งหนึ่ งหรื อมำกกว่ำหนึ่ งแห่ ง โดยที่บุคคลหรื อ
กิจกำรนั้นมีอำนำจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ดำเนิ นธุ รกิ จกำรลงทุน
บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่เป็ นเจ้ำของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิ ออกเสี ยง
ของบริ ษทั ซึ่ งมี อิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระส ำคัญ เหนื อกิ จกำร ผูบ้ ริ ห ำรส ำคัญรวมทั้งกรรมกำรและพนักงำนของบริ ษทั ตลอดจนสมำชิ ก ใน
ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอำจมีข้ ึนได้ตอ้ งคำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบ
ควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
24

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้ เป็ นรำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

ดอกเบีย้ รับและค่ำบริกำร
งบกำรเงินรวม

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ย่อย
ค่ ำบริกำร
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำเช่ ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ข)

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

พ.ศ. 2557
พันบำท

พ.ศ. 2556
พันบำท

พ.ศ. 2557
พันบำท

พ.ศ. 2556
พันบำท

-

-

933
933

-

2,115
2,115

1,473
1,473

4,500
2,115
6,615

1,500
1,473
2,973

-

132

-

132

ยอดค้ำงชำระที่เกิดจำกกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำร
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
เงินทดรองจ่ ำย
บริ ษทั ย่อย
ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำยค้ำงจ่ ำย
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

110

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

-

-

1,400

1,400

162

206

162

206
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
รายงานประจำ
�ปี 2557 นรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
บริ
ษ
ท
ั
พริ
น
้
ซิ
เพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
24

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้ เป็ นรำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ค)

เงินกู้ยมื ระยะสั้น
ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
เงินกู้ยมื ระยะสั้น
ผูบ้ ริ หำร

ง)

-

11,546

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
-

-

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่บริษทั ย่อยและดอกเบีย้ ค้ำงรับ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่บริษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

85,000

-

ดอกเบีย้ ค้ำงรับ
บริ ษทั ย่อย

-

-

933

-

เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยเป็ นไปตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ำในกำรให้กู้ยืมปกติ เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยครบกำหนด
ชำระคืนภำยใน 120 วัน นับจำกวันให้กยู้ มื
เงิ นให้ กู้ยืมระยะสั้น แก่ บริ ษทั ย่อยมี อตั รำดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7.25 ต่ อปี และมี กำหนดวันจ่ำยชำระคื นภำยใน 120 วัน นับจำกวัน
ให้กยู้ มื
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
24

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้ เป็ นรำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
จ)

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรสำคัญของกิจกำร มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน

25

35,189
2,260
37,449

13,743
497
14,240

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท

17,904
778
18,682

8,822
447
9,269

ภำระผูกพันและหนีส้ ินที่อำจเกิดขึน้
25.1

ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เข้ำทำสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ ำอุปกรณ์และสัญญำบริ กำร อำยุของสัญญำ มีระยะเวลำตั้งแต่
1 ถึง 4 ปี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำดำเนิ นงำนและสัญญำบริ กำรที่เกี่ยวข้องดังนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
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3,684
1,244

4,500
3,820

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พันบำท
พันบำท
2,286
1,069

2,797
2,595
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บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
รายงานประจำ
�ปี 2557 นรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
บริ
ษ
ท
ั
พริ
น
้
ซิ
เพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
25

ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อำจเกิดขึน้ (ต่อ)
25.2

ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำให้ บริกำรระยะยำว
เมื่อวันที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 2550 บริ ษทั ได้ทำสัญญำกำรจัดกำรกับบริ ษทั ในกลุ่มโรงแรมระดับนำนำชำติที่มีชื่อเสี ยง เพื่อว่ำจ้ำงให้กลุ่ม
โรงแรมดังกล่ำวเป็ นผูบ้ ริ หำรงำนอำคำรที่พกั อำศัยของบริ ษทั โดยภำยใต้เงื่อนไขตำมสัญญำ บริ ษทั ต้องจ่ำยค่ำธรรมเนี ยมต่ำง ๆ ให้แก่
บริ ษทั คู่สัญญำตำมอัตรำที่ ระบุในสัญญำ โดยสัญญำบริ หำรอำคำรที่พกั อำศัยมี ระยะเวลำ 30 ปี นับตั้งแต่เริ่ มเปิ ดดำเนิ นกิ จกำรและ
มีสิทธิ ต่ออำยุสญ
ั ญำนี้ได้อีกอย่ำงน้อย 10 ปี ทั้งนี้ ตอ้ งเข้ำเงื่อนไขบำงประกำรที่ระบุในสัญญำ ซึ่ งในระหว่ำงปี พ.ศ. 2557 บริ ษทั มีค่ำที่
ปรึ กษำและค่ำใช้จ่ำยภำยใต้สญ
ั ญำดังกล่ำวเป็ นจำนวนเงินประมำณ 12.8 ล้ำนบำท

25.3

กำรคำ้ ประกัน
ก) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั มี ห นังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับภำระผูก พัน
ทำงปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั จำนวน 10 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 : 10 ล้ำนบำท)
ข) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั ย่อยมีหนังสื อค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ย่อยเหลื ออยูเ่ ป็ นจำนวน 8.8 ล้ำนบำท
ซึ่งเกี่ยวเนื่ องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั ย่อย (31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 : 8 ล้ำนบำท)

25.4

คดีฟ้องร้ อง
ในปี พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้ถูกนิ ติบุคคลอำคำรชุด โครงกำรเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส ฟ้ องร้องให้โอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินที่เป็ นภำระจำยอม
หรื อชดใช้ค่ำเสี ยหำยเป็ นจำนวนเงิน 49 ล้ำนบำท และให้จดั หำที่จอดรถเพิ่มเติมหรื อชดใช้ค่ำเสี ยหำยเป็ นจำนวนเงิน 106 ล้ำนบำท
รวมถึ งให้ช ดใช้ค่ำเสี ยหำยในกำรซ่ อมแซมกำรช ำรุ ด ของอำคำรชุ ด เป็ นจำนวนเงิ น 4 ล้ำนบำท ศำลชั้นต้นได้พิพำกษำยกฟ้ องคดี
ดังกล่ำวแล้วในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2553 ต่อมำในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2554 โจทก์ได้ยนื่ อุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ และในเดื อนกรกฏำคม
พ.ศ. 2556 ศำลอุ ท ธรณ์ ไ ด้พิ พ ำกษำยกฟ้ องในกรณี ใ ห้ โ อนกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ที่ เ ป็ นภำระจ ำยอมและให้ จ ัด หำที่ จ อดรถเพิ่ ม เติ ม
ส่ ว นค่ ำ เสี ย หำยในกำรซ่ อ มแซมส่ ว นที่ ช ำรุ ดของอำคำรชุ ด ให้ ช ดเชยไม่ เ กิ น 3 ล้ ำ นบำทพร้ อ มดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี
ต่อมำในเดื อนกันยำยน พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อศำลฎี กำและขณะนี้ คดี อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎี กำ อย่ำงไรก็ตำม
บริ ษทั ได้ต้ งั สำรองเผื่อผลเสี ยหำยจำกคดีฟ้องร้ องในส่ วนที่บริ ษทั คิดว่ำเหมำะสมเป็ นจำนวนเงินรวม 1 ล้ำนบำท ไว้ในบัญชีแล้ว
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ค�ำอธิบาย
และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายได้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�ำหรับปี 2557 บริษทั มีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 236.83 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้คา่ บริหารอาคารส�ำนักงาน
42 ล้านบาท รายได้คา่ บริการอีน่ ๆ 3.39 ล้านบาท และรายได้คา่ บริการทีพ่ กั อาศัยจาก แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์
สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ 191.44 ล้านบาท ในปี 2557 รายได้จากการให้บริการเพิม่ ขึน้ 20.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.5
เมือ่ เทียบกับปี 2556 โดยปัจจัยหลัก คือ ในปี 2557 มีรายได้คา่ บริหารอาคารส�ำนักงานทัง้ ปีจำ� นวนเงิน 42.0 ล้านบาท ในขณะที่
ปี 2556 มีเพียง 4 เดือน จ�ำนวนเงิน 14.0 ล้านบาท เนือ่ งจากสัญญาบริหารอาคารเริม่ ในเดือนกันยายน 2556 แม้รายได้คา่ บริการ
ทีพ่ กั อาศัยจาก แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ ลดลงจากปี 2556 เท่ากับ 10.77 ล้านบาท
เป็นผลมาจากอัตราการเข้าพักลดลงจากร้อยละ 85.83 มาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 79.37 ในขณะทีอ่ ตั ราค่าห้องปรับตัวสูงขึน้ 107 บาทจาก
ปี 2556 เนือ่ งจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองตัง้ แต่ชว่ งปลายปี 2556 ส่งผลให้ลกู ค้าบางส่วนยกเลิกการจองห้องพักและ
เลือ่ นการเดินทาง บริษทั มีรายได้อนื่ จ�ำนวน 9.86 ล้านบาท ประกอบด้วยก�ำไรทีย่ งั ไม่รบั รูจ้ ากเงินลงทุนชัว่ คราว 6.49 ล้านบาท
และรายได้ดอกเบีย้ รับ 1.39 ล้านบาท
งบการเงินรวม
บริษทั มีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 364.12 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 79.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.0 เมือ่ เทียบกับ
ปี 2556 จากรายได้ของบริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จ�ำกัด จ�ำนวน 130.67 ล้านบาท ซึง่ ในปี 2556 มีรายได้เพียง 68.17 ล้านบาท
เนือ่ งจากในปี 2556 บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จ�ำกัด ได้เริม่ เข้ามารวมในงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556
เป็นต้นไป

ต้นทุนการให้บริการ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ต้นทุนการให้บริการในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 48.47 ของรายได้จากการให้บริการ ในขณะที่ปี 2556 ต้นทุนการให้บริการ
คิดเป็นร้อยละ 55.04 โดยปัจจัยหลักทีท่ ำ� ให้ตน้ ทุนการให้บริการลดลง เกิดจากค่าเสือ่ มราคาของธุรกิจให้บริการอาคารทีพ่ กั อาศัย
แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ ลดลงจาก 62.28 ล้านบาท เป็น 43.78 ล้านบาท จากอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์ที่หมดไป
งบการเงินรวม
ต้นทุนการให้บริการในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 58.26 ของรายได้จากการให้บริการ โดยต้นทุนในการให้บริการของบริษทั ย่อย
ทั้งสองมีจำ� นวน 97.36 ล้านบาท แบ่งเป็นสองส่วนหลักๆ ได้แก่ ต้นทุนระบบสารสนเทศของ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์
จ�ำกัด 40.57 ล้านบาท และ เงินเดือนพนักงานของทั้งสองบริษัทรวม 56.79 ล้านบาท
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ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ค่าใช้จา่ ยในการให้บริการเป็นค่าใช้จา่ ยทางการตลาดของ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ
โดยปรับลดลงจากปี 2556 เท่ากับ 2.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.66 ซึง่ แปรผันตามรายได้คา่ บริการทีพ่ กั อาศัยทีล่ ดลง
ในปี 2557 ส่วนค่าใช้จา่ ยในการบริหารปรับเพิม่ ขึน้ 2.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.98 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยหลัก คือ ค่าผลตอบแทน
กรรมการ 2.50 ล้าบาท ค่าที่ปรึกษาทางการเงินที่สูงขึ้น 1.04 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย 1.0 ล้านบาท
งบการเงินรวม
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารเพิม่ ขึน้ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 44.30 ล้านบาท เนือ่ งจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ที่เกิดจากการซื้อธุรกิจจ�ำนวน 22.16 ล้านบาท และส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนทางการเงิน
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ในปี 2557 บริษทั ไม่มตี น้ ทุนทางการเงิน ในขณะทีป่ ี 2556 มีตน้ ทุนทางการเงิน 31.59 ล้านบาท ซึง่ เป็นดอกเบีย้ เงินกูย้ มื
ระยะยาวจากธนาคาร โดยเงินกู้ยืมจ�ำนวนนี้ได้ถูกช�ำระครบถ้วนก่อนก�ำหนดแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556

ก�ำไรส�ำหรับปี
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ปี 2557 บริษทั มีก�ำไรส�ำหรับปีจ�ำนวน 26.46 ล้านบาท สูงกว่าปี 2556 เท่ากับ 54.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 193.62
ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจบริหารอาคารส�ำนักงาน ค่าเสื่อมราคาที่ลดลง อีกทั้งไม่มีต้นทุนทางการเงิน
โดยบริษัทมีก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี จ�ำนวน 26.07 ล้านบาท
งบการเงินรวม
ปี 2557 บริษัทมีก�ำไรส�ำหรับปีจ�ำนวน 12.96 ล้านบาท สูงกว่าปี 2556 เท่ากับ 14.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
1,190.86 โดยบริษัทมีก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี จ�ำนวน 12.57 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ส�ำหรับปี 2557 บริษัทมีสภาพคล่องสูงขึ้นกว่าปี 2556 เนื่องจากการช�ำระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนก�ำหนดทั้งจ�ำนวนตั้งแต่
ปี 2556 และเงินลงทุนชั่วคราวจ�ำนวน 318 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก 12.79 เท่า ในปี 2556 เป็น
15.79 เท่า ในปี 2557 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่าเดิมคือ 21 วัน ในส่วนของงบการเงินรวมเก็บหนี้เฉลี่ย 40 วันเป็นผลมาจาก
ลูกหนี้ของบริษัทย่อย ซึ่งมีการเก็บเงินตามสัญญาโครงการซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว ส่วนระยะเวลาช�ำระหนี้ไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ปีก่อนหน้า

อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร

รายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ จากธุรกิจบริหารอาคารส�ำนักงาน 28.0 ล้านบาท จากการบริหารอาคารเต็มปี รายได้คา่ บริการทีพ่ กั อาศัย
จากโครงการ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า ลดลงจากปี 2556 เท่ากับ 10.77 ล้านบาท ท�ำให้อตั ราส่วนก�ำไร
ขัน้ ต้น อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ของปี 2557 อยูท่ ี่ 51.53%, 11.28%, 11.17% ตามล�ำดับ ปรับตัวเพิม่
กว่าปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 44.96%, -12.99%, -13.07%
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อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

ในปี 2557 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ภายในองค์กรทีม่ ศี กั ยภาพสูงท�ำให้อตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
สูงขึ้นอยู่ที่ 1.34% ในขณะที่ปี 2556 ติดลบที่ 1.46%

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
บริษทั ช�ำระคืนเงินกูร้ ะยะยาวก่อนก�ำหนดทัง้ จ�ำนวนตัง้ แต่ปี 2556 ท�ำให้อตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่เปลีย่ นแปลงที่
0.03 เท่า ส�ำหรับปี 2557 บริษัทมีก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่ 0.028 บาท ในขณะที่ปี 2556 เป็นขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่
0.060 บาท
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ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2714-2171-3
โทรสาร : 0-2714-2185

