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สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท
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ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) ได้ก้าวผ่านปีที่มีความ
ท้าทายอย่างปี 2558 มาได้ดว้ ยปัจจัยหนุนในหลายด้านเป็นต้นว่า การ
ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของตลาดการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภาค
ธุรกิจส�ำคัญที่ช่วยหนุนเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีที่ผ่านมาให้มี
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี 2558
อยู่ที่ร้อยละ 2.8 ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่อยู่ในธุรกิจ
ที่แตกต่างกัน ท�ำให้เกิดการกระจายความเสี่ยงและผลักดันให้บริษัทฯ
ยังคงมีอตั ราการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยรายได้ของบริษทั
ในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 424.7 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 16.6
และสามารถท�ำก�ำไรสุทธิได้ 17.53 ล้านบาท ถือเป็นการเติบโตของ
ก�ำไรสุทธิถึงร้อยละ 35.3 และ มีอัตราก�ำไรสุทธิที่ร้อยละ 4.1 จากเดิม
ร้อยละ 3.6 ในปี 2557
ในปี 2558 เป็นปีที่คณะกรรมการบริษัท ได้เน้นให้มีการก�ำกับดูแล
กิจการที่เน้นเชิงลึกมากขึ้น เน้นการรับรู้และมีส่วนร่วมของพนักงาน
รวมถึงสร้างการท�ำงานที่สอดคล้องกับนโยบายก�ำกับดูแลกิจการและ
สามารถปฏิบัติตามได้จริง ซึ่งจะท�ำให้บริษัทมีภูมิต้านทานที่ดีต่อ
สภาวะเศรษฐกิจและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ดี
ยิ่งขึ้น
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ส�ำหรับแนวโน้มในปี 2559 นั้น ภาคการท่องเที่ยวน่าจะยังเป็นปัจจัย
บวกทีช่ ว่ ยหนุนธุรกิจของบริษทั ด้วยตลาดยุโรป ซึง่ เป็นกลุม่ นักท่องเทีย่ ว
ที่มีอัตราการจับจ่ายใช้สอยสูง เริ่มฟื้นตัว ต้นทุนการเดินทางยังคงต�่ำ
เนือ่ งจากราคาน�ำ้ มันทีย่ งั ทรงตัวอยู่ในระดับต�ำ่ กว่าปีกอ่ นหน้า และค่า
ใช้จ่ายในการท่องเที่ยวประเทศไทยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต�่ำตามการอ่อน
ค่าของเงินบาท แต่ยังมีปัจจัยที่ต้องให้ความสนใจอีกหลายประการ
เป็นต้นว่า เศรษฐกิจของจีนทีเ่ ริม่ ชะลอตัวและมีเสถียรภาพต�ำ่ อาจจะ
ท�ำให้นักท่องเที่ยวจีน ซึ่งปัจจุบันเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยมากที่สุดนั้น ชะลอการเดินทางออกไป การใช้จ่าย
ภายในประเทศมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอัตราเร่งที่น้อยลงเช่นกัน จาก
ภาคการเกษตรและการส่งออกที่ประสบปัญหา ส่งผลต่อการบริโภค
ของครัวเรือน ทัง้ นี้ การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจยังขึน้ อยูก่ บั ประสิทธิภาพ
ของภาครัฐในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการด�ำเนินการ
ตามโครงการลงทุนของภาครัฐตามแผน
ดังนั้น ในปี 2559 นี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาช่องทางในการ
ขยายธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นการขยายสู่
ธุรกิจทีผ่ ู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมถึงเป็นธุรกิจที่
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและมีภมู คิ มุ้ กันต่อการเปลีย่ นแปลงของ
ปัจจัยภายนอกได้ดี และจะยังคงมุ่งเน้นให้การบริหารบริษัทเป็นไป
อย่างโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน
คณะกรรมการบริษทั ขอขอบพระคุณผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ สถาบันการเงิน
รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ทีย่ งั คงเชือ่ มัน่ ในทิศทางการเติบโต
ของบริษทั และให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา เช่นเดียวกับทีท่ างคณะ
กรรมการบริษัทยังคงเชื่อมั่นในประสบการณ์ของผู้บริหารและความ
ทุ่มเทของพนักงานของบริษัททุกท่านในการน�ำพาบริษัทให้มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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สารจากประธานคณะกรรมการบริหาร

ดร.สาธิต วิทยากร
ประธานเคณะกรรมการบริหาร

การบริหารงานของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) ใน
ปีที่ผ่านมานั้น ถือได้ว่าเป็นอีกปีที่บริษัทให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
รากฐานให้มนั่ คงเพือ่ เตรียมรองรับการขยายตัวของกิจการ ทัง้ ยังเป็น
ปีที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เติบโตได้ดี
แม้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะไม่เอื้ออ�ำนวยเท่าใดนัก ธุรกิจซึ่งสร้าง
รายได้หลักให้กับบริษัทยังคงเป็นธุรกิจให้บริการที่พักอาศัย อันได้แก่
แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า ซึ่งในปีที่ผ่านมา
ท�ำรายได้อยู่ที่ 214.2 ล้านบาท มีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 จาก
ปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากการรักษามาตรฐานการให้บริการได้
อย่างดี เห็นได้จากรางวัลที่ได้รับอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ ยังได้
รับแรงหนุนจากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวต่างชาติที่มา
ท�ำงานในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส�ำหรับธุรกิจการให้บริการ
บริหารอาคารส�ำนักงานนั้น มีอัตราการเติบโตของรายได้เพียงร้อยละ
2.2 เนือ่ งจากมีการแข่งขันกับอาคารใหม่ทเี่ ข้ามาในตลาดมากขึน้ แต่
ยังคงมีอัตราการเช่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
ส�ำหรับบริษัทย่อย คือ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ำกัด นั้น มี
อัตราการเติบโตของรายได้อยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ
28.2 เนื่องจากได้รับงานโครงการใหม่เพิ่มขึ้น และบริษัทยังได้ก่อตั้ง
บริษัทย่อยขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ได้แก่ บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค
จ�ำกัด เพื่อท�ำงานร่วมกับภาครัฐในการศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private
Partnership) ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บริเวณย่าน
สยามสแควร์ นอกจากการเพิม่ บริษทั ย่อยแล้ว บริษทั ยังเล็งเห็นว่าหาก
จะตอบสนองโอกาสใหม่ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งก้าวเข้าสู่โอกาสใน
ตลาดอื่น เป็นต้นว่า ตลาดด้านการแพทย์ บริษัทจ�ำเป็นจะต้องเตรียม
บุคลากรไว้รองรับ ในปีที่ผ่านมา บริษัทจึงได้ต้อนรับผู้บริหารและ
ทีมงาน ทั้งทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจให้บริการสุขภาพเข้ามาร่วมงานอีก
หลายท่าน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการวางระบบงานบัญชีให้มีมาตรฐาน
ที่ดียิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน บริษัทจึงได้น�ำระบบ
PeopleSoft 9.2 มาใช้ในการท�ำบัญชี ซึง่ จะท�ำให้ขอ้ มูลมีความถูกต้อง
และรวดเร็ ว มากขึ้ น การที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
ISO 9001:2008 เมื่อเดือนเมษายน 2558 ยังเป็นสิ่งยืนยันถึงความ
พยายามในการสร้างมาตรฐานและยกระดับคุณภาพในการท�ำงานของ
บริษทั และหลังจากทีบ่ ริษทั ได้ประกาศเจตนารมย์แนวร่วมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตไปแล้วในปี 2557 บริษัทยังคงมี
ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้น
กับพนักงานในทุกระดับ ทั้งยังได้เริ่มงานบริหารความเสี่ยงในเชิงลึก
มากขึ้น มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และก�ำหนดนโยบายความเสีย่ งประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เพือ่ รับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุด
ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคน ให้ความ
พยายามอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนบริษัทให้อยู่ในเส้นทางของการ
เจริญเติบโต ดังรายได้รวมในปี 2558 จ�ำนวน 424.7 ล้านบาท ที่มี
อัตราการเติบโตร้อยละ 16.6 และส�ำหรับปี 2559 ซึ่งน่าจะเป็นอีกปีที่
มีความท้าทายและโอกาสรออยู่อีกมากนั้น บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการ
ขยายการเข้าซื้อกิจการทั้งทางด้านอสังหาริมทรัพย์และด้านอื่นที่
ผูบ้ ริหารมีความช�ำนาญให้สำ� เร็จได้ภายในปีนี้ เพือ่ เป็นการสร้างมูลค่า
ให้แก่องค์กรและผู้ถือหุ้นต่อไป
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

สารจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ อย่างเป็นอิสระ ซึง่ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดและแนวทางปฏิบตั ิ
ทีด่ ขี องส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2558 ได้จดั ให้มกี ารประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบ
ภายใน รวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่าน เข้าร่วมประชุม
ครบทุกครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รับฟังค�ำชีแ้ จง ตลอดจนให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การบริหาร
งานของบริษัทฯ โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้ :1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทาง
การเงินประจ�ำปี 2558 โดยสอบถามประเด็นปัญหา และรับฟังค�ำชีแ้ จง
จากผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่าง
เพียงพอ รวมทั้งรายการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ทางบัญชีที่มีสาระ
ส�ำคัญ และได้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ายจัดการเพือ่
ปรึ ก ษาหารื อ กั น อย่ างอิส ระถึงสาระส�ำ คัญ ต่างๆ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระส�ำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชี
เสนอรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข และในปี 2559 จะเริ่มการใช้รายงาน
ของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ โดยจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยส�ำหรับ
การตรวจสอบงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 ซึ่งจะท�ำให้งบการเงินมีความชัดเจนมากขึ้น
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน และผลการประเมิน
ระบบควบคุมภายใน รวมถึงการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
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ระบบงาน ต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล และหากคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พจิ ารณาเห็นว่ามีจดุ ทีส่ ามารถปรับปรุงหรือเพิม่ เติมระบบ
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากขึ้น ก็ได้ให้
ค�ำแนะน�ำกับฝ่ายจัดการของบริษทั ซึง่ ก็ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดี
รวมถึงได้พิจารณาว่าการด�ำเนินการด้านตรวจสอบภายในของบริษัท
ได้ด�ำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
มุ่งเน้นความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และเป็นกลาง และในปี 2558 ทาง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ใ ห้ ผู ้ ต รวจสอบภายในเพิ่ ม เติ ม การ
ตรวจสอบที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจ
ว่าระบบของบริษัทมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
3. พิจารณารายการการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งรวมระบบงานในการด�ำเนินการที่
เกี่ ย วกั บ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ มี ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์หากมี ให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาการด�ำเนินการด้านการบริหารความเสีย่ งซึง่ ทางบริษทั
ได้เริ่มจะให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้
พิ จารณาและให้ ความเห็ น ต่ อ กฎบั ต รของคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงและแผนงานที่จะด�ำเนินการ รวมถึงให้เน้นการสร้างความ
เข้ า ใจเรื่ อ งการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่
คณะกรรมการบริษทั ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงของแต่ละหน่วยธุรกิจ
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบ
บัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด มีความเห็น
ว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่
ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพมาโดยตลอด จึงน�ำเสนอต่อคณะกรรม
การบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ�ำปี แต่งตั้ง
ให้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 /หรือ
นายพิสฐิ ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4095 /หรือ นางสาว
สกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 แห่งบริษัทไพร้ซ
วอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2559
6. พิจารณา และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี
2559 โดยเน้นให้มกี ารท�ำแผนการตรวจสอบภายในทัง้ ของบริษทั และ
ของบริษัทลูกให้สอดคล้องกับการประเมินระบบควบคุมภายใน การ
ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรมต่างๆ
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดท�ำรายงานทาง
การเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ตลอดจนมีระบบการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี

รายงานประจำ�ปี 2558

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

หน่วย

งบการเงินรวม
2558 2557 2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558 2557 2556

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน

10.53
10.40
1.55
12.56
29
36.79
10

10.59
10.41
-0.12
9.04
40
40.22
9

6.15
6.11
0.41
6.32
57
30.64
12

12.72
10.39
2.14
22.58
16
20.14
18

15.17
12.23
2.49
17.02
21
25.08
14

%
%
%
%

41.16
3.92
4.13
0.88

41.74
2.93
3.56
0.66

49.52
2.27
-0.42
-0.06

55.54
13.88
14.36
1.88

51.53 44.96
11.28 -12.99
11.17 -13.07
1.36 -1.49

%
%
เท่า

0.85
4.15
0.21

0.64
4.03
0.18

-0.06
4.01
0.15

1.84
5.45
0.13

1.34
4.84
0.12

เท่า
เท่า
%
บาท
บาท

0.05
70.38
N/A
0.02
2.07

0.04
0.06
56.22
3.33
N/A
N/A
0.01 (0.003)
2.06
2.06

0.04
N/A
N/A
0.04
2.08

0.03
0.03
N/A
1.89
N/A
N/A
0.03 (0.060)
2.05
2.04

12.79
12.71
0.71
17.25
21
23.80
15

-1.46
2.17
0.12
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หน่วย : พันบาท
	
  	
  

250,000	
  

	
  	
  

172,500	
  

	
  	
  

95,000	
  

	
  	
  

17,500	
  

-‐	
  	
  

60,000	
  

หน่วย: พันบาท

รายได้จากการให้บริการ
ก�ำไรขั้นต้น
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
2555

2556

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่อง

หน่วย: เท่า

2557

อัตราส่วนก�ำไรขั้นต้น
อัตราส่วนก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
อัตราส่วนสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

หน่วย: %

60.00

100%

45.00

75%
30.00

50%

15.00
0

25%
2555

-‐15.00

0%

2556

-‐30.00

2557

2555
-‐45.00

2556
2557

หน่วย: พันบาท

รวมสินรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
2555
2556
2557
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2,100,000	
  

	
  	
  

1,575,000	
  

	
  	
  

1,050,000	
  

	
  	
  

525,000	
  

	
  	
  

0	
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะและนโยบายประกอบธุรกิจ

บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ประกอบธุ รกิ จหลักในกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์และ กำร
บริ หำรอำคำรสำนักงำน แบบครบวงจร ทั้งในด้ำนกำรบริ หำรอำคำร งำนขำย งำนธุ รกำร งำนกำรบัญชี และกำรเงินและ กำร
บริ หำรอำคำรที่พกั อำศัย ซึ่ งอยูใ่ นพื้นที่ยำ่ นศูนย์กลำงธุรกิจ อำทิพ้ืนที่บริ เวณสี ลม สำทร และ สุ ขมุ วิท และพื้นที่ที่เป็ นทำเลที่ดี
ในย่ำนใจกลำงธุรกิจของกรุ งเทพมหำนคร
บริ ษทั มีกำรลงทุนในบริ ษทั ย่อย 3 บริ ษทั คือ
บริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชำระแล้ว จำนวน 50 ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจกำร
ให้บริ กำรเกี่ยวกับกำรติดตั้งระบบสำรสนเทศ สัดส่ วนกำรถือหุน้ สำมัญของบริ ษทั คือร้อยละ 99.997
บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชำระแล้ว จำนวน 10 ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจที่ปรึ กษำ
ธุรกิจ สัดส่ วนกำรถือหุน้ สำมัญของบริ ษทั คือร้อยละ 99.997
บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จำกัด ทุนจดทะเบียน จำนวน 300 ล้ำนบำทและเรี ยกชำระแล้ว จำนวน 75 ล้ำนบำท
ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ สัดส่ วนกำรถือหุน้ สำมัญของบริ ษทั คือร้อยละ 99.997

เป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดาเนินงาน
บริ ษทั ดำเนิ นกลยุทธ์ดำ้ นพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศัย และธุ รกิจกำรรับบริ หำรจัดกำรอำคำรสำนักงำน
และอำคำรที่อยูอ่ ำศัย รวมถึงธุ รกิจในเรื่ องกำรบริ หำรทรัพย์สินต่ำงๆ อย่ำงครบวงจร ซึ่ งเป็ นธุ รกิจที่สร้ำงรำยได้ให้บริ ษทั อย่ำง
สม่ำเสมอ บริ ษทั มีนโยบำยและเป้ ำหมำยในกำรพัฒนำและบริ หำรโครงกำรที่มีคุณภำพ และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยของบริ ษทั ที่อยูใ่ นย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ (CBD-Central Business District)
ตลอดระยะเวลำในกำรดำเนิ นธุรกิจ บริ ษทั ได้มุ่งมัน่ พัฒนำ ปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับภำวะกำรแข่งขันในตลำด
และภำวะผันผวนของเศรษฐกิ จ กำรเมือง ลดปั จจัยเสี่ ยงที่อำจมีผลกระทบต่อบริ ษทั โดยพิจำรณำแล้วว่ำกำรพัฒนำโครงกำร
อสังหำริ มทรัพย์เพียงอย่ำงเดียวทำให้รำยได้มีควำมผันผวน ทั้งยังเล็งเห็นว่ำมีอำคำรสำนักงำน คอนโดมิเนี ยมจำนวนมำกที่ยงั
ขำดกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ บริ ษทั จึงได้ขยำยธุรกิจรับบริ หำรสิ นทรัพย์อำคำรสำนักงำนและอำคำรที่พกั อำศัย
แบบครบวงจร ซึ่ งทำให้มีรำยได้เข้ำบริ ษทั ในลักษณะที่ต่อเนื่องขึ้น
ในขณะเดี ยวกันภำคธุ รกิ จต่ำงๆ มุ่งเน้นควำมสำคัญของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศในองค์กรมำกขึ้น บริ ษทั จึงได้
ลงทุ นในบริ ษ ทั คอนเวอร์ เจนซ์ ซิ ส เทมส์ จำกัด ซึ่ งประกอบธุ รกิ จให้บ ริ กำรระบบสำรสนเทศ ให้คำปรึ ก ษำ ติ ด ตั้งและวำง
ระบบงำนโปรแกรมสำเร็ จรู ปที่ เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรจัดกำรข้อมูลสำหรับธุ รกิจโรงพยำบำล (Hospital Information System)
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บริ หำรจัดกำรทรัพยำกรขององค์กร (Enterprise Resource Planning) เช่น ด้ำนทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรบริ หำรห่ วง
โซ่ อุป ทำน (Supply Chain Management) รวมถึ งโปรแกรมส ำเร็ จรู ป ในกำรวิเครำะห์ ขอ้ มูล ทำงธุ รกิ จ (Business Intelligence)
และให้บ ริ ก ำรบ ำรุ งรั ก ษำระบบสำรสนเทศ (System Maintenance & Support) ให้แก่ บ ริ ษ ทั ต่ ำงๆ โดยมุ่ งเน้น กำรให้บ ริ ก ำร
องค์กรภำคธุ รกิ จทั้งในพื้นที่กรุ งเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด และเตรี ยมพร้อมในกำรขยำยตัวเพื่อรองรับกำรแข่งขันในระดับ
ภูมิภำคภำยหลังกำรเกิดขึ้นของประชำคมเศรษฐกิจอำเซี ยน (AEC)
กำรลงทุนในบริ ษทั คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด สำมำรถสร้ำงรำยได้ที่ต่อเนื่องให้กบั บริ ษทั มำกขึ้น โดยไม่ตอ้ งใช้
เงินลงทุ นสู ง กลุ่ มลูกค้ำปั จจุบนั คื อกลุ่มโรงพยำบำล มหำวิทยำลัย บริ ษทั เอกชนรวมถึ งผูผ้ ลิ ตในภำคอุตสำหกรรม โดยกลุ่ ม
โรงพยำบำลเป็ นกลุ่มลูกค้ำหลัก ซึ่ งมีบุคลำกรปั จจุบนั ของผูถ้ ือหุ ้นหลักที่มีประสบกำรณ์ยำวนำนและสำมำรถให้คำแนะนำได้
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
ในปี ที่ ผ่ำนมำ บริ ษทั ได้มีกำรเปิ ดกิ จกำรใหม่ อีกแห่ งหนึ่ ง คื อ บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิ สตริ ค จำกัด เพื่อทำงำน
ร่ วมกับภำครัฐในกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ของกำรดำเนินโครงกำร Public Private Partnership (PPP) หรื อโครงกำรควำมร่ วมมือ
ภำครัฐและภำคเอกชน ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ในย่ำนใจกลำงเมือง

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจำก บริ ษทั เมโทรสตำร์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จำกัด (มหำชน) เมื่อ
วันที่ 27 สิ งหำคม 2556 และมีชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย คือ “PRINC” ประกอบธุ รกิ จด้ำนพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์ โดยมีประวัติควำมเป็ นมำที่สำคัญ ดังนี้
2546 - กรกฎำคม 2556

- บริ ษทั ดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์โดยมีโครงกำรสำคัญหลำยแห่ง เป็ นต้นว่ำ
สี ล ม แกรนด์ เทอเรส, เซ็ น ต์ห ลุ ยส์ แกรนด์เทอเรส, และโครงกำรสำทร เทอเรส ซึ่ ง
ภำยหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็ น โครงกำรแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ –
กรุ งเทพฯ
- บริ ษทั เริ่ มต้นจำกทุนจดทะเบี ยน 5,000,000 บำท และ ทยอยเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนมำเป็ น
610,000,000 บำท ในปี 2549 โดยหุ ้นของบริ ษทั ได้เข้ำซื้ อขำยในตลำดหลักทรั พย์ในปี
2548
- บริ ษทั ได้รับรำงวัลพระรำชทำนผลงำนสถำปั ตยกรรมดีเด่น ปี 2551 จำกโครงกำรเซ็นต์
หลุยส์ แกรนด์เทอเรส ประเภทอำคำรพักอำศัยรวม จำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี คัดเลือกโดยสมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ และได้รับ
รำงวัลประกำศเกียรติคุณจำกคณะกรรมกำรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้เป็ นผูป้ ระกอบกำรธุรกิจ
อสังหำริ มทรัพย์ที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2550 – 2551
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ปี 2556

- ผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่มีกำรเปลี่ยนแปลงเป็ น นำยสำธิต วิทยำกร และ ได้ทำกำรเปลี่ยนชื่อบริ ษทั
เป็ น บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
- จัดตั้งบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด โดยบริ ษทั ถือหุ ้นร้ อยละ
99.997 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท เพื่อทำหน้ำที่เป็ นที่ปรึ กษำด้ำนธุรกิจกับบริ ษทั
สนับสนุน และขยำยกำรลงทุนของบริ ษทั
- ขยำยกำรให้บริ กำรบริ หำรทรัพย์สินแบบครบวงจรให้อำคำรบำงกอกบิสซิ เนสเซ็นเตอร์
เอกมัย
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 1,400,700,000 บำท โดยเป็ นทุนที่ชำระแล้ว 933,800,000 บำท
และหุ ้นสำมัญอีก 466,900,000 หุ ้น ที่รำคำหุ ้นละ 1 บำท ออกไว้เพื่อรองรับกำรแปลง
สภำพใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สำมัญของบริ ษทั (PRINC-W1)
- เข้ำซื้ อกิ จกำรของบริ ษทั คอนเวอร์ เจนซ์ ซิสเทมส์ จำกัด ประกอบธุ รกิ จกำรให้บริ กำร
เกี่ยวกับกำรติดตั้งระบบสำรสนเทศสำหรับโรงพยำบำลและบริ ษทั ต่ำงๆ โดยเป็ นกำร
เข้ำถือหุ ้นร้อยละ 99.997 โดยกำรซื้ อกิจกำรในครั้งนี้ เป็ นกำรเพิ่มศักยภำพและกลยุทธ์
ทำงธุรกิจ รวมถึงลดกำรพึ่งพำธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ในกำรสร้ำงรำยได้เพียงอย่ำงเดียว

ปี 2557

- บริ ษทั จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำกกำรแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สำมัญ จำนวน 13,924,500 หุ ้น เป็ นจำนวนเงิน 13,924,500 บำท ทำให้ทุนที่ชำระแล้ว
เป็ นจำนวน 947,724,500 บำท
- บริ ษทั ประกำศเจตนำรมณ์ เข้ำร่ วมแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
ทุจริ ต (Collective Action Coalition Against Corruption)
- แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุ งเทพฯ ได้รับรำงวัล ที่พกั อำศัย
ที่ดีที่สุด ประจำปี พ.ศ. 2557 ในฐำนะโรงแรมในกรุ งเทพที่ได้รับกำรจัดอันดับสู งสุ ด
โดยที่ รำงวัลดังกล่ำวนี้ ได้จดั อันดับโรงแรมชั้นนำเกือบ 400 แห่ง จำกสถำนที่ยอดนิยม
ต่ำงๆโดยผลกำรจัดอันดับขึ้นอยูก่ บั ข้อควำมแสดงควำมคิดเห็นของลูกค้ำออร์บิทซ์ และ
ได้รับ รำงวัล TripAdvisors 2014 Certificate of Excellence Award Winner และ World
Travel Award 2014
- เริ่ มโครงกำรระบบบริ หำรคุณภำพ ISO 9001:2008 เพื่อขอกำรรับรองในปี 2558
- สำหรับงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)ในปี นี้ ได้ดำเนิ นกำรจัดกิ จกรรมในเรื่ อง
กำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ ำ กำรบริ จำคเงินกำรกุศลให้มูลนิ ธิต่ำงๆ ปลูกป่ ำ กำรเลี้ ยง
อำหำรบ้ำนพักคนชรำ กำรผ่ำตัดเด็กปำกแหว่ง
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โครงสร้ างรายได้
ประเภทรายได้

2558

2557
ล้านบาท
%
191.44
51.22

2556
ล้านบาท
202.21

%
68.42

ล้านบาท
214.23

%
49.47

รำยได้กำรให้บริ กำรระบบสำรสนเทศ*

167.51

38.69

130.67

34.96

68.17

23.06

รำยได้จำกกำรบริ หำรอำคำรสำนักงำน

42.93

9.91

42.00

11.24

14.00

4.74

8.35

1.93

9.65

2.58

11.18

3.78

433.02

100.00

373.76

100.00

295.56

100.00

รำยได้จำกกำรให้บริ กำรที่พกั อำศัย

รำยได้อื่น
รายได้ รวม

หมายเหตุ * รำยได้กำรให้บริ กำรระบบสำรสนเทศจำกบริ ษทั คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด เป็ นรำยได้ต้ งั แต่เดือนตุลำคม ถึง
ธันวำคม 2556

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์

บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักในกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ประเภทอสังหำริ มทรัพย์เพื่อเช่ำ คือ แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุ งเทพฯ ตั้งอยูท่ ี่ซอยสำทร 3 (ซอยสวนพลู) ซึ่ งเป็ นโรงแรมและเซอร์ วสิ อพำร์ ทเม้นท์ ระดับ 5 ดำว
อยู่ในย่ำนศูนย์กลำงธุ รกิ จที่มีศกั ยภำพถนนสี ลม-สำทร เป็ นที่ ตอ้ งกำรสู งของลูกค้ำในกลุ่มผูบ้ ริ หำรระดับสู งทั้งชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำติ
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รายละเอียดโครงการที่พกั อาศัยเพือ่ เช่ า
แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุ งเทพฯ
เลขที่ 1 ซอยสำทร 3 (สวนพลู) ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร
ทีต่ ้งั โครงการ
กรุ
งเทพมหำนคร
834.30
ตำรำงวำ
พืน้ ที่โครงการ
พืน้ ที่ขาย

17,290 ตำรำงเมตร

รายละเอียดโครงการ

โรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ระดับ 5 ดำว เพื่อเช่ำ สู ง 31 ชั้น

จุดเด่ นของโครงการ

ที่พกั อำศัยเพื่อเช่ำคุณภำพสูง ระดับห้ำดำว ใจกลำงศูนย์กลำงธุรกิจในกรุ งเทพมหำนคร
ประกอบด้วยสิ่ งอำนวยควำมสะดวกภำยในห้องพักและส่ วนกลำงครบครัน

จานวนหน่ วย

ห้องชุดพักอำศัย จำนวน 184 ยูนิต ขนำดห้องพักตั้งแต่ 61- 163 ตำรำงเมตร

กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย

กลุ่มนักธุรกิจชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ และคนที่ทำงำนในย่ำนสำทร ระดับ A จนถึง
A+ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งกำรห้องพักที่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวงครบครันและต้องกำร
พักอำศัยระยะเวลำนำน

มูลค่ าโครงการ

ประมำณ 2,500 ล้ำนบำท

มูลค่ าเงินลงทุน

ประมำณ 1,800 ล้ำนบำท

เริ่มเปิ ดดาเนินการ

เดือนมีนำคม 2552

และดำเนิ นธุรกิจด้ำนกำรรับบริ หำรจัดกำรอำคำรสำนักงำน คืออำคำรบำงกอกบิสซิ เนสเซ็นเตอร์ ตั้งอยูท่ ี่ถนนสุ ขมุ วิท
63 (ซอยเอกมัย) ซึ่ งเป็ นอำคำรสำนักงำนสู ง 30 ชั้น ประกอบด้วยสำนักงำนให้เช่ ำจำนวน 61 ยูนิต และบริ กำรสำนักงำนเช่ ำ
(Serviced Office) ให้เช่ำทั้งระยะสั้นและระยะยำวจำนวน 9 ยูนิต ห้องประชุมจำนวน 7 ห้อง ห้องอบรมและสัมมนำขนำด 50 ที่
นัง่ จำนวน 1 ห้อง และพลำซ่ ำร้ำนค้ำให้เช่ำอีกจำนวนหนึ่ง
สำหรับบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่อนั ได้แก่ คือ บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จำกัด นั้น กำลังอยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำควำม
เป็ นไปได้ของโครงกำรควำมร่ วมมือภำครัฐและเอกชนในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ในย่ำนสยำมสแควร์
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ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริ ษทั คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ดังนี้
1) บริการวางระบบโปรแกรมสาเร็จรูป (Software Implementation Services)
ทำกำรวิเครำะห์ และออกแบบระบบที่สอดคล้อง และตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยแบ่งสำยงำนตำมรู ปแบบ
ซอฟต์แวร์ที่ให้บริ กำรในปัจจุบนั ได้แก่
 PeopleSoft ระบบซอฟต์ แ วร์ PeopleSoft ของออรำเคิ ล (Oracle) ซึ่ งให้ บ ริ ก ำรด้ำ น Enterprise Resource
Planning (ERP) ทำให้องค์กรสำมำรถบูรณำกำรงำนหลัก (core business process) ต่ำงๆ ในบริ ษทั ทั้งหมด ได้แก่ กำร
จัดจ้ำง กำรผลิต กำรขำย กำรบัญชี และกำรบริ หำรบุคคล เข้ำด้วยกัน ให้เป็ นระบบที่สัมพันธ์กนั และเชื่อมโยงกันอย่ำง
real time ท ำให้ ส ำมำรถบริ ห ำรองค์ก รได้อ ย่ำงเป็ นระบบมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ โดยข้อ มู ล ของระบบทุ ก ส่ ว นจะอยู่ใน
ส่ วนกลำงส่ วนเดียวกัน ไม่เกิดควำมขัดแย้งของข้อมูล รวมทั้งลดกระบวนกำรทำงำนและลดต้นทุน
 Hospital Information System ระบบซอฟต์แวร์ HIS ซึ่งให้บริ กำรรวบรวมและบริ หำรจัดกำรข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรให้บริ กำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุ ขของโรงพยำบำลรวมไปถึงคลีนิคต่ำงๆ ทั้งด้ำนข้อมูลผูป้ ่ วย ข้อมูลยำและ
กำรให้บริ กำรทำงกำรแพทย์ ข้อมูลด้ำนกำรเงิน ฯลฯ
 Busienss Intelligence ระบบซอฟต์แวร์ QlikView ซึ่ งเป็ นโปรแกรมกำรบริ หำรจัดกำรและช่วยผูบ้ ริ หำรใน
กำรตัดสิ นใจ โดยกำรแสดงผลข้อมูลผ่ำนทำงรู ปแบบกำรนำเสนอที่ มีควำมหลำกหลำย เช่ น ตำรำง แผนภูมิ และ
อัตรำส่ วนสำคัญต่ ำงๆ นอกจำกนี้ ยงั สำมำรถนำเสนอข้อมูลได้หลำยชุ ดในเวลำเดี ยวกัน ซึ่ งทำให้ผูบ้ ริ หำรสำมำรถ
บริ หำรจัดกำรข้อมูลต่ำงๆ ภำยในองค์กรได้อย่ำงรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภำพ
2) บริการด้ านการบารุ งรักษาระบบงาน (System Maintenance & Support Service)
บริ กำรบำรุ งรั กษำระบบงำนและสนับสนุ นทำงเทคนิ คสำหรับระบบซอฟต์แวร์ ขององค์กร โดยบุคลำกรที่ มีควำม
เชี่ยวชำญ ให้บริ กำรตรวจสอบและบำรุ งรักษำระบบตำมกำหนดเวลำ ซึ่ งกำรบริ กำรดังกล่ำวเป็ นกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรใช้งำน
ของระบบ สร้ำงควำมมัน่ ใจว่ำผลงำนที่จะส่ งมอบสำมำรถตอบสนองวัตถุประสงค์ของลูกค้ำได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน และ
ลดข้อผิดพลำดของซอฟต์แวร์ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรใช้งำน
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การตลาดและการแข่ งขัน
ธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์
นโยบายและลักษณะการตลาด
สำหรับธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์เพื่อเช่ำ โรงแรมและเซอร์ วสิ อพำร์ ทเม้นท์ นั้น บริ ษทั มีนโยบำยให้บริ กำรตลำดระดับพรี
เมี่ยม โดยกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยเป็ นผูบ้ ริ หำรระดับสู งทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ และลูกค้ำสัญญำเช่ำระยะยำวที่บริ ษทั ทำสัญญำ
เช่ำเพื่อเป็ นที่พกั ให้ผบู้ ริ หำรและพนักงำนชำวต่ำงชำติที่เดินทำงมำทำงำนในประเทศไทย ซึ่ งลูกค้ำส่ วนใหญ่มีควำมเชื่ อมัน่ ใน
บริ กำรและชื่อเสี ยงของผูบ้ ริ หำรจำกกลุ่มแมริ ออท สำหรับช่องทำงกำรขำยประกอบด้วยพนักงำนขำยของ แมริ ออท เอ็คเซ็คคิว
ทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ - กรุ งเทพฯ และระบบกำรจองห้องพักทำงระบบอินเตอร์ เน็ตของกลุ่มแมริ ออทด้วย
ภาวะอุตสาหกรรม
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นถูกเอื้อด้วยปั จจัยสนับสนุนหลำยด้ำน ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเติบโตของสำย
กำรบินต้นทุนต่ำในหลำยๆประเทศ หรื อด้วยศักยภำพด้ำนคุณภำพในกำรให้บริ กำรของผูป้ ระกอบกิจกำรในภำพรวมเอง ทำให้
แม้จะมี สถำนกำรณ์กำรควำมไม่แน่ นอนทำงกำรเมืองที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวในบำงปี แต่ก็จะสำมำรถฟื้ นตัว
กลับมำได้ในเวลำไม่นำน
ปี 2558 เป็ นอี ก หนึ่ งปี ที่ อุ ต สำหกรรมกำรท่ อ งเที่ ย วได้แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ควำมแข็ ง แกร่ ง โดยหลัง จำกที่ จ ำนวน
นักท่องเที่ยวในกรุ งเทพฯในปี 2557 ลดลง 11.3% จำกปี ก่อนหน้ำ อันเป็ นผลมำจำกกำรทำรัฐประหำร แต่เมื่อสถำนกำรณ์มีควำม
ชัดเจนมำกขึ้น และนักท่องเที่ยวมีควำมมัน่ ใจว่ำจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่มำเยือนกรุ งเทพฯในปี
2558 จึงเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดอีกครั้งโดยในช่วง 10 เดือนแรก มีอตั รำกำรเพิ่มขึ้นอยูท่ ี่ 30.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้ำ โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักยังคงเป็ นนักท่องเที่ยวจำกประเทศจีนซึ่งมีอตั รำกำรเพิ่มขึ้นกว่ำ 100%
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สำหรับจำนวนชำวต่ำงชำติที่ทำงำนในกรุ งเทพฯซึ่ งเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้บริ กำรหลักของธุรกิจเซอร์ วสิ อพำร์ ทเม้นท์น้ นั แม้จะ
ไม่มีลกั ษณะกำรเติบโตที่กำ้ วกระโดด แต่ถือว่ำอยูใ่ นแนวโน้มขำขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2558 จำนวนชำวต่ำงชำติที่มำทำงำน
ในกรุ งเทพฯ มีอตั รำกำรเติบโตที่ 5.7% จำกปี 2557 โดยกลุ่มหลักยังคงมำจำกประเทศญี่ปุ่น
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ผลจำกกำรที่จำนวนกลุ่มลูกค้ำหลักฟื้ นตัวกลับมำอย่ำงรวดเร็ ว ทำให้ผลประกอบกำรในภำพรวมของธุ รกิจโรงแรม
ระดับบนและธุ รกิจเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้นท์ปรับตัวดีข้ ึนเป็ นอย่ำงมำกตำมไปด้วย โดยรำยได้เฉลี่ยต่อห้องพักได้ (RevPAR) ของ
โรงแรมในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นจำก 1,818 บำท มำอยูท่ ี่ 2,392 บำทในปี 2558 ด้วยอัตรำกำรเพิ่มขึ้นถึง 31.5%

ส ำหรั บ ธุ รกิ จเซอร์ วิส อพำร์ ท เม้น ท์ซ่ ึ งได้รับ ผลกระทบจำกควำมไม่ แ น่ น อนทำงกำรเมื อ งน้อ ยกว่ำธุ รกิ จ โรงแรม
เนื่องจำกพึ่งพำจำนวนนักท่องเที่ยวน้อยกว่ำ ทำให้กำรปรับตัวในปี 2558 จึงเป็ นไปในอัตรำเพิ่มที่ไม่ได้สูงเทียบเท่ำ โดยอัตรำค่ำ
ห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (ADR) ปรับเพิ่มขึ้น 6.1% จำก 2,676 บำท มำอยูท่ ี่ 2,839 บำท
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ภาวะการแข่ งขัน
กำรที่เซอร์ วิสอพำร์ ทเม้นท์ส่วนใหญ่ในกรุ งเทพฯให้บริ กำรห้องพักในระยะสั้นด้วย ทำให้ตอ้ งเข้ำไปแข่งขันในตลำด
เดียวกับผูป้ ระกอบกิจกำรโรงแรมโดยปริ ยำย ซึ่ งผูป้ ระกอบกิจกำรหลำยแห่งมีอตั รำค่ำห้องพักเฉลี่ยต่อคืนในระดับที่ใกล้เคียงกัน
จำนวนโรงแรมที่เปิ ดให้บริ กำรใหม่ต้ งั แต่ 3-4 ดำวขึ้นไปก็มีจำนวนเพิ่มขึ้น นอกจำกนี้ ทำงสมำคมโรงแรมไทย ยังพยำยำมกดดัน
ให้ ภ ำครั ฐ มี ข ้อ ก ำหนดให้ เซอร์ วิ ส อพำร์ ท เม้น ท์ ต ้อ งมี ใ บอนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรโรงแรมด้ว ย อี ก ปั จ จัย หนึ่ งคื อ กำรที่
คอนโดมิ เนี ยมระดับหรู หลำยแห่ งมี กำรปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบกำรให้บริ กำรบำงส่ วนมำเป็ นลักษณะของเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้นท์
เช่นกัน โดยมีอตั รำค่ำเช่ำที่อยูใ่ นระดับต่ำกว่ำ ทั้งสองปั จจัยที่กล่ำวมำทำให้กำรปรับอัตรำค่ำห้องพักของเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้นท์
เป็ นไปได้ยำกยิง่ ขึ้น
นโยบายภาครัฐ
กรมกำรท่องเที่ยวได้สรุ ปสถำนกำรณ์ท่องเที่ยวไทยปี 2558 โดยประเมินจำกข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
พบว่ำในปี ที่ผ่ำนมำ มี นกั ท่องเที่ยวต่ำงชำติเดินทำงมำเที่ยวไทยมำกถึง 29.88 ล้ำนคน ขยำยตัว 20.44% สร้ำงรำยได้ 1.44 ล้ำน
ล้ำนบำทขยำยตัว 23.53% ถือว่ำมีกำรเติบโตสู งที่สุดในรอบ 8 ปี เป็ นผลมำจำกนโยบำยของรัฐบำลที่ออกมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อ
กระตุน้ กำรท่องเที่ยว ทั้งนี้ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำได้มีกำรจัดทำยุทธศำสตร์ กำรท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ไว้แล้ว
เพื่อเป็ นกำรวำงรำกฐำนในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ ยวในระยะ 3 ปี ซึ่ งเชื่ อว่ำน่ ำจะเป็ นปั จจัยที่ เกื้ อหนุ นให้ภำคกำรท่ องเที่ ยวยัง
เติบโตได้ต่อเนื่องและเป็ นส่ วนขับเคลื่อนจีดีพี (GDP) ของประเทศต่อไป โดยในปี 2559 ถ้ำไม่มีเหตุกำรณ์ผดิ ปกติใดๆ คำดว่ำจะ
มีนกั ท่องเที่ยวต่ำงชำติรวมทั้งหมดอยูใ่ นช่วงระหว่ำง 32.54-34.07 ล้ำนคน เพิ่มขึ้น 7.96-13.04% จำกปี 2558 และมีรำยได้จำก
นัก ท่ องเที่ ยวต่ ำงชำติ ท้ งั หมดประมำณ 1.56-1.64 ล้ำนบำท ทั้งนี้ แ ม้ว่ำจำนวนนักท่ องเที่ ยวจะเพิ่ ม ขึ้ น อย่ำงรวดเร็ วแต่ กำรที่
นักท่องเที่ยวจำกยุโรปซึ่ งมีวนั พักเฉลี่ ยและค่ำใช้จ่ำยต่อหัวสู งมีสัดส่ วนลดลงในขณะที่นกั ท่องเที่ยวจำกเอเชี ยตะวันออกและ
อำเซี ยนซึ่ งมี วนั พักเฉลี่ ยและค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ ยต่ อหัวต่ ำกว่ำมี สัดส่ วนเพิ่ม ขึ้ นมำก ท ำ ให้คำดว่ำในปี 2559 วันพักเฉลี่ ยจะลดลง
เล็กน้อย ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อหัวเพิม่ ขึ้นเพียงเล็กน้อย
สภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ประเมินว่ำในช่วงไตรมำสแรกของปี นี้ จะมีนกั ท่องเที่ยวต่ำงชำติ
เดินทำงมำเที่ยวไทย 8.53 ล้ำนคน ซึ่ งเติบโตจำกอย่ำงต่อเนื่ องจำกช่วงไตรมำส 4 ของปี 2558 ถึงเดือนมีนำคมปี 2559 เนื่ องจำก
เป็ นช่วงฤดูที่นิยมท่องเที่ยว และคำดว่ำแผนในกำรดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภำพของททท.น่ำจะเห็นผลในช่วงไตรมำส 2 และไตร
มำส 3 เป็ นต้นไป จำกกำรส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบกำรที่รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภำพเพิ่มขึ้น และยังมีแรงหนุนจำก
กำรเปิ ดประชำคมเศรษฐกิจอำเซี ยน
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ภาวะเศรษฐกิจ
กำรชลอตัวของเศรษฐกิจจีนส่ งผลกระทบต่อคู่คำ้ อีกกว่ำ 50 ประเทศทัว่ โลก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศในยุโรป ซึ่ ง
อำจทำให้ส่งผลมำถึงกำรจับจ่ำยใช้สอยของภำคกำรท่องเที่ยวตำมไปด้วย นโยบำยกำรลดเงินค่ำที่พกั อำศัยของผูบ้ ริ หำรบริ ษทั
ญี่ปุ่นที่ทำงำนในต่ำงประเทศรวมถึงประเทศไทย อำจส่ งผลกระทบกับควำมต้องกำรเช่ ำเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้นท์ นอกจำกนี้ กำร
ขยำยตัวของตลำดคอนโดมิเนียมทำให้ลูกค้ำบำงส่ วนสนใจที่จะลงทุนในคอนโดมิเนียมแทนกำรเช่ำเซอร์ วสิ อพำร์ทเม้นท์
แนวโน้ มธุรกิจเซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์ ปี 2559
จำนวนของชำวต่ำงชำติที่ทำงำนในกรุ งเทพฯยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกไตรมำส อุตสำหกรรมท่องเที่ยวที่ยงั คงอยูใ่ น
ขำขึ้น ผนวกกับกำรคำดกำรณ์ถึงปริ มำณนักลงทุนต่ำงชำติที่จะเข้ำมำสู่ประเทศไทยเนื่องจำกมองว่ำเป็ นศูนย์กลำงกำรลงทุนของ
อำเซี ยน ล้วนแล้วแต่เป็ นปั จจัยบวกสนับสนุนธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ ทเม้นท์ แต่ในทำงกลับกันรำคำที่ดินและคอนโดมิเนียมที่สร้ำง
เสร็ จ เป็ นจ ำนวนมำกในกรุ ง เทพฯ ก็ ถื อ เป็ นปั จ จัย ส ำคัญ ที่ มี ผ ลทำงลบต่ อ กำรพัฒ นำเซอร์ วิ ส อพำร์ ท เม้น ท์ เนื่ อ งจำกให้
ผลตอบแทนที่สูงกว่ำ และกำรแข่งขันที่ต่ำกว่ำตลำดเซอร์ วสิ อพำร์ ทเม้นท์ อัตรำค่ำห้องพักเฉลี่ยยังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ในปี พ.ศ.2559 แต่อำจจะไม่มำกนัก เพรำะว่ำลูกค้ำส่ วนใหญ่ของเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้นต์เป็ นลูกค้ำที่ทำสัญญำเช่ำระยะยำว อีกทั้งมี
อัตรำค่ำเช่ำคอนโดมิเนียมและอัตรำค่ำห้องของโรงแรมเป็ นตัวเปรี ยบเทียบมำกขึ้น
Jones Lang LaSalle Hotels & Hospitality Group มีควำมเห็นว่ำแม้จะมีจำนวนห้องใหม่ที่เข้ำสู่ ตลำดในจำนวนที่นอ้ ยลง
อย่ำงต่ อเนื่ อ ง แต่ ป ริ ม ำณอุ ป ทำนของห้องพักยังมี แนวโน้ม เพิ่ม มำกขึ้ น ในช่ วง 2559-2561 ทั้งโรงแรมใหม่ ที่ จะเปิ ดตัว และ
โรงแรมที่ปิดปรับปรุ งแล้วเสร็ จพร้อมจะกลับมำเปิ ดให้บริ กำรอีกครั้ง รวมถึงเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้นต์อีก 200-300 ห้องที่จะเปิ ดตัว
ในปี นี้ เป็ นต้นว่ำ โครงกำรแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ ทเม้นท์ สุ รวงศ์ โดยที่ตลำดโดยรวมน่ ำจะยังได้รับผลกระทบเชิงบวก
จำกนโยบำยกำรกระตุน้ เศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวของภำครัฐ
ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ มธุรกิจอาคารสานักงาน ปี 2559
ฝ่ ำยวิจยั บริ ษทั คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย รำยงำนว่ำอำคำรสำนักงำนจะเป็ นตลำดที่น่ำสนใจในปี
พ.ศ.2559 และอีกหลำยปี ข้ำงหน้ำ เนื่องจำกบริ ษทั ต่ำงชำติยงั คงเข้ำมำลงทุนในประเทศไทยหรื อประเทศในภูมิภำคอำเซี ยนมำก
ขึ้น และกรุ งเทพฯเป็ นเมืองที่พร้อมรองรับควำมต้องกำรในส่ วนนี้ได้โดยอยูใ่ นต้นทุนที่เหมำะสม อัตรำกำรเช่ำและค่ำเช่ำเฉลี่ยจะ
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี พ.ศ.2559 แม้จะไม่ได้มำกนัก เนื่องจำกพื้นที่อำคำรสำนักงำนปั จจุบนั และที่กำลังก่อสร้ำงอยูท่ ี่มีกำหนดแล้ว
เสร็ จในปี พ.ศ.2559 – 2561มี อยู่ไม่มำกนัก แต่ ว่ำควำมต้องกำรยังคงขยำยตัวต่ อเนื่ อง อำคำรสำนักงำนใหม่ มีควำมน่ ำสนใจ
มำกกว่ำอำคำรปัจจุบนั หรื ออำคำรที่เก่ำกว่ำในกรุ งเทพมหำนคร แม้วำ่ จะไม่ได้อยูใ่ นพื้นที่ศูนย์กลำงเขตธุรกิจ พื้นที่ศูนย์กลำงเขต
ธุรกิจและพื้นที่ตำมแนวเส้นทำงรถไฟฟ้ ำ BTS / MRT ยังคงน่ำสนใจสำหรับบริ ษทั ไทย และต่ำงชำติในกำรเช่ำพื้นที่สำนักงำน
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โดยพื้นที่ตำมแนวถนนพหลโยธิน และรัชดำภิเษกเป็ นทำเลใหม่ในกำรพัฒนำอำคำรสำนักงำนมีหลำยอำคำรที่กำลังก่อสร้ำง และ
อีกหลำยอำคำรที่อยูร่ ะหว่ำงกำรเตรี ยมกำร
ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นโยบายและลักษณะการตลาด
กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยของบริ ษทั คือองค์กรที่มีควำมต้องกำรใช้บริ กำรและติดตั้ง พัฒนำระบบซอฟต์แวร์ เพื่อกำรบริ หำร
จัดกำรงำนโรงพยำบำล กำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล กำรบริ หำรจัดกำรงำนบัญชี กำรเงิน จัดซื้ อ จัดจ้ำง รวมไปถึงระบบ
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทำงธุ รกิ จ และลูกค้ำที่มีควำมต้องกำรรับคำปรึ กษำ ตลอดจนรั บบริ กำรวำงระบบ บริ หำร และดูแลระบบ
สำรสนเทศให้กบั องค์กรแบบครบวงจร (Outsource) ปั จจุบนั ลูกค้ำส่ วนใหญ่ของบริ ษทั อยู่ในธุ รกิจกำรแพทย์ กำรเงิน รวมทั้ง
ภำคกำรผลิตในอุตสำหกรรมต่ำงๆ บริ ษทั คำดว่ำ ควำมต้องกำรใช้ระบบซอฟต์แวร์ จะเพิ่มมำกขึ้น โดยเฉพำะกำรจัดกำรระบบ
ทรัพยำกรบุคคลและระบบกำรเงินซึ่ งเป็ นหัวใจสำคัญของทุกอุตสำหกรรม ช่องทำงกำรจำหน่ำยหลักผ่ำนตัวแทนฝ่ ำยกำรตลำด
ของบริ ษทั ในกำรนำเสนอกำรให้บริ กำรต่ำงๆแก่องค์กรต่ำงๆที่สนใจโดยตรง ซึ่ งลูกค้ำส่ วนใหญ่ปัจจุบนั เป็ นธุรกิจโรงพยำบำล
และกลุ่มบริ กำรทำงกำรแพทย์
กลยุทธ์ การแข่ งขันและจุดเด่ นของบริษัท
 กำรมีผบู ้ ริ หำรและทีมงำนที่ มีประสบกำรณ์ในธุ รกิ จให้บริ กำรซอฟต์แวร์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งซอฟต์แวร์ ดำ้ นกำร
บริ กำรจัดกำรข้อมูลระบบโรงพยำบำล
 บริ ษ ัท เป็ นตัวแทนจ ำหน่ ำยซอฟต์แ วร์ จ ำกบริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ต ซอฟต์แ วร์ ที่ มี คุ ณ ภำพและมี ชื่ อ เสี ย งระดับ โลก โดย
ซอฟต์แวร์ บำงตัวบริ ษทั เป็ นผูว้ ำงระบบแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศ ทำให้บริ ษทั ได้เปรี ยบคู่แข่งขันในกำรให้บริ กำร
 กำรให้บริ กำรแบบครบวงจร โดยบริ ษทั มี กำรให้บริ กำรติ ดตั้ง และพัฒนำระบบที่ หลำกหลำยเพื่อรองรั บควำม
ต้องกำรของลูกค้ำแบบครบวงจร รวมถึ งกำรให้บ ริ กำรบำรุ งรั กษำและสนับ สนุ นกำรใช้งำนระบบ (System Maintenance &
Support) และธุรกิจกำรให้บริ กำรอื่นซึ่ งบริ ษทั มีโครงกำรจะเปิ ดให้บริ กำรในลำดับต่อไป เช่น IT Outsourcing เป็ นต้น เพื่อรักษำ
ฐำนลูกค้ำเดิม ขยำยฐำนลูกค้ำ และทำให้บริ ษทั มีรำยได้อย่ำงต่อเนื่อง (Retention Revenue)
 มุ่งเน้นกำรทำงำนที่เป็ นมืออำชีพและมีควำมเป็ นเลิศทำงด้ำนเทคโนโลยี โดยทำงบริ ษทั จะทำกำรพัฒนำบุคลำกร
อย่ำงต่อเนื่องให้ทนั กับเทคโนโลยีสำรสนเทศซึ่ งมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ วอยูต่ ลอดเวลำ เพื่อให้ทีมงำนมีควำมสำมำรถใน
กำรตอบสนองกำรให้บริ กำรได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และรองรับกำรให้บริ กำรตำมเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
 สร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partnership) ทำงบริ ษทั มุ่งเน้นในกำรทำธุรกิจในรู ปแบบพันธมิตรทำงธุรกิจกับ
คู่คำ้ ไม่วำ่ จะเป็ นในส่ วนของผูผ้ ลิต ผูแ้ ทนจำหน่ำย ลูกค้ำ หรื อผูป้ ระกอบกำรที่ทำธุรกิจในลักษณะเดียวกัน เพื่อเอื้อประโยชน์ใน
กำรประกอบธุรกิจให้ประสบควำมสำเร็ จร่ วมกัน (Win Win Situation)
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ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้ ม
สำนักงำนส่ งเสริ มอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ แห่ งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรื อ ซิ ป้ำ ร่ วมกับสถำบันวิจยั เพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศไทย (TDRI) แถลงผลกำรสำรวจมูล ค่ำตลำดซอฟต์แวร์ และบริ กำรซอฟต์แวร์ ของประเทศไทยประจำปี 2557 และ
คำดกำรณ์ปี 2558 และ 2559 โดยภำพรวมของตลำดซอฟต์แวร์ และบริ กำรซอฟต์แวร์ ของไทยในปี 2557 มีมูลค่ำกำรผลิตเฉพำะที่
เกิดขึ้นในประเทศไทยรวม 54,980 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2556 ที่ปรับฐำนประชำกรแล้ว ร้อยละ 9.4 โดยจำแนกเป็ นมูลค่ำกำร
ผลิตซอฟต์แวร์ สำเร็ จรู ป 15,031 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2556 ร้อยละ 4.5 และมูลค่ำกำรผลิตบริ กำรซอฟต์แวร์ 39,949 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นจำกปี 2556 ถึงร้อยละ 11.4
ปี 2558 จะมีมูลค่ำกำรผลิตภำยในประเทศประมำณ 61,096 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโต 11.1% ทั้งนี้ จำแนกตำม
ประเภทเป็ นมูลค่ำกำรผลิตซอฟต์แวร์ สำเร็ จรู ปประมำณ 15,973 ล้ำนบำท เติบโต 6.3% และมูลค่ำกำรผลิตบริ กำรซอฟต์แวร์
ประมำณ 45,113 ล้ำนบำท เติบโต13%
ขณะที่ ปี 2559 ตลำดซอฟต์แวร์ สำเร็ จรู ปและบริ กำรซอฟต์แวร์ จะเติบโตใกล้เคียงกับปี 2558 คือประมำณ 12.8%ตำม
ประเภทซอฟต์แวร์ สำเร็ จรู ปและบริ กำรซอฟต์แวร์ จะเติบโต 7.4% และ 14.7% ตำมลำดับ เนื่ องจำกมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ
ดิจิทลั ซึ่งกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจดิจิตอลจะทำให้อุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ เติบโตต่อเนื่อง แม้เศรษฐกิจโดยรวมเติบโตต่ำ
ภาวะการแข่ งขัน
บริ ษทั ดำเนินกำรในลักษณะงำนโครงกำร โดยมุ่งเน้นไปที่กำรวำงระบบซอฟต์แวร์ กลุ่มประยุกต์ใช้ในองค์กร และให้
กำรสนับ สนุ นผูใ้ ช้งำนแบบต่อเนื่ อง บริ ษ ทั มี ควำมเชี่ ยวชำญในกำรติ ด ตั้ง และพัฒ นำระบบบริ หำรจัดกำรงำนโรงพยำบำล
(Hospital Information System) ระบบงำนบัญชี กำรเงิน สิ นค้ำคงคลัง และจัดซื้ อจัดจ้ำง (Oracle PeopleSoft Enterprise Financial
& Supply Chain Management) ระบบงำนบริ หำรจั ด กำรทรั พ ยำกรมนุ ษย์ (Oracle PeopleSoft Enterprise Human Capital
Management) และระบบวิเครำะห์ ขอ้ มูล (QlikView Business Intelligence) รวมถึ งสำมำรถให้บ ริ กำรติ ดตั้งและพัฒนำระบบ
ซอฟต์แวร์แบบครบวงจรในส่ วนของธุรกิจโรงพยำบำล
ในส่ วนของกำรให้บริ กำรติดตั้งและพัฒนำระบบซอฟต์แวร์ แบบครบวงจรในส่ วนของธุ รกิ จโรงพยำบำล ภำวะกำร
แข่งขันในตลำดกับผูใ้ ห้บริ กำรติดตั้งและพัฒนำระบบซอฟต์แวร์ แบบครบวงจรจะมีไม่มำกนัก รวมถึงธุ รกิจโรงพยำบำลส่ วน
ใหญ่มีควำมต้องกำรที่จะปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงมีโอกำศในกำรขยำยตลำด
ในธุรกิจส่ วนนี้สูงมำก
ในส่ วนของกำรให้บริ กำรติดตั้งและพัฒนำระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรในส่ วนของธุรกิจทัว่ ไป ภำวะกำรแข่งขันใน
ตลำดจะเริ่ มสู งมำกขึ้น แต่จำนวนคู่แข่งในระดับเดียวกันยังมีไม่มำกนัก และควำมต้องกำรในท้องตลำดในส่ วนของกำรติดตั้ง
ระบบซอฟต์แวร์ ส ำเร็ จรู ป ระบบกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ยงั มี เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจำกแต่ ล ะบริ ษ ทั มี ควำมต้องกำรที่ จะพัฒ นำ
ระบบงำนสำรสนเทศของตนเองให้รองรับกับกำรเข้ำสู่ ประชำคมเศรษฐกิจอำเซี ยน (AEC) ในปี 2559 นี้
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อย่ำงไรก็ดีกำรเข้ำสู่ ประชำคมเศรษฐกิจอำเซี ยน (AEC) ในปี 2559 นี้ นอกจำกจะส่ งผลให้เกิดกำรไหลเข้ำของเงินทุน
ปริ มำณมหำศำลจำกต่ำงชำติแล้ว ยังอำจเกิดภำวะกำรแข่งขันที่สูงขึ้นในระดับภูมิภำค ดังนั้น ในระยะต่อไป แนวโน้มกำรควบ
รวมกิจกำรในธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศอำจเกิดเพิ่มขึ้น เพื่อเป็ นกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดและมีศกั ยภำพในกำร
แข่งขันที่สูงขึ้น
ปัจจัยต่ างๆ ทีจ่ ะส่ งผลต่ อแนวโน้ มอุตสาหกรรม
ภาวะเศรษฐกิจ
กำรเติ บ โตของอุ ต สำกรรมซอฟต์แ วร์ มี ค วำมสั ม พัน ธ์ก ับ กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิ จ และสั ด ส่ วนกำรใช้จ่ ำยด้ำน
สำรสนเทศของแต่ละองค์กร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำคธุ รกิ จบริ กำรที่ มีกำรใช้ระบบไอที ในสัดส่ วนที่ สูง เช่ น ธุ รกิ จกำรเงิน
ประกันภัย กำรแพทย์และสำธำรณสุ ข ค้ำปลีก ฯลฯ จำกผลสำรวจตลำดซอฟต์แวร์ และบริ กำรซอฟต์แวร์ ของสำนักงำนส่ งเสริ ม
อุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ แห่ งชำติ หรื อซิ ป้ำคำดว่ำตลำดซอฟต์แวร์ และบริ กำรซอฟต์แวร์ ของไทยในปี 2558 จะมีมูลค่ำกำรผลิต
ภำยในประเทศประมำณ 61,096 ล้ำนบำท เติบโต 11.1% จำแนกเป็ นมูลค่ำกำรผลิ ตซอฟต์แวร์ สำเร็ จรู ปประมำณ 15,973 ล้ำน
บำท และมูลค่ำกำรผลิ ตบริ กำรซอฟต์แวร์ ประมำณ 45,113 ล้ำนบำท ส่ วนในปี 2559 คำดว่ำจะเติ บโตใกล้เคียงกับปี 58 หรื อ
ประมำณ12.8% โดยซอฟต์แวร์ สำเร็ จรู ปและบริ กำรซอฟต์แวร์ จะเติบโตตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจดิจิตอล กำรขยำยตัวของ
เศรษฐกิจดิจิตอลจะทำให้อุตสำหกรรมซอฟต์แวร์เติบโตต่อเนื่อง แม้เศรษฐกิจโดยรวมเติบโตต่ำ ผูป้ ระกอบกำรที่จะอยูร่ อด และ
เติบโตได้ในระยะยำวต้องสร้ำงทรัพย์สินทำงปัญญำจำกกำรผลิตซอฟต์แวร์คุณภำพสู งตอบโจทย์เฉพำะสำขำธุรกิจ
แนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
แนวโน้มและทิศทำงของกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่จ ะมำแรงในอนำคต ที่ทำง Gartner บริ ษทั วิจยั ด้ำนเทคโนโลยี
ได้กล่ำวถึงจะมี 10 เรื่ องดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Mobile Device Battle (สนำมรบอุปกรณ์เคลื่อนที่)
Mobile Applications & HTML5 Web Technology
Personal Cloud
The Internet of Things
Hybrid IT & Cloud Computing
Strategic Big Data
Actionable Analytic
Mainstream In-Memory Computing (IMC)
Integrated Eco-System
Enterprise Applications Store

รายงานประจำ�ปี 2558

จำกแนวโน้มและทิ ศ ทำงของกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศดังกล่ ำวที่ จะมำแรงในอนำคต รวมถึ งกำรขยำยตัวของ
เศรษฐกิ จดิ จิท ลั ในประเทศไทยและกำรเข้ำสู่ ป ระชำคมเศรษฐกิ จอำเซี ยน (AEC) จะสำมำรถเป็ นแรงผลักดัน อุตสำหกรรม
ซอฟต์แวร์ไทยให้สำมำรถขยำยตัวและเพิ่มมูลค่ำตลำดซอฟต์แวร์ให้ได้มำกขึ้น
บุคลากร
ข้อจำกัดในกำรเติบโตของอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศในประเทศไทยที่สำคัญคือ กำรขำดแคลนบุคลำกรที่มี
คุณภำพ เนื่ องจำกหลักสู ตรของสถำบันกำรศึกษำไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรที่เปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ วของตลำด ทำให้กำร
พัฒนำขำดควำมต่อเนื่ อง ซึ่ งนำไปสู่ กำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนด้ำนแรงงำน นอกจำกนี้ กำรเข้ำสู่ ประชำคมเศรษฐกิจอำเซี ยน (AEC)
ภำคธุรกิจจำเป็ นต้องแข่งขันกับกลุ่มทุนต่ำงชำติที่อำจดึงตัวบุคลำกรที่มีศกั ยภำพออกจำกองค์กร หรื อกำรได้บุคลำกรที่มีศกั ยภำพ
มำทำงำนร่ วมกับองค์กร ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในเชิงบวกและลบขึ้นอยูก่ บั กลยุทธและกำรบริ หำรจัดกำรขององค์กร

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์
เพื่อเป็ นกำรรักษำมำตรฐำนกำรให้บริ กำร สำหรับลูกค้ำระดับบน บริ ษทั ได้ทำสัญญำกำรจัดกำรกับกลุ่มแมริ ออทซึ่ ง
เป็ นกลุ่มโรงแรมระดับนำนำชำติที่มีชื่อเสี ยง เพื่อว่ำจ้ำงให้บริ หำรงำนอำคำรที่พกั อำศัยของบริ ษทั โครงกำรแมริ ออท เอ็คเซ็คคิว
ทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุ งเทพฯ
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุ รกิ จบริ กำรให้คำปรึ กษำ พัฒ นำ และให้บริ กำรซอฟต์แวร์ ต้องมี กำรคัดเลื อกและจัดหำผลิ ตภัณ ฑ์หรื อสิ นค้ำที่ มี
คุณภำพจำกผูผ้ ลิตที่บริ ษทั ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจำหน่ำย โดยบุคลำกรของบริ ษทั จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ ยวชำญและมี
ควำมมัน่ ใจในคุณภำพของซอฟต์แวร์ต่ำงๆ โดยรำยชื่อผูผ้ ลิตสิ นค้ำหรื อผูใ้ ห้บริ กำรที่เป็ นคู่คำ้ หลักในปี 2558 ได้แก่
 บริ ษทั Oracle Corporation (Thailand) จำกัด ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยซอฟต์แวร์ Oracle Peoplesoft Enterprise
 บริ ษทั Telstra Corporation จำกัด ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยซอฟต์แวร์ ARCUS Hospital Information System
 บริ ษทั QlikTech จำกัด ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยซอฟต์แวร์ QlikView เป็ นต้น
งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
ปั จจุ บ นั บริ ษ ทั ย่อยมี งำนที่ ยงั ไม่ ส่งมอบงำนมูล ค่ำเกิ นร้ อยละ 10 ของรำยได้รวมตำมงบกำรเงินรวมปี 2558 มูล ค่ำ
ประมำณ 123 ล้ำนบำท และมีกำหนดส่ งมอบภำยใน 2 ปี ตำมระยะเวลำโดยทัว่ ไปในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
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ปัจจัยความเสี่ ยง

ปัจจัยควำมเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั สำมำรถจำแนกได้ ดังนี้

ความเสี่ ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ความเสี่ ยงจากความไม่ ต่อเนื่องของรายได้ ลักษณะกำรดำเนิ นธุ รกิจก่อนปี 2556 นั้น บริ ษทั จะพึ่งพิงธุ รกิจกำรพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์เป็ นหลัก คือ รำยได้จำกโครงกำรบ้ำนจัดสรรและคอนโดมิเนี ยมจะมีกำรรับรู ้รำยได้กอ้ นใหญ่เมื่อโครงกำรแล้ว
เสร็ จ และ กำรรับรู ้รำยได้จะขำดช่วงจนกว่ำบริ ษทั จะเริ่ มพัฒนำโครงกำรใหม่ และ มีรำยได้อีกส่ วนจำกค่ำเช่ำและบริ กำรจำก แม
ริ ออท เอ็คเซ็ คคิวที ฟ อพำร์ ทเม้นท์ สำทร วิส ต้ำ – กรุ งเทพฯ ซึ่ งเป็ นรำยได้ที่มีควำมต่อเนื่ อง แต่ ด้วยรำยได้จำกธุ รกิ จพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์ทำให้รำยได้รวมของบริ ษทั ค่อนข้ำงผันผวน ตั้งแต่ปี 2556 บริ ษทั จึงยังมิได้ดำเนินโครงกำรพัฒนำที่ดินเพิ่มขึ้น
ใหม่ แต่เพิ่มธุรกิจกำรรับบริ หำรจัดกำรอำคำรสำนักงำนแบบครบวงจร เพื่อให้สำมำรถรับรู ้รำยได้อย่ำงต่อเนื่องทุกปี นอกจำกนี้
บริ ษทั ได้ขยำยธุรกิจไปในอุตสำหกรรมให้บริ กำรให้คำปรึ กษำ ติดตั้ง และวำงระบบงำนโปรแกรมสำเร็ จรู ปและบำรุ งรักษำ และ
ดูแลระบบสำรสนเทศซึ่ งมีกำรรับรู้รำยได้ตำมควำมคืบหน้ำโครงกำรที่มีอยู่
ความเสี่ ยงจากความไม่ สงบทางการเมือง เนื่ องจำกปั จจุบนั รำยได้หลักของบริ ษทั มำจำกรำยได้ค่ำเช่ ำ และ บริ กำร
จำกแมริ ออท เอ็คเซ็ คคิวที ฟ อพำร์ ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุ งเทพฯ ซึ่ งผลกำรดำเนิ นงำนขึ้ นอยู่กบั จำนวนนักท่ องเที่ ยวและ
ชำวต่ำงชำติ ที่มำทำงำนในประเทศไทย โดยปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อจำนวนของผูใ้ ช้บริ กำรทั้งสองกลุ่มนั้นคือสถำนกำรณ์ ทำง
กำรเมืองของประเทศ จะเห็ นได้ว่ำในช่วงที่มีกำรปฏิวตั ิหรื อเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง จำนวนนักท่องเที่ยวและชำวต่ำงชำติที่
ทำงำนในประเทศไทยจะลดลงอย่ำงชัดเจนทุกครั้ง บริ ษทั จึงได้พยำยำมหำธุรกิจอื่นที่ไม่พ่ ึงพำกับปั จจัยดังกล่ำวเพื่อให้รับมือกับ
ควำมเสี่ ยงจำกควำมไม่สงบทำงกำรเมืองได้ดีข้ ึน
ความเสี่ ยงจากการส่ งมอบงาน ธุ รกิจกำรให้บริ กำรสำรสนเทศนั้นกำรส่ งมอบงำนตำมกำหนดระยะเวลำ และคุณภำพ
ของงำนเป็ นสิ่ งสำคัญ กำรให้บริ กำรด้ำนซอฟต์แวร์ มกั จะมีอำยุกำรส่ งมอบโครงกำรประมำณ 8 - 24 เดือน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ขนำด
ของแต่ละโครงกำร หำกบริ ษทั ไม่สำมำรถส่ งมอบโครงกำรในเวลำที่กำหนดไว้ในสัญญำ บริ ษทั อำจถูกปรับจำกกำรส่ งงำนล่ำช้ำ
ได้ อย่ำงไรก็ดี บริ ษทั มี กระบวนกำรติดตำม ตรวจสอบ และบริ หำรควำมเสี่ ยงของโครงกำรอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อให้สำมำรถส่ ง
มอบงำนและปิ ดโครงกำรได้ตรงตำมแผนกำรดำเนินงำนโครงกำรที่กำหนด
ความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี ธุรกิจกำรให้บริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็ นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันสู งและมี
กำรกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ วตลอดเวลำ บริ ษทั มีควำมเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบจำกควำมล้ำสมัยของกำรให้บริ กำร ซึ่ งมีผล
ให้สูญเสี ยควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน บริ ษทั จึงให้ควำมสำคัญต่อกำรวำงแผนกำรลงทุนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
พร้อมทั้งกำรส่ งเสริ มให้พนักงำนมีควำมพร้อมที่จะเรี ยนรู ้และตอบรับนวัตกรรมใหม่อยูเ่ สมอ
ความเสี่ ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล เนื่องจำกธุรกิจบริ กำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ นธุรกิจที่มีกำรพึ่งพำ
ควำมสำมำรถและควำมชำนำญเฉพำะด้ำนของบุคลำกร บริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคลโดยกำรจัดกำร

22

รายงานประจำ�ปี 2558

ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนำทักษะของบุคลำกรอย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงมีกำรวำงแผนกำลังคนอย่ำงเป็ นระบบเพื่อป้ องกันกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรบุคคลซึ่ งอำจส่ งผลกระทบต่อกำรส่ งมอบงำนให้แก่ลูกค้ำได้
ความเสี่ ยงด้ านการเงิน
ความเสี่ ยงทางด้ านโครงสร้ างทางการเงินและสภาพคล่ อง ทั้งรำยได้จำกแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ ทเม้นท์ สำทร
วิสต้ำ – กรุ งเทพฯ รำยได้จำกกำรรับบริ หำรจัดกำรอำคำรสำนักงำน และกำรให้คำปรึ กษำและวำงระบบสำรสนเทศเป็ นธุรกิจที่
ไม่ตอ้ งใช้เงินลงทุนสู ง แต่อำศัยควำมชำนำญเฉพำะทำงของบุคลำกรเป็ นหลัก จึงไม่ส่งผลกระทบกับสภำพคล่องของบริ ษทั และ
ทำให้มีกระแสเงินสดที่ต่อเนื่อง
ปัจจุบนั ควำมเสี่ ยงทำงด้ำนโครงสร้ำงทำงกำรเงินและสภำพคล่องอยูใ่ นเกณฑ์ต่ำ เนื่องจำกรำยได้รวมของบริ ษทั เริ่ มลด
ควำมผันผวนลง และในเดือนตุลำคม 2556 บริ ษทั ได้ใช้เงินจำกกำรเพิ่มทุนชำระคืนเงินกูธ้ นำคำรก่อนกำหนดเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ทำให้บริ ษทั ไม่มีภำระจ่ำยเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะยำวตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2556 เป็ นต้นมำ
ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ บริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรควบคุม
ควำมเสี่ ยงนี้โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมำะสม ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำม
เสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่ อ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่ อของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่ องจำก
บริ ษทั มีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีจำนวนมำกรำย จำนวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั อำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อคือมูลค่ำ
ตำมบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ภำยหลังจำกกำรชำระคื นเงิ นกู้ก่อนกำหนดทั้งจำนวนในเดื อน
ตุลำคม 2556 แล้ว บริ ษทั ยังไม่มีกำรพัฒนำโครงกำรที่พกั อำศัยและคอนโดมีเนี ยมอีก จึงไม่มีควำมจำเป็ นต้องใช้เงินกูย้ มื ธนำคำร
ทำให้ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั อยูใ่ นระดับต่ำ
หมำยเหตุ กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้ำรำยใหญ่ช้ นั ดีของธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ปี 2558
สิ้นเดือน
แบบมีระยะเวลำ (MLR)
แบบเงินเบิกเกินบัญชี (MOR)

มีนาคม

พฤษภาคม

กันยายน

พฤศจิกายน

6.625
7.5

6.5
7.375

6.5
7.375

6.5
7.375

ความเสี่ ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งถือหุ้นเกินกว่ า 50% ณ วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2559 นำยสำธิต วิทยำกร ถือ
หุ ้นในบริ ษทั จำนวน 650,842,200 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 67.94 ของจำนวนหุ ้นที่ จำหน่ ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั จึงทำให้ นำย
สำธิ ต วิทยำกร สำมำรถควบคุมมติผูถ้ ือหุ ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่ำจะเป็ นเรื่ องกำรแต่งตั้งกรรมกำร หรื อกำรขอมติในเรื่ องอื่นที่
ต้องใช้เสี ยงส่ วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ยกเว้นเรื่ องกฎหมำยหรื อข้อบังคับบริ ษทั กำหนดต้องให้ได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนั้นผูถ้ ือหุ น้ รำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู้ ือหุน้ ใหญ่เสนอ
ได้
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สิ นทรัพย์ ทใี่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ หลักของบริษัท

1) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั มีสินทรัพย์หลักเพื่อกำรประกอบธุรกิจ ซึ่ งได้แก่ อำคำรและที่ดินสำหรับโครงกำร
ที่พกั อำศัย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
มูลค่ าตามบัญชี
ภาระผูกพัน
พืน้ ที่
ลักษณะ
ลักษณะ
ชื่อ/สถานทีต่ ้ัง
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
โครงการ (ตารางวา) กรรมสิ ทธิ
ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2558
แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ กรุ งเทพฯ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขต
สำทร กรุ งเทพฯ
รวมทั้งสิ้น

เซอร์วิส
อพำร์ท

834.30

เจ้ำของ

1,393.9

-

เม้นท์
1,393.9

-

2) มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์หลักประเภทอุปกรณ์ และ เครื่ องใช้สำนักงำนของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
รำยละเอียด ดังนี้
รายการ
มูลค่ าตามบัญชี (ล้านบาท)
มูลค่ าตามบัญชี (ล้านบาท)
งบเฉพาะกิจการ
งบรวม
ที่ดิน อำคำรและส่ วนปรับปรุ ง
1,394.40
1,394.40
ยำนพำหนะ
6.42
6.51
เครื่ องใช้สำนักงำน
1.51
2.77
เครื่ องตกแต่ง
27.49
27.49
รวมทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ
1,429.82
1,431.17
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุ ทธิ
5.45
6.52
รวมทั้งสิ้น
1,435.27
1,437.69
หมำยเหตุ : - อำคำรสำนักงำนของบริ ษทั ในปั จจุบนั เป็ นกำรเช่ ำจำกบริ ษทั วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ดังนั้น จึ งไม่มีรำยกำร
สิ นทรัพย์อำคำรสำนักงำน
- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วยโปรแกรมสำเร็ จรู ปบัญชี สำหรับใช้ในสำนักงำน และโปรแกรม สำเร็ จรู ป
เพื่อบริ หำรธุรกิจให้บริ กำรที่พกั อำศัยแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ - กรุ งเทพฯ
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ความก้ าวหน้ าของกิจการในรอบปี

ปี 2558

-

-

-

-

ความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี

บริ ษทั ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
จัดตั้งบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิ สตริ ค จํากัด ทุนจดทะเบี ยน จํานวน 300 ล้าน
บาท และ เรี ยกชําระแล้ว จํานวน 75 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิ จพัฒนา อสังหาริ มทรัพย์
โดยบริ ษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.997
แมริ อ อท เอ็คเซ็ คคิ ว ที ฟ อพาร์ ทเม้น ท์ สาทร วิสต้า – กรุ งเทพฯ ได้รับรางวัลจากหลาย
หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
• รางวัลชนะเลิศในฐานะเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์หรู ระดับทวีปประจําปี 2558
(World Luxury Hotel Awards 2015as Continent’s Luxury Serviced
Apartments) 2015 Award Winner จาก Booking.com (ได้คะแนน 9.1 จาก
คะแนนเต็ม 10)
• 2015 World Travel Award
• ประกาศนี ยบัตรยอดเยี่ยมประจําปี 2558 โดย TripAdvisor.com (Certificate of
Excellence)
• รางวัลโครงการกรุ งเทพสะอาดและราบรื่ นจากกรุ งเทพมหานคร (Clean and
Green Award by Bangkok Metropolitan Administration)
บริ ษทั จดทะเบี ยนเพิ่มทุนชําระแล้วจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
จํานวน 10,251,700 หุ ้น เป็ นจํา นวนเงิ น 10,251,700 บาท ทําให้ทุน ที่ ชาํ ระแล้วเป็ นจํานวน
957,976,200 บาท
บริ ษทั ได้ร่วมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมหลายโครงการเป็ นต้นว่า การระดมทุนสําหรับ
ภารกิจมอบการศัลยกรรมรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ของมูลนิ ธิสร้างรอยยิม้ ร่ วมกิจกรรม
ปลูกป่ าชายเลนกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และจัดกิจกรรม
Wish upon a Star เพื่อช่วยเหลือเด็กผูย้ ากไร้ในสังคม
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โครงสร้างเงินทุนและข้อมูลทั่วไป
โครงสร้ างเงินทุนและข้ อมูลทั่วไป
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษ ทั ลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อย 3 บริ ษ ทั คื อ บริ ษ ทั พริ้ นซิ เพิ ล อิ นเวสท์เมนท์ จากัด
บริ ษทั คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด และบริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิ สตริ ค จากัด การจัดตั้งและเข้าถือหุ ้นในบริ ษทั
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษทั โดยบริ ษทั มีนโยบายส่ งกรรมการและผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั เข้าไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เพื่อร่ วมกาหนดนโยบายการดาเนิ นงานให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และเอื้อ
ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั

รายละเอียดบริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท
บริ ษทั พริ้ นซิเพิล อินเวสเมนท์ จากัด
บริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด
บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จากัด

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

บมจ.
พริ้นซิเพิล แคปิตอล

99.99%
บจก.
พริ้นซิเพิล
อินเวสท์เมนท์
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99.99%
บจก.
คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์

99.99%
บจก. แบงค็อก
เซนเตอร์ ดิสตริค

รายงานประจำ�ปี 2558

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 1,400,700,000 บาท เรี ยกชําระแล้ว 947,724,500 บาท ประกอบด้วย
หุน้ สามัญจํานวน 947,724,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ได้เปิ ดให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ จํานวน 4
ครั้ง ทั้งนี้มีผใู ้ ช้สิทธิเพียง 3 ครั้ง มีจาํ นวนรวมทั้งสิ้น 10,251,700 หน่วย โดยบริ ษทั ได้จดั สรรหุ ้นจํานวนดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุ ้น และ
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ดังนั้น ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มี ทุนจดทะเบี ยน 1,400,700,000 บาท เรี ยกชําระแล้ว 957,976,200 บาท
ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 957,976,200 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ณ วันที่ 4 เมษายน 2559 มีดงั นี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น
นายสาธิ ต วิทยากร
นางพเยาว์ ชลาชี พ
นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี
นางสาวพัลลภา วิทยากร
OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED
นางปิ ยม ชริ นธร
นางสาวสุ รัชนี ลิ่มอติบูลย์
นางสาวศุภรดา ชลาชี พ
นายนพพงษ์ สิ มากร
นางสาวเรศรา ตัณฑะยานนท์
นางสาววราภรณ์ หาญไกรวิไลย์
ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย
รวม

จํานวนหุ้น
650,842,200
39,074,900
10,600,000
10,548,200
10,000,000
9,340,000
8,327,500
6,692,480
6,000,000
5,095,000
5,000,000
196,455,920
957,976,200

% ของจํานวนหุ้นทั้งหมด
67.939
4.079
1.106
1.101
1.044
0.975
0.869
0.699
0.626
0.532
0.522
20.508
100.000

ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กาํ หนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นเพื่อสิ ทธิ ในการเข้าประชุมเป็ นวันที่ 1 เมษายน 2559 และวันปิ ดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 4 เมษายน 2559
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การออกหลักทรัพย์ อนื่
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั (PRINC-W1) จํานวน 466,900,000 หน่วย ให้แก่ ผูถ้ ือหุ น้ เดิมในอัตราส่ วน 1 หุ ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชนิด
:
ระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย

:

0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญ

:

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ  หน่วยต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้

ราคาใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญ

:

1.20 บาทต่อหุ น
้

วันใช้สิทธิ

:

กําหนดการใช้สิทธิทุก ๆ 3 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
โดยวันกําหนดใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 และ
สามารถใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายในวันที่ 0 กันยายน 2559

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

:

1 ตุลาคม 2556

อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

:

 ปี นับแต่วน
ั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน
2556 จํานวนทั้งสิ้ น 466,850,000 หน่ วย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 มีใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นคงเหลือเป็ น
จํานวน 452,925,500 หน่วย
ในระหว่างปี 2558 ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ  ครั้ง มีจาํ นวนรวมทั้งสิ้ น
10,251,700 หน่วย โดยมีรายละเอียดการใช้สิทธิดงั นี้
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วันทีใ่ ช้ สิทธิ

จํานวนหน่ วยทีใ่ ช้ สิทธิ

วันทีจ่ ดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิชย์

1 มีนาคม 2558

9,700,700

9 เมษายน 2558

0 มิถุนายน 2558

501,000

8 กรกฎาคม 2558

0 กันยายน 2558

50,000

6 ตุลาคม 2558

0 ธันวาคม 2558

ไม่มีผใู ้ ช้สิทธิ

-

รายงานประจำ�ปี 2558

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 มีใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิซ้ื อหุน้ คงเหลือเป็ นจํานวน ,3, หน่วย

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สํารอง
ตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่ผ่านมา บริ ษทั ยังไม่มีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากธุรกิจเพิ่งเริ่ มมีผลกําไรในปี 2557 และยังอยูใ่ น
ระหว่างการขยายกิจการ การจ่ายปันผลจึงมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความ
จําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยให้อาํ นาจคณะกรรมการของบริ ษทั พิจารณา โดยการดําเนิ นการดังกล่าวจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุน้

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษทั
ชื่อบริษทั
ชื่อภาษาอังกฤษ

บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
เดิมชื่อ บริ ษทั เมโทรสตาร์ พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
Principal Capital Public Company Limited
Formerly named Metrostar Property Public Company Limited

ประเภทธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ทีต่ ้งั สํ านักงานใหญ่
ทีต่ ้งั สาขา

ชั้น 2 อาคารบางกอกบิสซิ เนสเซ็นเตอร์ เลขที่  ถนนสุ ขมุ วิท 6 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
1 ซอยสวนพลู ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียนบริษัท

0107547000869 (เลขทะเบียนเดิมเป็ น 0107574700864)

โทรศัพท์

02-714-2184

โทรสาร

02-714-2185

Website
หลักทรัพย์ ทอี่ อก

www.principalcapital.co.th
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 1,400,700,000 บาท เรี ยกชําระแล้ว 957,976,200 บาท ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ
จํานวน 957,976,200 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และมีใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั (PRINC-W1) ที่ออกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นรายเดิม ซึ่ งจดทะเบียนหลักทรัพย์
กับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จํานวนทั้งสิ้ น 466,850,000 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ คงเหลือ เป็ นจํานวน 442,67,800 หน่ วย ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2559

29

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษทั ย่อย
1. บริษทั พริ้นซิเพิล อินเวสท์ เมนท์ จํากัด
ชื่อบริษทั
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประเภทธุรกิจ
ทีต่ ้งั สํ านักงาน
เลขทะเบียนบริษัท

บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด
Principal Investment Company Limited
ที่ปรึ กษาทางธุรกิจ
ชั้น 2 อาคารบางกอกบิสซิ เนสเซ็นเตอร์ เลขที่  ถนนสุ ขมุ วิท 6 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
0105556119227

โทรศัพท์

02-714-2184

โทรสาร

02-714-2185

หลักทรัพย์ ทอี่ อก

บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท เรี ยกชําระแล้ว 10,000,000 บาท ประกอบด้วย หุน้ สามัญ
จํานวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

2. บริษทั คอนเวอร์ เจนซ์ ซิสเทมส์ จํากัด
ชื่อบริษทั
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประเภทธุรกิจ
ทีต่ ้งั สํ านักงาน
เลขทะเบียนบริษัท

บริ ษทั คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด
Convergence System Company Limited
ให้บริ การเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสารสนเทศ
ชั้น 2 อาคารบางกอกบิสซิ เนสเซ็นเตอร์ เลขที่  ถนนสุ ขมุ วิท 6 แขวงคลองตันเหนื อ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
0105551095249

โทรศัพท์

02-714-178

โทรสาร

02-714-478

หลักทรัพย์ ทอี่ อก

บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท เรี ยกชําระแล้ว 50,000,000 บาท ประกอบด้วย หุน้ สามัญ
จํานวน 5,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
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3. บริษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จํากัด
ชื่อบริษทั
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประเภทธุรกิจ
ทีต่ ้งั สํ านักงาน
เลขทะเบียนบริษัท

บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จํากัด
Bangkok Center District Company Limited
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ชั้น 2 อาคารบางกอกบิสซิ เนสเซ็นเตอร์ เลขที่  ถนนสุ ขมุ วิท 6 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
0105558144911

โทรศัพท์

02-714-217

โทรสาร

02-714-2185

หลักทรัพย์ ทอี่ อก

บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 00,000,000 บาท เรี ยกชําระแล้ว 75,000,000 บาท ประกอบด้วย หุน้ สามัญ
จํานวน 0,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ข้ อมูลสํ าคัญอืน่
บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหุน้ สามัญ

:

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

ผูส้ อบบัญชี

:

นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์
นายพิสิฐ ทางธนกุล
นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 760
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
ชั้น 15 บางกอกซิต้ ีทาวเวอร์
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 02-44-1000 โทรสาร 02-286-5050
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โครงสร้โครงสร้
างการจั
ด
การและค่
า
ตอบแทน
างการจัดการและค่ าตอบแทน
โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559

โครงสร้ างองค์กร ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ในปี 2558 บริ ษ ทั มี ก ารประชุ มคณะกรรมการทั้งหมด 8 ครั้ ง ได้จ่ายค่ าเบี้ ยประชุ ม ให้ก บั กรรมการบริ ษ ทั จํานวน
950,000 บาท มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารพร้อมจ่ายเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการบริ หารทั้งหมด 60,000 บาท และได้มี
การจ่ายเงินค่าบําเหน็จให้กรรมการ เป็ นจํานวนเงิน 4,000,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้ น 5,010,000 บาท
รายชื่อกรรมการ
นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
ดร.สาธิต วิทยากร
นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
ดร.จุฑามาศ อิงโพธิ์ชยั
นางสาวศิรดา เทียมประเสริ ฐ
นางศันสนีย ์ สุธีวงศ์
นายศาตรา จันทรศัพท์
นางสาวภัทรพร จารุ พฒั น์
รวมค่ าตอบแทนกรรมการ

ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร และ ค่ าบําเหน็จกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

รวมทั้งสิ้น

3,.

,.

73,.

,.
,.
,.
,.
,.
,.
,.
,.
,00,000.00

,.
,.
,.
,.
,.
,.
,.
,.
4,000,000.00

7,.
,.
,.
,.
,.
,.
,.
,.
5,00,000.00

ในปี  บริ ษ ทั ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงิ นเดื อ นและโบนัส ให้ก ับ ผูบ้ ริ ห ารจํานวน  ราย (ซึ่ งรวมถึ ง
นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร, ดร.สาธิต วิทยากร, และนางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ ด้วย) เป็ นเงินรวมทั้งสิ้ น . ล้านบาท
และ สําหรับบริ ษทั คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กบั ผูบ้ ริ หารจํานวน 
ราย เป็ นเงินรวมทั้งสิ้ น 14.93 ล้านบาท
(2) ค่ าตอบแทนอืน่
ค่ าตอบแทนอืน่ ของกรรมการ
ไม่มี
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ค่ าตอบแทนอืน่ ของผู้บริหาร
 เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่เดือนมกราคม 7 บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแก่พนักงานและผูบ้ ริ หาร โดยบริ ษทั จะสมทบใน
อัตราส่ วนร้อยละ  ต่อเงินเดือน
8. บุคลากร
ข้อมูลจํานวนพนักงาน (รวมผูบ้ ริ หาร) ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึงค่าตอบแทนอันได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา
โบนัส เงินประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ ณ วันที่ 3 ธันวาคม  ได้แสดงรายละเอียดไว้ดงั ตารางด้านล่างนี้
ปี 55
พนักงานปฏิบตั ิการ (คน)
พนักงานบริ หาร (คน)
รวมจํานวนพนักงาน (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่
3

3
.7

MEA


7.7

บริษัท
คอนเวอร์ เจนซ์ ซิสเทมส์
จํากัด



.

บริษัท
พริ้นซิเพิลอินเวสเม้ นท์
จํากัด
-

บริษัท
แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค
จํากัด
-

ทั้งนี้ สําหรับบริ ษทั ย่อยอีกสองแห่ง เนื่องจากยังไม่มีพนักงาน จึงยังไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในปี 
เกณฑ์ การพิจารณาจ่ ายโบนัส
การจ่ายเงินโบนัสจะพิจารณาเป็ นคราวๆ ไป โดยมีเกณฑ์ต่างๆ ที่จะต้องนํามาพิจารณาประกอบ ได้แก่ ผลประกอบการ
ของบริ ษทั การประเมินผลงานของพนักงานที่ได้รับโบนัส
ข้ อพิพาททางด้ านแรงงาน
- ไม่มี –
นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั มีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานของบริ ษทั ให้มีศกั ยภาพเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการแข่งขันเชิงธุ รกิจ และการ
คํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยตาม “นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ในเรื่ องสิ ทธิ
มนุษยชนและการปฏิบตั ิต่อพนักงาน” บริ ษทั สนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการทํางานทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ บริ ษทั มีนโยบายสนับสนุน สําหรับพนักงานที่มีความตั้งใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
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ในปี ที่ ผ่านมา บริ ษ ทั ได้มีการจัดอบรมภายในให้แก่ พนักงานรวม  หลักสู ตร และพิจารณาส่ งพนักงานไปอบรม
ภายนอกตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับส่ วนงานนั้นๆ เป็ นต้นว่า การอบรมสําหรับงานทรัพยากรบุคคล การอบรมสําหรับเลขานุการ
บริ ษทั
ค่ าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี
ในปี  บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผูต้ รวจสอบบัญชีดงั ต่อไปนี้
ชื่อบริษัทผู้จ่าย

ชื่อผู้สอบบัญชี

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
บริ ษทั พริ้ นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
บริ ษทั คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จํากัด
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่ าสอบบัญชี
(บาท)
,,.
,.
,.
7,.
,90,000.00

ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ
(บาท)
,7.
,.
,.
3,340.00

โดยบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายสอบบัญชีเฉพาะบริ ษทั เป็ นจํานวน , บาท
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

01 นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
ประธานคณะกรรมการบริษัท

02 นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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03 ดร. สาธิต วิทยากร
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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04 นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

05 ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

06 นายวีระ ศรีชนะโชคชัย
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

07 นางสาววิชนัน ศุภจรรยา
กรรมการ กรรมการบริหาร
และผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

08 นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ
กรรมการ

09 นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์
กรรมการ
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คณะกรรมการบริษทั และผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท
ในปี 2558 คณะกรรมการบริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) ประกอบดัวยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั จานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
เข้ าประชุ ม/จานวนครั้งการประชุ ม
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

1. นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร
2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

8/8
8/8

-

3.

8/8

4/4

8/8

-

8/8
8/8
7/8
8/8
8/8

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร.สาธิต วิทยากร
กรรมการและ
ประธานคณะกรรมการบริ หารและ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
นางสาวศิรดา เทียมประเสริ ฐ กรรมการ
นางศันสนีย ์ สุธีวงศ์ *
กรรมการ
นายศาสตรา จันทรศัพท์ *
กรรมการ
นางสาวภัทรพร จารุ พฒั น์
กรรมการ

การประชุ ม การประชุ ม การประชุ ม การประชุ ม สาเหตุการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น ขาดประชุ ม
บริษทั
บริหาร
ตรวจสอบ
1/1
1/1

-

1/1

-

4/4

1/1

-

-

4/4

1/1

-

4/4
4/4
-

-

1/1
1/1
1/1
1/1

ติดภาระกิจ
-

4/4

*นายศาสตรา จันทรศัพท์ ลาออกจากกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และ นางศันสนี ย ์ สุ ธีวงศ์ ลาออกจาก
กรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
**นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนนายศาสตรา จันทรศัพท์ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์
2559 และนางสาววิชนัน ศุ ภ จรรยา ได้รับ แต่ง ตั้งเป็ นกรรมการบริ ษ ัท แทนนางศัน สนี ย ์ สุ ธีวงศ์ มี ผ ลตั้ง แต่ ว นั ที่ 26
กุมภาพันธ์ 2559
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อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจและหน้าที่ ในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ ของที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นโดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิ บัติที่ดี สาหรั บกรรมการบริ ษทั จด
ทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
และเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้น บริ ษทั จึงกาหนดบทบาทหน้าที่และหลักปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
เป็ นแบบอย่างให้พนักงานทุกระดับยึดมัน่ เป็ นแนวทางในการปฏิ บัติงาน และเพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น และนัก
ลงทุนทัว่ ไป ดังนี้
1. ดู แลและจัดการให้การด าเนิ นการของบริ ษ ัท และ การปฏิ บัติหน้าที่ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of
Care) มีความรับผิดชอบ (Duty of Accountability) และ มีจริ ยธรรม (Duty of Ethic) รักษาผลประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั บนหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นประจาทุกปี และ กาหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3. กาหนดวิสัยทัศน์ของกิ จการ พิจารณาอนุ มตั ิ นโยบายและกลยุทธ์ที่สาคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิ น แผนงาน
ต่างๆ งบประมาณ ความเสี่ ยง รวมทั้งกากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นงานตามนโยบาย และ แผนงานที่
กาหนดไว้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และรับผิดชอบต่อผลประกอบการ และการปฏิบตั ิ งานของ
ผูบ้ ริ หารด้วยความตั้งใจ และความระมัดระวังในการปฏิบตั ิงาน
4. ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงิ น และ การสอบบัญชี มีความเชื่ อถื อได้ รวมทั้งดู แลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลการรายงานทางการเงินและการติดตามผล
5. สอดส่ องดูแลและจัดการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ของบริ ษทั กาหนดแนวทางในการทารายการที่ อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
และ ผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ นสาคัญ โดยที่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยไม่ควรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจกาหนดขั้นตอนการ
ดาเนินการ และ การเปิ ดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
6. ให้มีการกาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้
ฝ่ ายจัดการเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ ตามนโยบาย และ รายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยการ
รายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกไตรมาส บริ ษทั จัดให้มีการประเมินประสิ ทธิ ผลของการ
จัดการความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติท้ งั หลาย
7. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรื อ ระเบี ยบที่
เกี่ยวข้องเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
8. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ
และ/หรื อระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระของบริ ษทั ต่อไป
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9. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารและมอบหมายอานาจหน้าที่ บางประการให้คณะกรรมการบริ หาร เป็ น
ผู ้บ ริ หารงานของบริ ษัท ได้ กรรมการบริ หารมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทน และ บ าเหน็ จ ตามที่ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการกาหนด แต่ท้ งั นี้ไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของกรรมการบริ หารผูน้ ้ นั ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน
หรื อผลประโยชน์ตามข้อบังคับบริ ษทั ในฐานะกรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้างบริ ษทั
11. ส่ งเสริ มให้จดั ทาจริ ยธรรมธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึง
มาตรฐานด้านจริ ยธรรมที่ บริ ษ ัทใช้ในการด าเนิ น ธุ รกิ จ โดยคณะกรรมการจะติ ดตามให้มี การปฏิ บัติ ตาม
จริ ยธรรมดังกล่าวอย่างจริ งจัง
12. แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทาหน้าที่ จดั ทาและเก็บรักษา
เอกสาร และ การอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกาหนด และช่วยดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ
และบริ ษทั อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ และ ผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนการให้คาแนะนาแก่กรรมการและบริ ษทั
ในการปฏิบตั ิตน และ การดาเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่าเสมอ อีก
ทั้งดูแลให้กรรมการและบริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส
13. ให้มีการกาหนดนโยบายต่อต้านทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
14. เลขานุการบริ ษทั สรุ ปรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตร ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือหุ ้นใน
บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อในการประชุ มคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ผ่านทางเลขานุ การ
บริ ษทั ทราบโดยมิชกั ช้า เมื่อมีกรณี ดงั ต่อไปนี้
- มีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริ ษทั จัดทาขึ้นระหว่างรอบปี บัญชี
- มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ
15. เข้าอบรมหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ที่ เกี่ ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1
หลักสู ตร อันได้แก่ DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรื อ หลักสู ตร DIRECTOR
CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หรื อ เทียบเท่าเพื่อการเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
16. หน้าที่อื่นใดของกรรมการตามที่กาหนดไว้ในประกาศ ข้อกาหนด พระราชบัญญัติ หรื อ กฎหมายอื่นใดที่กากับ
ดูแลบริ ษทั
17. ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั และ ให้มีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการมีอานาจกาหนด และ แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ได้
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คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 มีจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่ อคณะกรรมการบริหาร
1. ดร.สาธิ ต วิทยากร
2. นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค
3. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ
4. นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ
5. นางสาววิชนัน ศุภจรรยา

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการและเลขาคณะกรรมการบริ หาร

อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. รับผิดชอบการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนิ นงานตามปกติธุระและงานบริ หารของบริ ษทั พิจารณา
กาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ การ
บริ หารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ ของบริ ษทั เพื่อเสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและอนุมตั ิและ/หรื อให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและ
ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ตามนโยบายที่กาหนด
2. ดาเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสัง่
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุกประการ
3. มีอานาจแต่งตั้งและควบคุมกากับดูแลให้การดาเนินงานของคณะทางานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและ
เป้ าหมายที่กาหนด
4. มีอานาจพิจารณา อนุมตั ิ การใช้จ่ายทางการเงินในด้านสิ นทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ในวงเงิน (แต่
ละรายการ) ไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ เรื่ องดังกล่าวจะต้องนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ/ให้สตั ยาบันต่อไป
5. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
6. มีอานาจพิจารณา อนุมตั ิการลงทุนระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี ) และการลงทุนทางการเงิน (Portfolio Investment)
ระยะเวลา 2-5 ปี ของบริ ษทั ในวงเงินสาหรับ (แต่ละรายการ)ไม่เกิน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ เรื่ องดังกล่าวจะต้อง
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ/ให้สตั ยาบันต่อไป
7. พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลหรื อเงิ นปั นผลประจาปี ต่อคณะกรรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิ
8. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกาหนดเงิน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริ หารซึ่งมิได้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ หาร และการเลิกจ้าง
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ทั้งนี้ อานาจของคณะกรรมการบริ หารจะไม่รวมถึงการอนุ มตั ิรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรื อรายการใดที่
คณะกรรมการบริ หาร หรื อ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริ ษทั
หรื อ บริ ษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ซึ่ งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเคณะกรรมการบริหาร
1. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. กาหนดนโยบายของบริ ษทั รวมถึงการสัง่ การและกากับดูแลการดาเนินงานโดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การบริ หารงาน
3. ติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากปั จจัยต่างๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกบริ ษทั
4. มีอานาจพิจารณาว่าจ้างเจ้าหน้าที่ระดับบริ หารและบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงานหรื อการ
พ้นจากการเป็ นเจ้าหน้าที่ระดับบริ หาร
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นคราวๆ ไป
6. วงเงินอนุมตั ิของประธานคณะกรรมการบริ หารให้เป็ นไปตามคู่มืออานาจดาเนินการที่บริ ษทั ประกาศใช้
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน ที่ มีความรู ้และประสบการณ์ เพียงพอเพื่อทาหน้าที่ ในการสอบทานความน่ าเชื่ อถือของงบการเงิ น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อ งคุ ณสมบัติ และขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อท าหน้า ที่
ตรวจสอบกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผูต้ รวจสอบ ทาง
บัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึ งการบริ หารความเสี่ ย ง โดยในปี 2558 บริ ษทั มี คณะกรรมการ
ตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ซึ่งมีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอเพื่อทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน ประกอบด้วย
รายชื่ อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
2. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
3. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ ชัย
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ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำ�ปี 2558

อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มนั่ ใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต และ ผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งรายไตร
มาสและประจาปี
2. สอบทานให้บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน
และระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่ เหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ผล และอาจเสนอแนะให้มี การสอบทานหรื อ
ตรวจสอบรายการใดที่ เห็ นว่าจาเป็ นและเป็ นสิ่ งสาคัญ พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ ยวกับการปรั บปรุ งแก้ไข
ระบบการควบคุมภายในระบบการบริ หารความเสี่ ยงและรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
3. สอบทานให้บริ ษ ัท ปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ หรื อ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
4. สอบทานหลักฐานหากมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับ การดาเนินการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน และ
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั หรื อ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อ การฝ่ าฝื นกฎหมาย และ ข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้อง ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิ ดรายการที่ เกี่ ยวโยง หรื อ รายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6. พิจารณาคัดเลื อก และ เสนอแต่งตั้งบุ คคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของ
บริ ษ ัท รวมถึ งพิ จารณาเสนอค่ าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยค านึ งถึ งความน่ าเชื่ อถื อ ความเพี ยงพอของ
ทรัพยากรและปริ มาณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญชี น้ นั รวมถึงประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานสอบบัญชี ที่ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
7. สอบทานความถูกต้องและประสิ ทธิ ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับรายงานทางการเงิ น และการ
ควบคุมภายใน
8. ส่งเสริ มให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทดั เทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
10. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ การว่าจ้างหน่วยงานภายนอกให้เป็ นผูต้ รวจสอบ
ภายใน รวมถึงให้คาแนะนาในเรื่ องงบประมาณ และ กาลังพลของแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน ตลอดจนให้
ความเห็ นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานประจาปี ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบระบบงานภายใน
11. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจาปี ของบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
12. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ การดาเนิ นการ ว่าจ้างให้เป็ นไปตาม
ระเบียบข้อกาหนดของบริ ษทั
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13. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อ กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เพื่อชี้แจงในเรื่ อง
เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
ประกอบด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนอย่างน้อย 3 คน และ มีกรรมการ
บริ ษทั อย่างน้อย 1 คน โดยเมื่อเดื อนกุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
จานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่ อคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. ดร.สาธิ ต วิทยากร
2. นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค
3. นายศิริชยั โตวิริยะเวช
4. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ
5. นางสาวถิรนันท์ แสงพึ่งธรรม

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการและเลขาคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาและนาเสนอนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เกณฑ์ความที่
ยอมรับได้ และกรอบปฏิบตั ิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั
2. พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ ยงทั้งองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพและผลักดันให้เกิ ดความร่ วมมือในการบริ หาร
ความเสี่ ยงทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. สอบทานรายงานความเสี่ ยงของหน่วยงานต่างๆพร้อมให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
4. ประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่สาคัญและมาตรการจัดการที่เหมาะสม
5. กากับดูแลความมีประสิ ทธิผลของกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
6. รายงานความเสี่ ยงและผลการบริ หารจัดการความเสี่ ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ตามวาระที่กาหนด
7. ปฏิบตั ิงานการจัดการความเสี่ ยงอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
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การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง

(1) หลักเกณฑ์ ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระมีดงั นี้
บริ ษทั มี หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิ สระ โดยสรรหาจากผูท้ ี่ มีความรู ้ ความสามารถ และ มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขอ้ กาหนดขั้นต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดในบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูท้ ี่ มีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุ คคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อ โ ดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ นบิ ดา
มารดา พี่น้อง คู่สมรส และ บุตรของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องหรื อ บุคคลที่จะเสนอให้ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เคยเป็ น
หรื อเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั รวมถึงผูม้ ีอานาจควบคุมผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
5. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี บริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูท้ ี่ มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั และ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ หุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้อง ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
สังกัดอยู่
6. ไม่เป็ น หรื อ เคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษาทางกฎหมาย หรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ที่ได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผู ้
ให้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ ง
เป็ น ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ เป็ นการแข่งขันที่ มีนยั กับกับกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อ
ไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ของห้างหุน้ ส่ วน หรื อ เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่
ได้รับเงิ นเดื อนประจา หรื อ ถื อหุ ้นเกิ นร้ อยละ1 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่ นซึ่ ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ มีการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
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ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

(2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริ ษทั ต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามกฎหมาย
กาหนด โดยการสรรหากรรมการบริ ษทั และการพิ จารณาคุ ณสมบัติ ของกรรมการบริ ษ ัท ต้อ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
1. การแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และ ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
จะต้องมี ค วามโปร่ ง ใสและชัด เจน โดยการพิจ ารณาจะต้อ งมี ป ระวัติ ก ารศึ ก ษา และ ประสบการณ์ ก าร
ประกอบวิ ช าชี พ ของบุ ค คลนั้ นๆ โดยมี ร ายละเอี ย ดที่ เ พี ย งพอเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการตัด สิ น ใจของ
คณะกรรมการบริ ษทั และ ผูถ้ ือหุน้
2. กรรมการบริ ษทั ต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ มีความโปร่ งใส ซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคุณธรรม จริ ยธรรม
ในการดาเนินธุรกิจ และ มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั ได้
3. ห้ามกรรมการประกอบกิจการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรื อ เข้าเป็ นกรรมการในนิ ติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และ เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง และ
กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที่บริ ษทั ทาขึ้น หรื อ ถือหุ ้น หรื อ
หุน้ กูเ้ พิ่มหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ในเครื อ
4. มี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามกฎหมายว่า ด้ว ยบริ ษ ัท มหาชนจ ากัด และ กฎหมายว่า ด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นผูท้ าการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ (1) หุน้ ต่อ (1) เสี ยง
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ ก็
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี คะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
การถอดถอนและการพ้นจากตาแหน่งกรรมการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) ของ
จานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวน
ใกล้ที่สุดกับจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) และ กรรมการที่ พน้ จากตาแหน่ งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารั บ
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1. ตำแหน่ งอีกได้ โดยกรรมกำรที่ จะต้องออกจำกตำแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจำกจดทะเบี ยนแปร
สภำพบริ ษทั นั้นให้ใช้วธิ ีจบั สลำกกันว่ำผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยูใ่ นตำแหน่งนำน
ที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง
2. นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกตำแหน่งเมื่อตำย ลำออก ขำดคุณสมบัติ หรื อ
มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัด และ/หรื อ กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก หรื อศำลมีคำสัง่ ให้ออก
3. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ง ให้ยนื่ ใบลำออกต่อบริ ษทั โดยกำรลำออกนั้นจะมีผลนับแต่วนั ที่ใบลำ
ออกไปถึงบริ ษทั ทั้งนี้กรรมกำรซึ่งลำออกจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้
4. ในกำรลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระให้ถือคะแนนเสี ยง ไม่นอ้ ยกว่ำ
สำมในสี่ (3/4) จำนวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และ มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ ง
ของจำนวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
5. ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั เลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระ
ของกรรมกำรผูน้ ้ นั จะเหลือน้อยกว่ำสอง ( 2 ) เดือน โดยบุคคลซึ่ งเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยูใ่ น
ตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทน
6. มติ ของคณะกรรมกำรบริ ษทั จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวน
กรรมกำรที่ยงั เหลืออยู่

(1) การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสู ง
ในกำรสรรหำผูม้ ำดำรงตำแหน่ งประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำร ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำเพื่ อ
กลัน่ กรองสรรหำบุคคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมำะสม มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
กำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั รวมถึงต้องเข้ำใจในธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นอย่ำงดี สำมำรถบริ หำรงำนให้บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดไว้ได้ และเมื่อแต่งตั้งแล้วจะรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบในลำดับต่อไป
รำยชื่อผูบ้ ริ หำรบริ ษทั ณ วันที่ 1 มีนำคม 2559 มีดงั ต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร
1. นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค
2. นายศิริชยั โตวิริยะเวช
3. นางสาววิชนัน ศุภจรรยา
4. นายอนันต์ ก้องมณีรัตน์
5. นางเสมอแข สัทธาพงศ์
6. นางสุกนิษฐ์ มหานุกูล
7. นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยงและการลงทุน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ การวิศวกรรม
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ การงานจัดซื้ อ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ การงานบุคคล
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ การบัญชี
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
1. ควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำร และ/หรื อ บริ หำรงำนประจำวันของบริ ษทั ดำเนินกำรหรื อปฏิบตั ิงำนให้เป็ นไปตำม
นโยบำย แผนงำน และ งบประมำณที่ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ หำร และ/หรื อ คณะกรรมกำรของบริ ษทั
2. เป็ นผูร้ ั บมอบอำนำจของบริ ษทั ในกำรบริ หำรกิ จกำรของบริ ษทั ให้เป็ นตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย
ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรบริ หำร
ของบริ ษทั ทุกประกำร
3. มีอำนำจแต่งตั้งและบริ หำรงำนคณะทำงำนต่ำงๆ เพื่อประโยชน์และประสิ ทธิภำพของกำรจัดกำรที่ดี และโปร่ งใส
และให้มีอำนำจในกำรมอบอำนำจช่วง และ/หรื อมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำร
มอบอำนำจช่วง และ/หรื อกำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยูภ่ ำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจตำมหนังสื อมอบอำนำจ
ซึ่ งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั แล้ว และ/หรื อให้เป็ นไปตำมระเบียบ ข้อกำหนด หรื อคำสั่งที่
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร หรื อ คณะกรรมกำรของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ได้กำหนดไว้
4. กำหนดภำรกิจ วัตถุประสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริ ษทั รวมถึงกำรสัง่ กำรและกำกับดูแลกำรดำเนินงำนโดยรวม
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรบริ หำรงำน
5. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกปั จจัยต่ำงๆ ทั้งจำก
ภำยในและภำยนอกบริ ษทั
6. มีอำนำจพิจำรณำว่ำจ้ำงพนักงำน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนกำรโอน โยกย้ำยข้ำมสำยงำน/ฝ่ ำย/แผนกหรื อกำรพ้น
จำกกำรเป็ นพนักงำน
7. มีอำนำจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์ของ
บริ ษทั และเพื่อรักษำระเบียบ วินยั กำรทำงำนภำยในองค์กร
8. ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย จำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นครำวๆ ไป
9. วงเงินอนุมตั ิของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรให้เป็ นไปตำมคู่มืออำนำจดำเนินกำรที่บริ ษทั ประกำศใช้
ทั้งนี้ อำนำจของประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร ตลอดจนกำรมอบอำนำจแก่บุคคล
อื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนำจและ/หรื อ กำรมอบอำนำจในกำรอนุมตั ิรำยกำรใดที่ผรู ้ ับมอบอำนำจ หรื อบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริ ษทั ตำมกฎเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งกำรอนุ มตั ิรำยกำรในลักษณะดังกล่ำว
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำวตำมที่ขอ้ บังคับ
ของบริ ษทั หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด
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รายงานประจำ�ปี 2558

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้ นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษทั ให้มีผล
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภำคม 2557 โดยคุ ณสมบัติของผูด้ ำรงตำแหน่ งเป็ นเลขำนุ กำรบริ ษทั ปรำกฎในรำยละเอี ยดเกี่ ยวกับ
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และ เลขำนุกำร
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรสำคัญของบริ ษทั
เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยและดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด
เรี ยกประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำร เฉพำะเรื่ อง
จัดทำรำยงำนกำรประชุม และเ อกสำรสำคัญต่ำงๆ ได้แก่ กำรจัดหำสถำนที่ ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น กำรกำหนดวำระกำรประชุม พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม กำรจดบันทึกรำยงำนกำร
ประชุมทั้งหมด
จัดทำรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
จัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ดูแลผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนร่ ำงนโยบำยด้ำนกำรบริ หำรต่ำงๆ
ดูแลให้บริ ษทั และคณะกรรมกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และกฎเกณฑ์ของ คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
ส่งเสริ มให้บริ ษทั มีมำตรฐำนด้ำนบรรษัทภิบำลที่เหมำะสม
เป็ นหรื อประสำนงำนนำยทะเบียนของบริ ษทั และกำรประสำนงำนเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปั นผล
ดำเนินกำรตำมมติที่ประชุมกรรมกำร หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นำยแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร
ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษทั
นำยแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร
ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษทั

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

- Director Accreditation Program
- อบรมหลั
(DAP) กสูตร
- Director
สมำคมส่Accreditation
งเสริ มสถำบันProgram
กรรมกำร
(DAP)
บริ ษทั ไทย (IOD)
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย (IOD)

อำยุ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
(ปี )
ประวัติกำรอบรม
อำยุ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
(ปี ) - แพทย์ศำสตร์
ประวั
83
บณั ตฑิิกตำรอบรม
คณะแพทย์
ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
83 - แพทย์
ศำสตร์
ฑิตดลคณะแพทย์
มหำวิ
ทยำลับยณั มหิ
ศำสตร์
ศ
ิ
ร
ิ
ร
ำชพยำบำล
- DTM&H คณะเวชศำสตร์เขตร้อน
มหำวิททยำลั
ยำลัยยมหิ
มหิ ดดลล
มหำวิ
-- Post
DTM&H
คณะเวชศำสตร์
เขตร้อน
graduated study, University
ทยำลัยมหิPhiladelphia,
ดล
of มหำวิ
Pennsylvania,
- Post
USA.graduated study, University
of Pennsylvania,
Philadelphia,
- The
National Defense
College
USA.
-- อบรมหลั
The National
College
กสูตDefense
ร

1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุม

1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุม
สัดส่วน
กำรถือหุ้น
สัดส่วษนทั
ในบริ
กำรถื
อหุ้น
(%)*
ในบริ
ไม่มี9ษ1ทั
(%)*
ไม่มี91
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
ควำมสั
ผูบ้ มริพัหนำรธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
บิดำ ดร.สำธิ
ต
ผูบ้ ริ หำร
วิทยำกร
บิดำ ดร.สำธิต
วิทยำกร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชกำร จำกัด (มหำชน)
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่
คณะกรรมกำรบริ ษทั
กรรมกำรผู
อ้ ำนวยกำรใหญ่
คณะกรรมกำรที
่ปรึ กษำ
คณะกรรมกำรบริ ษทั
รองประธำนคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรที่ปรึ กษำ

ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ผูถ้ ือหุ้น 99.998%
ประธำนกรรมกำร
ผูถ้ ือหุ้น 99.998%

2558 – ปัจจุบนั
2559 – ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
เมษำยน 2557 –
2557 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
เมษำยน 2557 –
ปัจจุบนั

รองประธำนคณะกรรมกำร

บริ
พริ้ นซิเพิยลนในตลาดหลั
แคปิ ตอล จำกั
ด พ(มหำชน)
บริษษททั ั จดทะเบี
กทรั
ย์แห่ งประเทศไทย

ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษทั

บริ ษทั พิษณุเวช จำกัด
บริ ษทั สหแพทย์พิจิตร จำกัด
บริ ษทั เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์ จำกัด
บริ ษทั พิษณุเวช จำกัด
บริ ษทั สถำบันพัฒนำและฝึ กอบรมกำรบริ หำร
บริ ษทั เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์ จำกัด
โรงพยำบำล จำกัด
บริ ษทั สถำบันพัฒนำและฝึ กอบรมกำรบริ หำร
โรงพยำบำล จำกัด

บริ
สมิได้ติจเวช
จำกัดยนในตลาดหลั
(มหำชน) กทรัพย์แห่ ง
บริษษททัั ไม่
ดทะเบี
ประเทศไทย
บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
บริ ษทั สหแพทย์พิจิตร จำกัด

บริ ษทั สมิติเวช จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชกำร จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั พริ้ นชืซิ่อเพิหน่ล วแคปิ
ตอล จษำกั
ด (มหำชน)รกิจ
ยงำน/บริ
ทั /ประเภทธุ

ประธำนคณะกรรมกำรบริ
ตำแหน่ง ษทั

ประสบกำรณ์
ตำแหน่ง ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อชืนหลั
่อหน่งวยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

2559 – ปัจจุบนั

2534 -2544

2534 -2544

2520 - 2550

เมษำยน ช่2556
–
วงเวลำ
ปัจจุบนั
เมษำยน 2556 –
ปัจจุบนั
2520 - 2550

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

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

อำยุ
(ปี )

กรรมกำรสรรหำ

บริ ษทั อสมท จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั อสมท จำกัด (มหำชน)

เมษำยน 2553 – ธันวำคม กรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
2554
มกรำคม 2554 –
ธันวำคม 2554

บริ ษทั อสมท จำกัด (มหำชน)

เมษำยน 2552 – ธันวำคม กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2554

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

เมษำยน – กันยำยน
2554

บริ ษทั สหวิริยำสตีล อินดัสทรี จำกัด (มหำชน)

กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

กุมภำพันธ์ 2555 –
ปัจจุบนั

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

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

รายงานประจำ�ปี 2558
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

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

52
บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จำกัด (มหำชน)

กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร และ
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และ
กรรมกำรบริ หำร

กันยำยน 2548 –
มกรำคม 2552
ธันวำคม 2544 –
กันยำยน 2548

บริ ษทั กรุ งเทพธนำคม จำกัด
บรรษัทประกันสิ นเชื่ ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.)

ธันวำคม 2557 – ปัจจุบนั กรรมกำร
สิ งหำคม 2557 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จำกัด (มหำชน)

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(ต่ อ)

ชื่อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยง และ กรรมกำรบริ หำร

ตำแหน่ง

กุมภำพันธ์ 2552 –
มีนำคม 2554

ช่วงเวลำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

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

ประธำนกรรมกำร

เมษำยน 2552 – มีนำคม กรรมกำร
2554

เมษำยน – พฤศจิกำยน
2554

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

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

ช่วงเวลำ

สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย

บริ ษทั กรุ งไทยธุ รกิจลีสซิ่ ง จำกัด

สภำธุ รกิจตลำดทุนไทย
สภำธุ รกิจตลำดทุนไทย

สมำคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย

สมำคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย

สมำคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย (ต่ อ)

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำ�ปี 2558
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54

นายสาธิต วิทยากร
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร และ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

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

อายุ
(ปี )

กรรมการ
กรรมการ

2559 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

มีนาคม 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ
ผูถ้ ือหุ้น 99.998%

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวย
การใหญ่

2547

บริ ษทั เซอร์วิส สเตชัน่ จํากัด

บริ ษทั พิษณุเวช จํากัด

บริ ษทั สหแพทย์พิจิตร จํากัด

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

สัดส่วน
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ผูบ้ ริ หาร
(%)*
บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
67.939 บุตร นพ.พงษ์ศกั ดิ์ เมษายน 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร และ
วิทยากร
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

บริ ษทั สถาบันพัฒนาและฝึ กอบรมการบริ หาร
โรงพยาบาล จํากัด

กรรมการ
ผูถ้ ือหุ้น 0.001%
กรรมการ

กรรมการ
ผูถ้ ือหุ้น 0.001%

กรรมการผูจ้ ดั การ

เมษายน 2557 –
ปัจจุบนั
ตุลาคม 2556 –
ปัจจุบนั
กรกฎาคม 2556 –
ปัจจุบนั

2551

บริ ษทั โรงพยาบาลกรุ งเทพราชสี มา จํากัด

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

บริ ษทั คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด

บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จํากัด
(บริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด
(มหาชน))

บริษทั ไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย (ต่ อ)

ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
ผูถ้ ือหุ้น 0.001%

ตําแหน่ง

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กันยายน 2558 –
ปัจจุบนั

ช่วงเวลา

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

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

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

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

- อบรมหลักสูตร
- Chief Financial Officer
สภำนักบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์

68 - ปริ ญญำตรี กำรบัญชี (เกียรตินิยม)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริ ญญำโท กำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

อำยุ
(ปี )

2550 – ปัจจุบนั

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

ที่ปรึ กษำกรรมกำรบริ หำรด้ำน
บัญชีและกำรเงิน

กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

ตำแหน่ง

บริ ษทั กลุ่มรี เจ้นท์

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

นำงสำวจุฑำมำส อิงโพธิ์ชยั
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

40

อำยุ
(ปี )

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

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

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

ตุลำคม 2555 - ปัจจุบนั กรรมกำร

บริ ษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ตุลำคม 2551 – ปัจจุบนั เลขำนุกำรบริ ษทั

บริ ษทั มินิแม็กส์ เวนเจอร์ จำกัด

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

บริ ษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

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

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

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

รายงานประจำ�ปี 2558

57

58

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

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

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

อำยุ
(ปี )

2551 -2554

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

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

บริ ษทั พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

ไม่มี

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

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

กรรมกำร กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร

ตำแหน่ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

นำงสำววิชนัน ศุภจรรยำ
กรรมกำร กรรมกำรบริ หำร
และ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

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

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

อำยุ
(ปี )
ชื่อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

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

มิ.ย.. 2551 –ก.พ. 2556

บริ ษทั ที ซี ซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำรยุทธศำสตร์ สำนักงำนจัดกำรทรัพย์สิน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

มี.ค. 2556 – พ.ค. 2557

สำนักงำนจัดกำรทรัพย์สิน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำธุ รกิจ

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

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

ตำแหน่ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

มิ.ย. 2557 – ต.ค. 2558

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

รายงานประจำ�ปี 2558

59

60

นำงสำวศิรดำ เทียมประเสริ ฐ
กรรมกำร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

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

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

อำยุ
(ปี )

บริ ษทั เดนำลี สมิธ แคปปิ ตอล จำกัด

Credit Suisse AG, Representative Office, Thailand

เมษำยน 2556 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริ หำร
ผูถ้ ือหุ้น 99.998%
ผูอ้ ำนวยกำร
ผูถ้ ือหุ้น 50%

2554 - 2556
ปัจจุบนั

บริ ษทั โครี แอนด์ พำร์ ทเนอร์ จำกัด

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน เดนำลี เพรสทีจ จำกัด

มกรำคม 2559 - ปัจจุบนั ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
ผูถ้ ือหุ้น 60%

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

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

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

นำงสำวภัทรพร จำรุ พฒั น์
กรรมกำร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

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

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

อำยุ
(ปี )

บริ ษทั เดอะ จูริส จำกัด

อิสระ

กรรมกำร
ผูถ้ ือหุ้น
ที่ปรึ กษำกฎหมำย

รองประธำนกรรมกำรฝ่ ำยกฎหมำย บริ ษทั มิลีนเนี่ ยม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จำกัด
และฝ่ ำยบริ หำร

2557 – ปัจจุบนั

2555 – ปัจจุบนั
2547 – 2554

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

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

รายงานประจำ�ปี 2558

61

62

55

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

- ปริ ญญำตรี กำรบัญชี
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- ประกำศนียบัตร Mini MBA
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติกำรอบรม

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย

กรรมกำร
ผูถ้ ือหุ้น 0.001%
ที่ปรึ กษำทำงบัญชีกำรเงิน
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี

2549 – 2552

กันยำยน 2558 –
ปัจจุบนั
2552 - 2557
2540 - 2548

เลขำนุกำรบริ ษทั
กรรมกำรบริ หำร และ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

ตำแหน่ง

กลุ่มบริ ษทั น้ ำตำลมิตรผล

อิสระ

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

บริษทั ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ชื่อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1

หมำยเหตุ : ไม่มีประวัติกระทำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึ งได้กระทำโดยสุจริ ต และไม่มีประวัติกำรทำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ในรอบปี ที่ผำ่ นมำ
1. ดร.สำธิต วิทยำกร นำงสำวภัทรพร จำรุ พฒั น์ นำยวีระ ศรี ชนะชัยโชค และ นำงสำววิชนัน ศุภจรรยำ เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนบริ ษทั ตำมที่กำหนดในหนังสื อรับรองของกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ
2. สัดส่ วนกำรถือหุ ้นในบริ ษทั (%) ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษำยน 2559
3. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริ ษทั ระบุไว้ใน ส่ วนคณะกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำร

นำงสำวชยำภรณ์ เลื่อนนภำวรรณ
เลขำนุกำรบริ ษทั
กรรมกำรบริ หำร และ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

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

บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
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นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี บริ ษทั ได้จดั โครงสร้างบริ ษทั ให้สอดคล้องกับลักษณะการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ซึ่ งอยูภ่ ายใต้การดูแลของผูบ้ ริ หารแต่ละสายงาน โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คอยกากับดูแลในเบื้ องต้น โดยคณะกรรมการมีอานาจหน้าที่
ตัดสิ นใจและดูแลการการดาเนินงานของบริ ษทั ตามข้อกาหนดบริ ษทั และตามที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ขอบเขต
หน้าที่ ของคณะกรรมการชุดต่างๆจะถูกกาหนดเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการทางาน ในขณะเดี ยวกันมีการตรวจสอบ
และถ่ ว งดุ ล กัน อย่างเพี ย งพอ โดย “นโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษ ัท ” ฉบับ ปรั บ ปรุ ง ได้ป ระกาศใช้ ณ วัน ที่ 26
พฤศจิกายน 2558 สามารถดูรายละเอียดได้บนเว็ปไซต์ของบริ ษทั www.principalcapital.co.th/investor/good_corporate.html

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
เพื่อให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยเป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มีการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. ส่ งบุ คคลที่ คณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการบริ หารเห็ นว่ามี ความรู ้และประสบการณ์ ที่เหมาะสม เพื่ อไปเป็ น
กรรมการบริ ษทั ย่อยนั้นๆ โดยในปี ที่ ผ่านมา ดร.สาธิ ต วิทยากร ยังคงดารงตาแหน่ งประธานคณะกรรมการ บริ ษทั
คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด และมีนายศิ ริชยั โตวิริยะเวช ผูอ้ านวยการฝ่ ายการลงทุนและบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งมี
ความรู ้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั อีกท่านหนึ่งด้วย
2. มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจาทุกไตรมาส
3. มีการจัดให้หน่วยงานภายนอกรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งรายงานผลให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ
4. มีการชี้ แจงนโยบายที่ สาคัญของบริ ษทั เป็ นต้นว่า นโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดี นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
นโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ให้บริ ษทั ย่อยรับทราบและนาไปปฏิบตั ิ

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีแนวปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ในจริ ยธรรมองค์กรในการควบคุมมิให้บุคลากรนาข้อมูลภายในองค์กรไปเปิ ดเผยให้แก่
ผูอ้ ื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยแนวปฏิบตั ิหลักได้แก่ จะต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้กบั ตนเอง
หรื อผูอ้ ื่นเช่น การซื้อหุน้ บริ ษทั ในเวลาที่จะประกาศผลการดาเนินงาน การซื้อที่ดินหรื อลงทุนในธุรกิจในบริ เวณที่ใกล้กบั บริ เวณ
ที่บริ ษทั จะขยายกิจการไป นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ ริ หาร ดังนี้
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1. ให้ความรู ้แก่กรรมการรวมถึงผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตน คู่ สมรส และบุ ต รที่ ไ ม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ รวมถึ งบทก าหนดโทษตามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กาหนดให้ผบู ้ ริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริ ษทั ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงาน
ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ หากผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องฝ่ าฝื นข้อกาหนดในเรื่ องเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายในดังกล่าว ถือว่าได้กระทาผิดข้อบังคับของ
บริ ษทั จะมีโทษทางวินัยอย่างเคร่ งครัด และหากมีการกระทาที่ เชื่อได้ว่าทาผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ และข้อบังคับของ
ภาครัฐ บริ ษทั จะส่งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่รัฐดาเนินการต่อไป

การปฏิบัติตามหลักการการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอื่นๆ
การต่ อต้ านการทุจริต
หลังจากที่บริ ษทั ได้เข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
(Collective Action Coalition) ไปในปี 2557 ถือเป็ นลาดับที่ 332 ของรายชื่อบริ ษทั ที่ประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตแล้วนั้น ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 บริ ษทั ได้จดั อบรมโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมา
บรรยายเพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสาคัญในการต่อต้านการทุจริ ต เข้าใจถึงพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริ ต รวมถึงได้เรี ยนรู ้
กรณี ศึกษา หรื อ วิถีปฏิบตั ิที่เป็ นแบบอย่างขององค์กรอื่นในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจานวน 9 ท่ าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร
• กรรมการทีไ่ ม่ ได้ เป็ นผู้บริหาร
• กรรมการอิสระ
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จานวน 2 ท่ าน
จานวน 4 ท่ าน
จานวน 3 ท่ าน

รายงานประจำ�ปี 2558

การเปิ ดเผยนโยบายสาคัญของบริษัท
หลังจากที่ คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้จ ัดท าและกาหนดนโยบายสาคัญ อัน ได้แก่ นโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ แล้ว
เสร็ จเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ได้นานโยบายดังกล่าวขึ้นแสดงบนเวปไซต์ของบริ ษทั www.principalcapital.co.th
และเวปไซต์ภายในของบริ ษทั เพื่อให้พนักงานบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับทราบ นอกจากนี้ ยังได้ทาการจัดประชุมเพื่อชี้แจง
นโยบายดังกล่าว และเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้ซกั ถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงลงนามเพื่อรับทราบนโยบายเหล่านี้ เมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2559

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และ โปร่ งใส โดยค่าตอบแทน
อยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสู งเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการ และได้ขออนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

การประชุ มคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกาหนดประชุมโดยปกติเป็ นประจาทุก 3 เดือนหรื ออย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจา ฝ่ ายธุรการและ
กฎหมายบริ ษทั จะได้จดั หนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม ทั้งนี้ โดยกาหนดให้มีการจดบันทึกการประชุมเป็ น
ลายลัก ษณ์ อกั ษร จัดเก็บ รายงานการประชุ ม ที่ ผ่านการรับ รองจากคณะกรรมการพร้ อมให้ค ณะกรรมการและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อ ง
ตรวจสอบได้
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
บริ ษทั พริ้ นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ได้ให้ควำมสำคัญต่อกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง โดยคณะกรรมกำร
บริ ษ ัท ได้ม อบหมำยให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนกำรประเมิ น ระบบกำรควบคุ ม ภำยใน เพื่ อ มุ่ ง เน้น ให้ ร ะบบ
กำรควบคุมภำยในมีควำมเพียงพอและเหมำะสมกับกำรดำเนิ นธุรกิจ และมีประสิ ทธิภำพประสิ ทธิ ผลในกำรดำเนินงำน รวมทั้ง
กำรใช้ทรั พยำกร กำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้ องกัน หรื อลดควำมผิดพลำด ควำมเสี ยหำย กำรรั่วไหล กำรสิ้ นเปลืองหรื อ
กำรทุ จริ ต ระบบบัญ ชี และรำยงำนทำงกำรเงิ น มี ค วำมถูกต้อ งเชื่ อถื อได้ รวมทั้งกำรปฏิ บัติตำมกฎหมำย ระเบี ยบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั
ส ำหรั บ กำรควบคุ ม ภำยในของบริ ษ ั ท นั้ น จำกกำรประชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบครั้ งที่ 1/2558 เมื่ อ วัน ที่
24 กุมภำพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้วำ่ จ้ำงสำนักงำนสอบบัญชีจำกภำยนอก บริ ษทั 24 อินเตอร์เซอร์ วสิ เซส จำกัด ซึ่ งมีควำมเป็ น
อิ ส ระ เพื่ อ ท ำหน้ำที่ เป็ นผูต้ รวจสอบภำยใน เข้ำมำตรวจสอบอย่ำงต่ อเนื่ องทุ ก ๆ ไตรมำส โดยนำงสำวกำนติ ม ำ คงสมยุติ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในกำรตรวจสอบภำยในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทั้ง 3 บริ ษทั คือ บริ ษทั คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด
บริ ษทั พริ้ นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด และ บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จำกัด ด้วย
แผนกำรตรวจสอบได้ครอบคลุมในเรื่ องต่ำงๆ คือ ระบบทรัพย์สินและหนี้ สิน ระบบรำยได้และรำยจ่ำยทุกประเภท
ระบบบัญชี ตน้ ทุน ภำษี ที่เกี่ ยวข้องทุ กประเภท และ รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทุ กไตรมำส ทั้งนี้
ผูต้ รวจสอบภำยใน ได้มีกำรติ ดตำมผลกำรแก้ไขข้อปรั บปรุ งและปั ญหำต่ำงๆ ที่ ได้ ให้ควำมเห็ น ไว้ในรำยงำนว่ำได้รับกำร
ปรับปรุ งให้เหมำะสม โปร่ งใส และ มี ประสิ ทธิ ภำพ และ ถูกต้องตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำร กฎหมำย และ ระเบี ยบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั
โดยจำกกำรประชุมทั้ง 4 ครั้งในปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริ ษทั ได้ปรับปรุ งจุดอ่อนของระบบ
กำรควบคุมภำยในแล้ว ทำให้ระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั เป็ นไปตำมมำตรฐำนและมีประสิ ทธิ ภำพเพียงพอ ที่ จะให้
ควำมเชื่ อมัน่ ได้ว่ำ บริ ษทั จะสำมำรถดำเนิ นงำนให้บรรลุเป้ ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แต่ท้ งั นี้ เมื่อบริ ษทั กำลังอยู่
ในช่วงของกำรขยำยกิจกำร จึงอยำกให้เน้นกำรมีระบบควบคุมที่เคร่ งครัดและเป็ นไปในเชิงลึกมำกขึ้นเพื่อเป็ นกำรวำงรำกฐำนที่
มัน่ คงให้ระบบกำรทำงำน
เมื่ อวันที่ 26 พฤศจิ กำรยน 2558 คณะกกรมกำรบริ ษทั ได้ประกำศ “นโยบำยบริ หำรควำมเสี่ ยง” และ “กฎบัตรคณะ
กรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยง” ในเบื้ อ งต้น ให้มี คณะท ำงำนด ำเนิ น กำรจัดเตรี ยมแนวทำงบริ ห ำรควำมเสี่ ยง และในวัน ที่ 26
กุมภำพันธ์ 2559 คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เพื่อปฏิ บตั ิหน้ำที่ ในกำรวำงแผน จัดอันดับ
ควำมเสี่ ย งของบริ ษ ัท จัด หำแนวทำงกำรป้ องกัน ควำมเสี่ ย ง และ บริ ห ำรจัด กำรควำมเสี่ ย งของบริ ษ ัท และ รำยงำนให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบทุกหกเดือน
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Corporate
Social
ความรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้
อม (Corporate
SocialResponsibilities:
Responsibilities: CSR) CSR)
บริ ษทั ตระหนักดีวา่ การที่ธุรกิจจะเจริ ญเติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนนั้น ปั จจัยหนึ่งที่สาคัญคือการสร้างสมดุลของ
กาไรเชิงเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น นอกจากความมุ่งมัน่ ในการขยายกิจการให้ได้ตามเป้ าหมายแล้ว บริ ษทั จึ งได้
กาหนดให้มีสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมากขึ้น และทาให้เห็นผลอย่างเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนขึ้น
โดยเน้นการสร้างรากฐานของความเข้าใจและรับรู ้ร่วมกันให้เกิดขึ้นในองค์กรเป็ นลาดับแรก เมื่อหน่วยย่อยขององค์กรเข้าใจแล้ว
จึงจะเกิ ดการสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่ องตามที่ คาดหวังไว้ โดยบริ ษทั ได้ยึดตามแนวทางปฏิ บตั ิใน 7 หัวข้อหลักตามแนวทาง
ความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั งคมของกิจการที่ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทยได้ กาหนดขึ้น และ ISO 26000 มาตรฐานความ
รับผิดชอบต่ อสังคม ดังต่อไปนี้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญ และไม่ขดั ต่อหลักกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องคานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย ดังนั้น เพื่อให้
พนักงานของบริ ษทั ได้มีความเข้าใจตรงกันและมีหลักยึดปฏิ บัติ บริ ษทั จึ งได้กาหนดนโยบายการกากับดูแล
กิจการขึ้นในปี 2558 และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลแล้วในหลายช่องทาง
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมในการดาเนิ นธุรกิจ บริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ไว้
เป็ นแนวทางในการดาเนินงาน อันจะช่วยลดปั ญหาของความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อการละเมิดกฎหมายได้
โดยในปี 2558 บริ ษ ัทได้เชิ ญ วิท ยากรภายนอก คื อ นายธนกฤต เพิ่ม พูน ขันติ สุข ซึ่ งเป็ นวิท ยากรรับ เชิ ญ ของ
วิทยาลัยตลาดทุนในเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ในองค์กร มาบรรยายและให้ความรู ้แก่พนักงาน
เพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ ยังได้กาหนดนโยบายทางสารสนเทศที่ครอบคลุมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง
เพื่อขจัดปั ญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา โดยมีการกาหนดบทลงโทษกากับไว้
3. สิ ทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิต่อพนักงาน
บริ ษ ัทให้การปฏิ บัติต่อ พนักงานอย่างเท่ าเที ยมและเป็ นธรรม มี สวัสดิ การ ความปลอดภัย และสุ ขอนามัยที่
สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน มีการตอบแทนพนักงานในลักษณะที่นอกเหนือจากค่าจ้างและโบนัส เป็ นต้นว่า
พนักงานเข้าร่ วมชมภาพยนตร์ “พระนเรศวรมหาราช” เพื่อให้ผ่อนคลายความเครี ยดจากการทางาน และเป็ นการ
สร้างจิตสานึ กในความเป็ นชาติไทย มีความกตัญญู สานึ กในบุญคุณ และ ความกล้าหาญของบรรพบุรุษในการ
รักษาแผ่นดินให้ลูกหลาน เป็ นการปรับทัศนคติ และนาวิธีคิดมาประยุกต์ปฏิบตั ิในการทางาน และจัดฝึ กอบรม
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สร้างเสริ มพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จานวน 10 หลักสู ตร เพื่อให้พนักงานได้เสริ มศักยภาพในด้านต่างๆ และ
พัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร โดยหลักสูตรที่จดั ขึ้นได้แก่
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

4. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
เพื่อเป็ นการรักษามาตรฐานการให้บริ การแก่ลูกค้าระดับบน บริ ษทั จึงได้ทาสัญญาการจัดการกับกลุ่มแมริ ออทซึ่ ง
เป็ นกลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสี ยง เพื่อให้บริ หารงานโรงแรมแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวที ฟ อพาร์ ทเม้นท์
สาทร วิสต้า – กรุ งเทพฯ โดยบริ ษทั ได้ติดตามผลการดาเนินงานทุกไตรมาสเพื่อให้มนั่ ใจว่าผูบ้ ริ โภคจะได้รับสิ่ ง
ที่ดีที่สุด ซึ่ งที่ ผ่านมาโครงการนี้ ได้รับรางวัลยอดเยีย่ มซึ่ งผูบ้ ริ โภคเป็ นผูใ้ ห้คะแนนมาโดยตลอด รวมทั้งสาหรับ
รอบปี 2558 ด้วยเช่นกัน
5. สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
บริ ษทั มีการจัดซ้อมดับเพลิงให้แก่อาคารที่บริ ษทั ได้เข้าไปบริ หาร และยังได้ส่งพนักงานไปเข้าร่ วมการอบรมการ
ช่วยชีวิตขั้นสู งร่ วมกับโรงพยาบาลบีเอ็นเอช เพื่อเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิตนหากมีเพื่อนพนักงานหรื อลูกค้าจาเป็ นต้อง
ได้รับความช่วยเหลือเร่ งด่วน
6. การมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทได้ ดาเนินกิจกรรม CSR- In process ซึ่งเป็ นกิจกรรมเพื่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อมที่มีผลต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียและสิ่งแวดล้ อมขององค์ กร
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1) บริ ษทั ได้มีนโยบายให้บริ ษทั คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด ให้บริ การติดตั้งระบบสารสนเทศพร้อมการ
ดูแลรักษาระบบต่อเนื่ อง 3 ปี แก่คลินิกแพทย์แผนปั จจุบนั และแพทย์แผนไทยประยุกต์ จานวน 1 แห่ ง ซึ่ ง
เป็ นคลินิกที่มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลที่ ตน้ เหตุท้ งั ทางร่ างกายและจิตใจ เพื่อให้ผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งอยูใ่ นวงเวียน
แห่ งการรั กษาแบบไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด รวมทั้งยัง ไม่ ค ้าก าไรแก่ ผูป้ ่ วยเกิ น ควร โดยที่ ค ลิ นิ กดัง กล่ าว จะมี ก าร
ให้บริ การในอัตราพิเศษแก่พนักงานในเครื อของบริ ษทั เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ในองค์กรอีกทางหนึ่ง
2) มีการจัดให้ แต่ ละหน่ วยงานเป็ นเจ้ าภาพในแต่ ละเดือนเพื่อระดมทุนหรือจัดกิจกรรมช่ วยเหลือสั งคมในด้ าน
ต่ างๆ เป็ นต้ นว่ า การนาผ้ าที่ไม่ ได้ ใช้ งานแล้ วของโรงแรมไปบริจาคเพื่อสนับสนุนงานของสมาคมส่ งเสริ ม
สถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ ของพระเจ้ าวรวงศ์ เธอพระองค์ เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อ
นาไปใช้ งานด้ านอืน่ ซึ่งเป็ นการใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์ อย่ างสู งสุ ด
นอกจากนี้ บริ ษัทยังได้ ดาเนินกิจกรรม CSR - After process ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่ ไม่
เกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กรโดยตรงมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริ ษทั ได้ดาเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
1) การระดมทุนสาหรับภารกิจมอบการศัลยกรรมรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ของมูลนิ ธิสร้างรอยยิม้ ซึ่ ง
เป็ นโครงการที่บริ ษทั ได้ดาเนิ นการต่อเนื่องมาหลายปี แล้ว ในปี นี้ บริ ษทั สามารถระดมทุนได้จานวน 30,000
บาท

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

3) จัดกิจกรรม Wish upon a Star เพื่อระดมทุนจากลูกค้าและพนักงานของบริ ษทั เพื่อจัดหาของขวัญช่วยเหลือ

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

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

หมายเหตุ: โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน 2558
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่ างกัน
เปิ ดเผยรายการระหว่ างบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง

บุคคล/นิติ
บุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ ง

ความสัมพันธ์
กับกับบริษัท
พริ้นซิเพิล
แคปิ ตอล จากัด
(มหาชน)

ความจาเป็ น/ความสมเหตุสมผล/
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าบริ การ –
ที่ปรึ กษากฎหมาย

0.21

-

• เป็ นสั ญ ญาว่ า จ้า งที่ ป รึ กษากฎหมาย เริ่ ม
ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2556
• คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดังกล่าวมี ความเหมาะสมเนื่ องจาก
บ ริ ษั ท มี ความจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ที่ ป รึ กษ า
กฎหมายที่เข้าใจธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี
อี ก ทั้งค่ าบริ ก ารดังกล่ าวเป็ นราคาที่ ต่ ากว่า
ตลาด

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

2.12

0.13

• เป็ นสั ญ ญาว่ า จ้า งที่ ป รึ กษากฎหมาย เริ่ ม
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557
• คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดังกล่าวมี ความเหมาะสมเนื่ องจาก
บ ริ ษั ท มี ความจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ที่ ป รึ กษ า
กฎหมายที่เข้าใจธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี
อี ก ทั้งค่ าบริ ก ารดังกล่ าวเป็ นราคาที่ ต่ ากว่า
ตลาด

นางสาวภัทรพร กรรมการ
จารุ พฒั น์

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

ลักษณะรายการที่
เป็ นปกติธุรกิจ

มูลค่ าของ
รายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2557 2558

หมายเหตุ: สาหรับปี 2558 ไม่มีการต่อสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษากับบริ ษทั เดอะ จูริส จากัด สัญญาจึงสิ้นสุดที่เดือน กุมภาพันธ์ 2558
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทารายการระหว่ างกัน
การทารายการระหว่างกันนั้นมีความสมเหตุสมผลและจาเป็ น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั โดยคณะ กรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป
ซึ่งมีราคาและมีเงื่อนไขที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หมายเหตุ: สาหรับปี 2558 ไม่มีการต่อสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษากับบริ ษทั เดอะ จูริส จากัด สัญญาจึงสิ้นสุดที่เดือน กุมภาพันธ์ 2558
นโยบายการทารายการระหว่ างกัน
กรณี ที่รายการระหว่างกันของบริ ษทั เกิ ดขึ้ นกับบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั จะนาเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็ นเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี ที่คณะ กรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริ ษทั จะจัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ การอนุมตั ิการเข้าทารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
นั้น คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในอนาคตหากเกิดรายการระหว่างกัน บริ ษทั จะดาเนิ นการให้มีการอนุมตั ิให้ทารายการดังกล่าว โดยบุคคลที่มีส่วนได้
เสี ยหรื อ อาจขัดแย้งจะต้อ งไม่ มีส่วนในการพิ จารณาอนุ มตั ิ ทั้งนี้ ค ณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ ิ จารณาอนุ ม ัติ และให้
ความเห็ นต่อการทารายการดังกล่าวทุกครั้ง ซึ่ งการอนุ มตั ิให้ทารายการดังกล่าวจะดาเนิ นการตามขั้นตอนของข้อกาหนดหรื อ
ประกาศของสานัก งานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ ข้อก าหนดเรื่ อ งรายการที่ เกี่ ยวโยงของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตลอดจนระเบี ยบและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด โดยการกาหนดราคา ค่าตอบแทน หรื อ
ค่าธรรมเนี ยมเกี่ยวกับรายการระหว่างกันบริ ษทั จะกาหนดโดยอ้างอิงจากราคาตลาด ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดย
สมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญ ชี อนุ ญาตแห่ งประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาถึ งความสมเหตุสมผลของรายการ และคานึ งถึ ง
ประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ และจะเปิ ดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั และรายงานประจาปี ของ
บริ ษทั
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั บริ ษทั พริ� นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษ ัทของ ริ ษ ัท พริ� น ซิ เพิล แคปิ ตอล จํา กัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย
และของเฉพาะของบริ ษทั พริ� นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ซึ�งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะบริ ษ ัท ณ วันที� 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2558 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั งบแสดง
การเปลี� ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี� ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเฉพาะบริ ษ ัท และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที�สาํ คัญและหมายเหตุเรื� องอื�น ๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่ านี� โดยถู กต้องตามที� ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื�อให้สามารถจัดทํางบการเงินที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ� งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื�อให้ได้
ความเชื�อมัน� อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ ีการตรวจสอบเพื�อให้ได้มาซึ�งหลักฐานการสอบบัญชีเกี�ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน
วิธีการตรวจสอบที�เลือกใช้ข� ึนอยู่กบั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ� งรวมถึงการประเมินความเสี� ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี� ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการ
ควบคุมภายในที� เกี� ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นโดยถู กต้องตามที� ควรของกิ จการ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที� เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ ไม่ ใช่ เพื� อวัตถุ ประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่ อประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายในของกิ จการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที�ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
ที�จดั ทําขึ�นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั�งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็ น ว่างบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษ ัทข้างต้น นี� แสดงฐานะการเงิ นรวมและฐานะการเงิ นเฉพาะบริ ษ ัทของ
บริ ษทั พริ� น ซิ เพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย และของเฉพาะของบริ ษ ัท พริ� นซิ เพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ณ วันที� 31ธันวาคม พ.ศ. 2558 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ชาญชัย ชัยประสิ ทธิ�
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 3760
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

73

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ซิเพิลพ.ศ.
แคปิ
ตอล จ�ำกัด (มหาชน)
ณบริวัษ
นทีัท� 31พริธัน้นวาคม
2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

7
8
9

71,893,795
396,975,540
147,005,883

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

59,207,263
326,751,205
14,720,985

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

25

258,915
7,464,742

315,909
8,417,884

85,703,923
258,915
3,764,685

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

623,598,875

537,920,097

490,406,976

464,433,688

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

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

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

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

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

1,463,689,353

1,502,053,387

1,578,737,854

1,537,136,991

รวมสิ นทรัพย์

2,087,288,228

2,039,973,484

2,069,144,830

2,001,570,679

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว� คราว
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่และดอกเบี�ยค้างรับ
จากบริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

10
11
12
13
14

กรรมการ _____________________________________________ กรรมการ _____________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
3

รายงานประจำ�ปี 2558

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ซิเพิลพ.ศ.แคปิ
ตอล จ�ำกัด (มหาชน)
ณบริวัษ
นทีัท� 31พริธัน้นวาคม
2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

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

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

19,596,292
15,832,175

12,782,941
15,023,490

6,719,803

185,009
227,763
7,733,250

3,117,938

2,802,462

59,236,567

50,818,672

38,546,405

30,608,893

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

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

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

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

42,229,361

32,557,670

38,458,413

27,864,189

101,465,928

83,376,342

77,004,818

58,473,082

หนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส� ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ส่ วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น

15
16

รวมหนีส� ิ นหมุนเวียน
หนีส� ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี�สินระยะยาว
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น

14
17
26.4

รวมหนีส� ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส� ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

75
4

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ซิเพิลพ.ศ.
แคปิ
ตอล จ�ำกัด (มหาชน)
ณบริวัษนทีัท� 31พริธัน้นวาคม
2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

1,400,700,000

1,400,700,000

1,400,700,000

1,400,700,000

957,976,200

-

957,976,200

-

862,725,240

947,724,500
860,674,900

862,725,240

947,724,500
860,674,900

39,379,215
125,741,645

37,502,948
110,694,794

39,379,215
132,059,357

37,502,948
97,195,249

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,985,822,300

1,956,597,142

1,992,140,012

1,943,097,597

รวมหนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,087,288,228

2,039,973,484

2,069,144,830

2,001,570,679

หมายเหตุ
หนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ จํานวน 1,400,700,000 หุน้
มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ จํานวน 957,976,200 หุน้
มูลค่าที�ได้รับชําระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญ จํานวน 947,724,500 หุน้
มูลค่าที�ได้รับชําระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

18

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
5

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หมายเหตุ
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การ

พ.ศ. 2557
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

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

364,115,171
(212,145,823)

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

236,829,176
(114,782,982)

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

151,969,348
9,652,870
(11,791,786)
(137,703,985)
(1,457,281)

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

122,046,194
9,856,147
(11,791,786)
(93,399,062)
-

16,637,838
889,476

10,669,166
2,287,714

36,126,110
1,242,247

26,711,493
(252,537)

17,527,314

12,956,880

37,368,357

26,458,956

17

(755,245)

-

(784,977)

-

23

151,049

(388,112)

156,995

(388,112)

(604,196)

(388,112)

(627,982)

(388,112)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

16,923,118

12,568,768

36,740,375

26,070,844

การแบ่ งปันกําไร:
ส่ วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

17,527,314
-

12,956,880
-

37,368,357
-

26,458,956
-

17,527,314

12,956,880

37,368,357

26,458,956

16,923,118
-

12,568,768
-

36,740,375
-

26,070,844
-

16,923,118

12,568,768

36,740,375

26,070,844

กําไรต่อหุ น้ ขั�นพื�นฐาน

0.02

0.01

0.04

0.03

กําไรต่อหุ น้ ปรับลด

0.01

0.01

0.03

0.02

กําไรขั�นต้ น
รายได้อื�น
ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น:
รายการที�จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของการวัดมูลค่าใหม่
ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมรายการที�จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

6

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

21

23

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม:
ส่ วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้น (บาท)

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

6

77

78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือปลายปี วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

18
20
947,724,500

933,800,000
13,924,500
-

ยอดคงเหลือต้ นปี วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การเพิ�มหุน้ สามัญ
จัดสรรระหว่างปี
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

947,724,500
10,251,700
957,976,200

18
20

หมายเหตุ

ทุนทีอ� อก
และชําระแล้ ว
บาท

ยอดคงเหลือปลายปี วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

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

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี
บริ
ษัท พริ้นซิเย�พินแปลงส่
ล แคปิวตนของผู
อล จ�้ำถกัือหุด้ น(มหาชน)
2558พ.ศ. 2558
ส�สํำาหรั
หรับบปี ปีสิ�นสสุิ้นดสุวันดทีวั� น31ทีธั่ น31วาคมธันพ.ศ.
วาคม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

860,674,900

857,890,000
2,784,900
-

862,725,240

860,674,900
2,050,340
-

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ
บาท

-

24,000
(24,000)
-

-

-

เงินรับล่ วงหน้ า
ค่ าหุ้น
บาท

37,502,948

36,180,000
1,322,948
-

39,379,215

37,502,948
1,876,267
-

110,694,794

99,448,974
(1,322,948)
12,568,768

125,741,645

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

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
สํ ารองตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร
บาท
บาท

งบการเงินรวม

7

1,956,597,142

1,927,342,974
16,685,400
12,568,768

1,985,822,300

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

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

79

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือปลายปี วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

18
20
947,724,500

933,800,000
13,924,500
-

ยอดคงเหลือต้ นปี วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การเพิ�มหุน้ สามัญ
จัดสรรระหว่างปี
กําไรเบ็ดเสร็ จสําหรับปี

947,724,500
10,251,700
957,976,200

18
20

หมายเหตุ

ทุนทีอ� อก
และชําระแล้ ว
บาท

ยอดคงเหลือปลายปี วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

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

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี
ย� นแปลงส่
(ต่อ)
บริ
ษัท พริ้นซิเพิ
ล แคปิวตนของผู
อล จ�ำ้ถกัือหุด้ น(มหาชน)
2558พ.ศ. 2558
ส�สํำาหรั
หรับบปีปีสิ�สนสุิ้นดสุวัดนทีวั� น31ทีธั่ น31วาคม
ธันพ.ศ.
วาคม

860,674,900

857,890,000
2,784,900
-

862,725,240

860,674,900
2,050,340
-

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ
บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

-

24,000
(24,000)
-

-

-

เงินรับล่ วงหน้ า
ค่ าหุ้น
บาท

กําไรสะสม

37,502,948

36,180,000
1,322,948
-

39,379,215

37,502,948
1,876,267
-

จัดสรรแล้ ว
สํ ารองตามกฎหมาย
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั

97,195,249

72,447,353
(1,322,948)
26,070,844

132,059,357

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

ยังไม่ ได้ จัดสรร
บาท

1,943,097,597

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

1,992,140,012

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

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ปี สิ�น้นสุซิดเวัพินลที� 31
ธันวาคม
บริสํษาหรััท บพริ
แคปิ
ตอลพ.ศ.
จ�ำกั2558
ด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

16,637,838

10,669,166

36,126,110

26,711,493

8

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

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

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

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

8

(3,272,847)

(5,965,455)

(3,048,512)

(5,965,455)

48,455

(20,634)

-

-

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

1,180,307
1,541,398
(519,850)
1,457,281

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

1,180,307
169,396
(1,394,607)
-

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

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

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

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

เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายภาษีเงินได้

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

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

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

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

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

92,007,321

(6,314,920)

82,502,147

76,315,242

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

17

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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รายงานประจำ�ปี 2558

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริ
ษัทบปีพริ
ตอลพ.ศ.จ�ำ2558
กัด (มหาชน)
สํ าหรั
สิ�นสุ้นดซิวัเนพิทีล
� 31แคปิ
ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

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

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

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

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

71,950

700,935

-

-

(7,850,039)

(5,558,725)

(7,801,590)

(3,796,168)

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(81,680,680)

(13,456,735)

(79,711,541)

(20,052,924)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากผูบ้ ริ หาร
จ่ายชําระหนี�สินสัญญาเช่าการเงิน
เงินรับจากการเพิ�มหุ น้ สามัญ

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

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

12,302,040

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

(581,894)

3,864,836

12,302,040

(68,314,600)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม� ขึน� (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

9,744,747
62,149,048

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

15,092,646
44,114,617

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

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

71,893,795
-

62,149,048
-

59,207,263
-

44,114,617
-

87,210

328,180

87,210

328,180

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว� คราว
เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนชัว� คราว
เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกันเพิ�มขึ�น
ดอกเบี�ยรับเป็ นเงินสด
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายซื�ออาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

8
8
11

เงินสดสุ ทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รายการทีไ� ม่ ใช่ เงินสด
ซื�ออุปกรณ์เป็ นเงินเชื�อ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

81
10

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

1

ข้ อมูลทั�วไป
บริ ษทั พริ� นซิ เพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ� งจัดตั�งขึ�นในประเทศไทยและมีที�อยูต่ ามที� ได้จดทะเบียน
ดังนี�
เลขที� 29 ชั�น 23 อาคารบางกอก บิสซิ เนสเซ็นเตอร์ ถนนสุ ขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร นอกจากนี� บริ ษทั มีสาขา
ตั�งอยูเ่ ลขที� 1 ซอยสวนพลู ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
บริ ษัท เป็ นบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เพื� อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการรายงานข้อ มู ล จึ ง รวมเรี ยกบริ ษ ัท และ
บริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จหลักคื อ การให้บริ การที� พกั อาศัยให้เช่ า (Serviced Apartments) บริ หารอาคารสํานักงาน และให้บริ การติ ดตั�งระบบ
สารสนเทศ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั นี� ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื�อวันที� 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชี ที�สาํ คัญซึ� งใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี�
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึ�นตามหลักการบัญชี ที�รับรองทัว� ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ� งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติห ลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
การจัดทํางบการเงิน ให้ สอดคล้องกับ หลัก การบัญชี ที�รับ รองทัว� ไปในประเทศไทย กําหนดให้ ใ ช้ป ระมาณการทางบัญชี ที� สําคัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชี ของกลุ่มกิ จการไปถื อปฏิ บตั ิ ทั�งนี� การเปิ ดเผยเรื� องการ
ใช้ดุลยพินิจที�สาํ คัญหรื อมีความซับซ้อนของผูบ้ ริ หาร หรื อ เรื� องเกี�ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที�มีนยั สําคัญต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้รวมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที� 4
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษทั ฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ� น จากงบการเงิ นตามกฎหมายที� เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที� มี
เนื�อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

82

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

รายงานประจำ�ปี 2558

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุ ง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุ งที�มีผลบังคับใช้ ณ วันที� 1 มกราคม
พ.ศ. 2558 และเกี�ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี�
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 13

เรื� อง การนําเสนองบการเงิน
เรื� อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื� อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื� อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื� อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื� อง งบการเงินรวม
เรื� อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 10 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 11 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 12 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 21 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 23 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 26 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 40 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 3
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื� อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื� อง งบกระแสเงินสด
เรื� อง นโยบายการบัญชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เรื� อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื� อง สัญญาก่อสร้าง
เรื� อง ภาษีเงินได้
เรื� อง สัญญาเช่า
เรื� อง รายได้
เรื� อง ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ
เรื� อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื� อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี�ยวกับบุคคล หรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เรื� อง การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน
เรื� อง กําไรต่อหุ ้น
เรื� อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื� อง ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที�อาจเกิดขึ�น และสิ นทรัพย์ที�
อาจเกิดขึ�น
เรื� อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื� อง อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
เรื� อง การรวมธุ รกิจ

8312

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุ ง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุ งที�มีผลบังคับใช้ ณ วันที� 1 มกราคม
พ.ศ. 2558 และเกี�ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี� (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 8
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 15
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 25
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 27
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 31
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 32
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 1 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 4 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 10 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 13 (ปรับปรุ ง 2557)
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เรื� อง ส่ วนงานดําเนิ นงาน
เรื� อง สัญญาเช่าดําเนิ นงาน-สิ� งจูงใจที�ให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื� อง ภาษีเงินได้-การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อผูถ้ ือหุ ้น
เรื� อง การประเมินเนื� อหาสัญญาเช่าที�ทาํ ขึ�นตามรู ปแบบกฎหมาย
เรื� อง รายได้-รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกับบริ การโฆษณา
เรื� อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื� อง การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดขึ�นจากการรื� อถอน การบูรณะ
และหนี�สินที�มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื� อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื� อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื� อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

13

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

รายงานประจำ�ปี 2558

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุ ง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุ งที�มีผลบังคับใช้ ณ วันที� 1 มกราคม
พ.ศ. 2558 และเกี�ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี� (ต่อ)
ผูบ้ ริ ห ารของกลุ่ม บริ ษ ทั ได้ป ระเมิน และเห็ น ว่ามาตรฐานรายงานการเงิน ใหม่ และมาตรฐานรายงานทางการเงิน ที �มี
การปรับ ปรุ งดังกล่าวไม่มีผ ลกระทบต่อ งบการเงิน ที �น ําเสนออย่างมีส าระสําคัญ ยกเว้น มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ดังต่อไปนี�
•

มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที� 19 (ปรับ ปรุ ง 2557) การเปลี � ยนแปลงที�สําคัญ ได้แ ก่ (ก) ผลกําไรและขาดทุน จากการ
ประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย เปลี� ยนชื� อเป็ น “การวัด มูล ค่าใหม่” และต้องรับ รู ้ ใ น “กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ” ทันที ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะไม่สามารถรับรู ้ตามวิธี
ขอบเขตหรื อรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนได้ และ (ข) ต้นทุนบริ การในอดี ตจะรับรู้ ในงวดที�มีการเปลี� ยนแปลงโครงการ
ผลประโยชน์ที�ยงั ไม่เป็ นสิ ท ธิ ข าดจะไม่ส ามารถทยอยรับ รู ้ ตลอดระยะเวลาการให้บ ริ การในอนาคตได้ มาตรฐาน
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินที�นาํ เสนออย่างมีสาระสําคัญ ยกเว้นเรื� องการเปิ ดเผยข้อมูล ซึ� งได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17

•

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 13 ที�มีวตั ถุป ระสงค์เพื�อปรับ ปรุ ง และลดความซํ�าซ้อนของคํานิ ยามของ
มูลค่ายุติธรรม โดยการกําหนดคํานิ ยาม และแหล่งข้อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรม และการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับใช้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินที�นาํ เสนออย่างมีสาระสําคัญ ยกเว้น
เรื� องการเปิ ดเผยข้อมูล ซึ� งได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุ งที�มีผลบังคับใช้ ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และเกี�ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั
และยังไม่ได้นาํ มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ มีดงั นี�
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 16 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 40 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 2
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 3
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื� อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื� อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื� อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี�ยวกับบุคคล หรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เรื� อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื� อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื� อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื� อง อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
เรื� อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เรื� อง การรวมธุ รกิจ
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุ ง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุ งที�มีผลบังคับใช้ ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และเกี�ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั
และยังไม่ได้นาํ มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ มีดงั นี� (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 8
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 12
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 13
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื� อง ส่วนงานดําเนิ นงาน
เรื� อง งบการเงินรวม
เรื� อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี�ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื�น
เรื� อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 11
(ปรับปรุ ง 2558)
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เรื� อง การนําเสนองบการเงิน
เรื� อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื� อง งบกระแสเงินสด
เรื� อง นโยบายการบัญชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เรื� อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื� อง สัญญาก่อสร้าง
เรื� อง ภาษีเงินได้
เรื� อง สัญญาเช่า
เรื� อง รายได้
เรื� อง ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ
เรื� อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื� อง การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน
เรื� อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื� อง กําไรต่อหุ ้น
เรื� อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื� อง ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที�อาจเกิดขึ�น และสิ นทรัพย์ที�อาจ
เกิดขึ�น
เรื� อง การร่ วมการงาน
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

รายงานประจำ�ปี 2558

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุ ง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุ งที�มีผลบังคับใช้ ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และเกี�ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั
และยังไม่ได้นาํ มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ มีดงั นี� (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 25
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 27
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 31
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 32
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 10 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 14 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 15 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 18 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื� อง สัญญาเช่าดําเนิ นงาน-สิ� งจูงใจที�ให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื� อง ภาษีเงินได้-การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อผูถ้ ือหุ้น
เรื� อง การประเมินเนื� อหาสัญญาเช่าที�ทาํ ขึ�นตามรู ปแบบกฎหมาย
เรื� อง รายได้-รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกับบริ การโฆษณา
เรื� อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื� อง การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดขึ�นจากการรื� อถอน การบูรณะ
และหนี�สินที�มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื� อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื� อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื� อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
เรื� อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนด
เงินทุนขั�นตํ�าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี� สําหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 19 เรื� อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื� อง สัญญาสําหรับการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์
เรื� อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที�ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื� อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมิน และเห็ นว่ามาตรฐานรายงานทางการเงินที�มีก ารปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ
งบการเงินที�นาํ เสนออย่างมีสาระสําคัญ
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มบริษทั - เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึ งกิ จการที�ก ลุ่มบริ ษทั ควบคุ ม กลุ่ มบริ ษทั ควบคุ มกิ จการเมื� อกลุ่ มบริ ษ ทั มี ก ารเปิ ดรั บหรื อมี สิทธิ ในผลตอบแทน
ผันแปรจากการเกี� ยวข้องกับผูไ้ ด้รับการลงทุนและมีความสามารถทําให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํ นาจเหนื อผูไ้ ด้รับ
การควบคุม กลุ่ มบริ ษทั รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงิ นรวมตั�งแต่วนั ที� กลุ่ มบริ ษทั มี อาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย
กลุ่มบริ ษทั จะไม่นาํ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที�กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอํานาจควบคุม
กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก บัญ ชี ก ารรวมธุ ร กิ จ โดยถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามวิ ธี ซ�ื อ สิ� งตอบแทนที� โ อนให้ สํ าหรั บ การซื� อ บริ ษ ัท ย่อ ย ต้อ งวัด ด้ว ย
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที�ผซู ้ �ื อโอนให้และหนี� สินที�ก่อขึ�นเพื�อจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิมของผูถ้ ูกซื� อและส่ วนได้เสี ยในส่ วนของ
ผูถ้ ื อหุ ้นที�ออกโดยกลุ่มบริ ษทั รวมถึ งมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี� สินที�คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ ต้นทุนที� เกี� ยวข้องกับการซื� อ
จะรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิ ดขึ�น และวัดมูลค่าเริ� มแรกของสิ นทรัพย์ที�ได้มาที�ระบุได้และหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ� นในการรวมธุ รกิจด้วย
มูล ค่ายุติธ รรม ณ วัน ที� ซ�ื อ ในการรวมธุ รกิ จแต่ ล ะครั� ง กลุ่ ม บริ ษ ัท วัดมู ล ค่ าของส่ วนได้เสี ยที� ไม่ มีอาํ นาจควบคุ มในผูถ้ ู ก ซื� อด้วย
มูลค่ายุติธรรม หรื อ มูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิที�ระบุได้ของผูถ้ ูกซื� อตามสัดส่ วนของหุ้นที�ถือ
ในการรวมธุรกิจที�ดาํ เนิ นการสําเร็ จจากการทยอยซื� อ ผูซ้ �ื อต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที�ผซู้ �ื อถืออยูใ่ นผูถ้ ูกซื� อก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่
โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที�ซ�ือและรับรู้ผลกําไรหรื อขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการวัดมูลค่าใหม่น� นั ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ� งตอบแทนที� คาดว่าจะต้องจ่ายโดยกลุ่มบริ ษทั รับรู้ ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที�ซ�ื อ การเปลี� ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ� งตอบ
แทนที�คาดว่าจะต้องจ่ายที�รับรู ้ภายหลังวันที�ซ�ื อซึ� งจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินให้รับรู ้ ผลกําไรขาดทุนที�เกิ ดขึ�นในกําไรหรื อ
ขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น สิ� งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่ายซึ� งจัดประเภทเป็ นส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่
และให้บนั ทึกการจ่ายชําระในภายหลังไว้ในส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
กรณี ที� มูล ค่าสิ� งตอบแทนที� โอนให้ และมูลค่าส่ วนได้เสี ยที� ไม่มีอาํ นาจควบคุ มในผูถ้ ู กซื� อ และมูล ค่ายุติธรรม ณ วันซื� อธุ รกิ จของ
ส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ูกซื�อที�ผซู้ �ื อถืออยูก่ ่อนการวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุ ทธิ ณ วันที�ซ�ื อของสิ นทรัพย์ที�ได้มาที�ระบุได้
และหนี� สินที�รับมา ผูซ้ �ื อต้องรับรู ้ ค่าความนิ ยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ� งตอบแทนที�โอนให้ และมูลค่าส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ในผูถ้ ูกซื� อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื� อธุ รกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ื อหุ้นของผูถ้ ูกซื� อที�ผซู ้ �ื อถื ออยูก่ ่อนการวมธุรกิจ น้อยกว่า
มูลค่าราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยเนื� องจากมีการต่อรองราคาซื� อ จะรับรู ้ส่วนต่างโดยตรงไปยังงบกําไรขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชี ระหว่างกิ จการ ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรื อขาดทุนที�ยงั ไม่ได้เกิดขึ�นจริ งระหว่างกลุ่มบริ ษทั นโยบาย
การบัญชี ของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลี�ยนเพื�อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
ในงบการเงินเฉพาะกิ จการ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกบัญชี ดว้ ยราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื�อสะท้อน
การเปลี�ยนแปลงสิ� งตอบแทนที�เกิดขึ�นจากสิ� งตอบแทนที�คาดว่าจะได้รับ ต้นทุนนั�นจะรวมส่ วนแบ่งต้นทุนทางตรง
รายชื� อของบริ ษทั ย่อยหลักของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11
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รายงานประจำ�ปี 2558

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.4

การแปลงค่าเงินตราต่ างประเทศ
(ก) สกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที�ใช้นาํ เสนองบการเงิน
รายการที�รวมในงบการเงินของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จหลักที�
บริ ษทั ดําเนินงานอยู่ (สกุลเงินที�ใช้ในการดําเนิ นงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาทซึ� งเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนิ นงาน
และสกุลเงินที�ใช้นาํ เสนองบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที�เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี� ยน ณ วันที�เกิ ดรายการ
หรื อวันที�ตีราคาหากรายการนั�นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที� เกิ ดจากการรับหรื อจ่ายชําระที� เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ และที�เกิ ดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี� สินที�เป็ นตัวเงินซึ� งเป็ นเงินตราต่างประเทศ ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรื อ
ขาดทุน
เมื� อมี ก ารรับ รู้ รายการกําไรหรื อขาดทุ น ของรายการที� ไม่ เป็ นตัวเงิน ไว้ในกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จอื� น องค์ประกอบของอัตรา
แลกเปลี� ยนทั�งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั�น จะรั บ รู ้ ไว้ในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื� น ด้วย ในทางตรงข้ามการรับ รู ้ ก าํ ไรหรื อ
ขาดทุนของรายการที�ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี� ยนทั�งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั�น
จะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนด้วย

2.5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึ งเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั�นอื�นที�มีสภาพคล่องสู งซึ�งมีอายุไม่เกิ นสามเดือนนับจากวันที�ได้มา และเงินเบิกเกิ น
บัญชีจะแสดงไว้ในส่ วนของของหนี� สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั

2.6

ลูกหนีก� ารค้า
ลู กหนี� ก ารค้ารับ รู ้ เริ� มแรกด้วยมูลค่ าตามใบแจ้งหนี� และจะวัดมู ลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงิน ที� เหลื ออยู่หักด้วยค่ าเผื� อหนี� ส งสัยจะสู ญ
ซึ�งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลื อ ณ วันสิ� นปี ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญหมายถึ งผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี ของลูกหนี� การค้า
เปรี ยบเที ยบกับ มูล ค่ าที� ค าดว่าจะได้รับ จากลู ก หนี� การค้า หนี� สู ญที� เกิ ด ขึ� นจะรั บ รู้ ไว้ในงบกําไรขาดทุนโดยถื อเป็ นส่ วนหนึ� งของ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2.7

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิ ที�จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคํานวณโดยวิธีถวั เฉลี�ยเคลื�อนที�
ต้นทุนของการซื�อประกอบด้วยราคาซื� อ และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับการซื� อสิ นค้านั�น เช่นค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วย
ส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื�อนไขกลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื� อมคุณภาพเท่าที�จาํ เป็ น
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.8

เงินลงทุนเพื�อค้า
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทเงินลงทุนที�นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั เป็ น เงินลงทุนเพื�อค้า การจัดประเภทขึ�นอยูก่ บั
จุ ด มุ่ งหมายขณะลงทุ น ฝ่ ายบริ ห ารจะเป็ นผู ้ก ําหนดการจัด ประเภทที� เหมาะสมสํ าหรั บ เงิ น ลงทุ น ณ เวลาลงทุ น และทบทวน
การจัดประเภทเป็ นระยะ
เงินลงทุนเพื�อค้า คือ เงินลงทุนเพื�อจุดมุ่งหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี� ยนแปลงราคาในช่ วงเวลาสั�นไม่เกิน 3 เดื อนนับแต่เวลา
ที�ลงทุน และแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงิ น ลงทุ น เพื� อ ค้ าวัด มู ล ค่ า ในเวลาต่ อ มาด้ ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม มู ล ค่ ายุติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น วัด ตามราคาเสนอซื� อ ที� อ้า งอิ ง จาก
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ณ วัน ทําการสุ ด ท้ายของวัน สิ� น รอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิ งราคาเสนอซื� อ ล่ าสุ ด จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการกําไรและขาดทุนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ งของเงินลงทุนเพื�อค้ารับรู้ในงบกําไรขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั จะทดสอบค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื�อมีขอ้ บ่งชี� ว่าเงินลงทุนนั�นอาจมีค่าเผื�อการด้อยค่าเกิ ดขึ�น หากราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนสู งกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื�อการด้อยค่ารวมไว้ในงบกําไรขาดทุน
ในการจําหน่ ายเงิ น ลงทุ น ผลต่างระหว่างมูล ค่ายุติธ รรมของผลตอบแทนสุ ท ธิ ที� ได้รับ จากการจําหน่ ายเมื� อเปรี ยบเที ยบกับ ราคา
ตามบัญชี ของเงิ นลงทุนนั�นจะบัน ทึ กรวมอยู่ในกําไรหรื อขาดทุ น กรณี ที�จาํ หน่ ายเงิ นลงทุน ที� ถือไว้ในตราสารหนี� ห รื อตราสารทุ น
ชนิ ดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนที�จาํ หน่ ายจะกําหนดโดยใช้วิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักด้วยราคาตามบัญชี จาก
จํานวนทั�งหมดที�ถือไว้

2.9

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนเริ� มแรกหักค่าเสื� อมราคาสะสม ต้นทุนเริ� มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี� ยวข้องกับ
การซื� อสิ นทรัพย์น� นั
ต้นทุนที�เกิ ดขึ�นภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อรับรู ้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ� งตามความเหมาะสม เมื�อต้นทุน
นั�นเกิ ดขึ� นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตแก่กลุ่ มบริ ษทั และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่ าเชื� อถื อ
มูลค่าตามบัญชี ของชิ� นส่ วนที� ถูกเปลี� ยนแทนจะถู กตัดรายการออก สําหรับ ค่าซ่ อมแซมและบํารุ งรั กษาอื�น ๆ บริ ษทั จะรั บรู ้ ตน้ ทุ น
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
ค่าเสื� อมราคาคํานวณด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ที�ได้ประมาณการไว้ดงั ต่อไปนี� ยกเว้นที�ดินซึ� งถื อว่าประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์มีไม่จาํ กัด
อาคาร ส่วนควบและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื� องใช้สาํ นักงานและคอมพิวเตอร์
เครื� องตกแต่ง ติดตั�ง และวัสดุอุปกรณ์
ยานพาหนะ
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.9

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ลินิน เครื� องเคลือบ เครื� องแก้วและเครื� องเงิน และเครื� องใช้บางชนิ ดที�ใช้ในการดําเนิ นกิ จการอาคารที�พกั อาศัยให้เช่า บันทึกเป็ นมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่าที�ซ�ื อมา ในจํานวนเท่าที�จาํ เป็ นสําหรับการดําเนิ นกิ จการโดยปกติ โดยถื อเป็ นมูลค่าหลักของสิ นทรัพย์น� ี โดย
ไม่คิดค่าเสื� อมราคา การซื�อเพิ�มเติมเพื�อเปลี�ยนหรื อทดแทนของเดิมในภายหลัง บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายประจํางวด
ทุกสิ� นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่ มบริ ษทั ได้มีการทบทวนและปรั บ ปรุ งมูลค่ าคงเหลื อและอายุก ารให้ป ระโยชน์ของสิ นทรั พย์ให้
เหมาะสม
ในกรณี ที�มูลค่าตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที� คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชี จะถู กปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที� คาดว่าจะได้รับคื นทันที
ผลกําไรหรื อขาดทุนที� เกิ ดจากการจําหน่ ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรี ยบเที ยบจากสิ� งตอบแทนสุ ทธิ ที�ได้รับจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้บญั ชี ผลกําไรหรื อขาดทุนอื�นสุ ทธิ ในกําไรหรื อขาดทุน

2.10

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(ก) สัญญาให้บริ การระบบสารสนเทศที�ได้มาจากการรวมธุรกิจ
สัญญาให้ บริ การระบบสารสนเทศที� ได้มาจากการรวมธุ รกิ จ รั บรู ้ ด้วยมู ลค่ ายุติธรรม ณ วันรวมธุ รกิ จ สัญญาให้ บริ การระบบ
สารสนเทศที�ได้มาจากการรวมธุ รกิจวัดมูลค่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจหักค่าตัดจําหน่ายสะสม
กลุ่มบริ ษทั ตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจากการรวมธุ รกิจในงบการเงินรวมโดยอิงตามสัดส่ วนของรายได้โครงการวางระบบ
สารสนเทศซึ� งรับรู้ จนถึ งวันสิ� นปี ต่อรายได้รวมของสัญญาให้บริ การวางระบบสารสนเทศสําหรั บโครงการที�ได้มา ณ วันที� ซ�ื อ
บริ ษทั ย่อย
(ข) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ โดยที� ซ�ื อมามี ลกั ษณะเฉพาะบันทึ กเป็ นสิ นทรั พย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มาและ
การดําเนิ นการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ น� นั สามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจําหน่ ายตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 และ 5 ปี
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.11

ค่ าความนิยม
ค่ าความนิ ยมคื อ สิ� งตอบแทนที� โ อนให้ ที� สู งกว่ามู ล ค่ ายุติ ธ รรมของส่ วนแบ่ งของกลุ่ ม บริ ษ ัท ในสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี� สิ น ที� ระบุ ไ ด้
และหนี� สินที�อาจเกิ ดขึ�นของบริ ษทั ย่อย ณ วันที�ได้มาซึ� งบริ ษทั นั�น ค่าความนิ ยมที�เกิ ดจากการได้มาซึ� งบริ ษทั ย่อยจะแสดงเป็ นรายการ
แยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิ ยมที� รับ รู ้ จะต้องถู ก ทดสอบการด้อยค่ าทุ ก ปี และแสดงด้วยราคาทุ นหัก ค่าเผื� อการด้อยค่ าสะสม ค่ าเผื�อการด้อยค่ าของ
ค่าความนิ ยมที� รับรู้ แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั�งนี� มูลค่าคงเหลือตามบัญชี ของค่าความนิ ยมจะถูกรวมคํานวณในกําไรหรื อขาดทุน
เมื�อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ค่าความนิ ยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่วยที�ก่อให้เกิ ดกระแสเงินสด โดยที�หน่ วยนั�นอาจจะ
เป็ นหน่วยเดี ยวหรื อหลายหน่ วยรวมกันซึ� งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิ จ ซึ� งค่าความนิ ยมเกิ ดขึ�นจากส่ วนงานปฏิบตั ิการ
ที�ระบุได้

2.12

การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ที�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิ ยม) ซึ�งไม่มีการตัดจําหน่ ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจําทุกปี
สิ นทรั พย์อื�นที� มีการตัดจําหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื�อมีเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์บ่งชี� ว่าราคาตามบัญชี อาจสู งกว่ามูลค่า
ที�คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรั บรู ้ เมื�อราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิ ที�ค าดว่าจะได้รับคื น
ซึ� งหมายถึ งจํานวนที� สู งกว่าระหว่างมูลค่ ายุติธรรมหัก ต้น ทุ น ในการขายเที ยบกับ มู ล ค่าจากการใช้ สิ นทรั พย์จะถู ก จัดเป็ นหน่ วย
ที�เล็กที�สุดที�สามารถแยกออกมาได้ เพื�อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สิ นทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนื อจาก
ค่าความนิ ยมซึ� งรั บรู ้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถู กประเมิ นความเป็ นไปได้ที� จะกลับรายการขาดทุ นจากการด้อยค่ า
ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน

2.13

สั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีที�กลุ่มบริษทั เป็ นผู้เช่ า
สัญญาระยะยาวเพื�อเช่ าสิ นทรัพย์ซ� ึ งผูใ้ ห้เช่ าเป็ นผูร้ ับความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่ สัญญาเช่ านั�น
ถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที�ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิ จากสิ� งตอบแทนจูงใจที�ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกําไร
หรื อขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั�น
สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ� ึ งผูเ้ ช่ าเป็ นผูร้ ับความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั�งหมดถือเป็ นสัญญาเช่ า
การเงิน ซึ� งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที�เช่ า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตาม
สัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า
จํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปันส่ วนระหว่างหนี� สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื�อให้ได้อตั ราดอกเบี�ยคงที�ต่อหนี� สินคงค้างอยู่ โดย
พิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่ายจะบันทึก
ในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื�อทําให้อตั ราดอกเบี�ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที�สําหรับยอดคงเหลื อของหนี� สินทรัพย์
ที�เหลื ออยู่ สิ นทรัพย์ที�ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื� อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที�เช่ าหรื ออายุของสัญญาเช่ า
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

รายงานประจำ�ปี 2558

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.14

เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมรับรู้ เริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ� งตอบแทนที� ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที� เกิ ดขึ� น เงินกูย้ ืมวัดมูลค่าในเวลา
ต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง ผลต่างระหว่างเงินที�ได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที�เกิ ดขึ�น)
เมื�อเทียบกับมูลค่าที�จ่ายคืนเพื�อชําระหนี� น� นั จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
ค่าธรรมเนี ยมที�จ่ายไปเพื�อให้ได้เงินกูม้ าจะรับรู ้เป็ นต้นทุนการจัดทํารายการเงินกูใ้ นกรณี ที�มีความเป็ นไปได้ที�จะใช้วงเงินกูบ้ างส่ วน
หรื อทั�งหมด ในกรณี น� ี ค่าธรรมเนี ยมจะรอการรั บรู ้ จนกระทัง� มี ก ารถอนเงิ น หากไม่มี ห ลัก ฐานที� มี ค วามเป็ นไปได้ที� จะใช้วงเงิ น
บางส่ ว นหรื อทั�ง หมดค่ าธรรมเนี ย มจะรั บ รู ้ เป็ นค่ า ใช้ จ่ ายจ่ ายล่ ว งหน้ าสํ าหรั บ การให้ บ ริ การสภาพคล่ อ งและจะตัด จํา หน่ า ย
ตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ ี�เกี�ยวข้อง
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็ นหนี� สินหมุนเวียนเมื� อกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ อนั ปราศจากเงื�อนไขให้เลื� อนชําระหนี� ออกไปอี กเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
12 เดือน นับจากวันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน

2.15

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดประกอบด้วย ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ ในกําไร
หรื อขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที�เกี� ยวข้องกับรายการที�รับรู ้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น หรื อรายการที�รับรู ้ โดยตรงไปยังส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี น� ี ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น หรื อโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ้นตามลําดับ
ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษี ตามกฎหมายภาษี ที�มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที�คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้
ภายในสิ� นรอบระยะเวลาที� รายงานในประเทศที� บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้อง ดําเนิ น งานอยู่แ ละเกิ ดรายได้เพื�อเสี ยภาษี ผูบ้ ริ ห ารจะ
ประเมินสถานะของการยืน� แบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวดๆ โดยคํานึงถึงสถานการณ์ที�สามารถนํากฎหมายภาษี ไปปฏิบตั ิซ� ึ งขึ�นอยูก่ บั
การตีความ และจะตั�งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษี หากคาดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี รับรู้ ตามวิธีหนี� สิน เมื� อเกิ ดผลต่างชั�วคราวระหว่างฐานภาษี ของสิ นทรัพย์และหนี� สิน และราคาตามบัญชี
ที�แสดงอยูใ่ นงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที�เกิ ดจากการรับรู ้ เริ� มแรกของรายการสิ นทรัพย์
หรื อรายการหนี� สินที�เกิ ดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุ รกิจ และ ณ วันที�เกิ ดรายการ รายการนั�นไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุนทั�ง
ทางบัญชี หรื อทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คาํ นวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที� มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที� คาดได้
ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ� นรอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมื�อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีที�เกี�ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จะรับรู ้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที�จะนําจํานวนผลต่าง
ชัว� คราวนั�นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริ ษทั ได้ต� งั ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี โดยพิจารณาจากผลต่างชัว� คราวของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และ
ส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้าที�ตอ้ งเสี ยภาษีเว้นแต่กลุ่มบริ ษทั สามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชัว� คราวและการกลับ
รายการผลต่างชัว� คราวมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ�นได้ภายในระยะเวลาที�คาดการณ์ได้ในอนาคต
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื�อกิ จการมีสิทธิ ตามกฎหมายที�จะ
นําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี� สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั�งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เกี� ยวข้องกับภาษีเงินได้ที�ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดี ยวกันโดยการเรี ยกเก็บ
เป็ นหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ�งตั�งใจจะจ่ายหนี� สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
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2.16

ผลประโยชน์ พนักงาน
(ก) โครงการผลประโยชน์ เมื�อเกษียณอายุ
โครงการผลประโยชน์คือโครงการบําเหน็จบํานาญที�ไม่ใช่ โครงการสมทบเงิน ซึ� งจะกําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์ที�พนักงาน
จะได้รับเมื�อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ�นอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น อายุ จํานวนปี ที�ให้บริ การ และ ค่าตอบแทน
หนี� สิ น สําหรั บโครงการผลประโยชน์ จะรั บ รู ้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยมู ล ค่ าปั จจุ บ ัน ของภาระผูก พัน ณ วันที� สิ�น รอบ
ระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ โครงการภาระผูกพันนี� คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระทุกปี
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ ซึ� งมูลค่าปัจจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด
ออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ� งเป็ นสกุลเงินเดี ยวกับสกุลเงินที�จะจ่ายภาระผูกพัน และ
วันครบกําหนดของหุ ้นกูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาที�ตอ้ งชําระภาระผูกพันกองทุนบําเหน็จบํานาญ
กําไรและขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกัน ภัยที� เกิ ดขึ� นจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์ ห รื อการ
เปลี�ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นในงวดที�เกิดขึ�น
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
(ข) กองทุนสํ ารองเลีย� งชีพ
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชี พ โดยใช้แผนการกําหนดอัตราการจ่ายสมทบโดยที�สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออก
จากสิ น ทรัพย์ข องกลุ่ ม บริ ษทั และบริ ห ารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุ นสํารองเลี� ยงชี พดังกล่ าวได้รับ เงิ น เข้าสมทบ
กองทุนจากพนักงานและกลุ่มบริ ษทั เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี� ยงชี พของกลุ่มบริ ษทั บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อ
ขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที�เกิดรายการนั�น

2.17

ประมาณการหนีส� ิ น
ประมาณการสําหรับการฟ้ องร้ องตามกฎหมาย จะรับรู้ ก็ต่อเมื�อ กลุ่ มบริ ษทั มี ภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที�
จัดทําไว้ อันเป็ นผลสื บเนื� องมาจากเหตุการณ์ในอดี ตซึ� งการชําระภาระผูกพันนั�นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ จะส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั
ต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจํานวนที�ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื� อถือ
ในกรณี ที� มี ภาระผูกพันที� คล้ายคลึ งกัน หลายรายการ กลุ่ มกิ จการกําหนดความน่ าจะเป็ นที� กิจการจะสู ญเสี ยทรั พยากรเพื� อจ่ายชําระ
ภาระผูกพันเหล่านั�น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทั�งประเภท แม้ว่าความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที�กิจการจะ
สูญเสี ยทรัพยากรเพื�อชําระภาระผูกพันบางรายการที�จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ�า
กลุ่มกิ จการจะวัดมูลค่ าของจํานวนประมาณการหนี� สิ น โดยใช้มูลค่ าปั จจุบ นั ของรายจ่ายที� คาดว่าจะต้องนํามาจ่ ายชําระภาระผูกพัน
โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซ� ึ งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี� ยงเฉพาะของหนี� สิน
ที�กาํ ลังพิจารณาอยู่ การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี� สินเนื� องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็ นดอกเบี�ยจ่าย
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2.18

การรับรู้รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที�จะได้รับจากการขายสิ นค้าและบริ การซึ� งเกิดขึ�นจากกิ จกรรมตามปกติของกลุ่มบริ ษทั รายได้จะ
แสดงด้วยจํานวนเงิ นสุ ทธิ จากภาษี ขาย เงินคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่ มบริ ษทั สําหรับงบการเงินรวม รายได้
จากการขายสิ นค้ารั บรู ้ เมื� อผูซ้ �ื อรั บโอนความเสี� ยงและผลตอบแทนที� เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ น ค้า รายได้จากการ
ให้บริ การแก่ลูกค้ารับรู ้โดยอ้างอิงตามขั�นของความสําเร็ จของงานที�ทาํ เสร็ จ โดยใช้วิธีอตั ราส่ วนของบริ การที�ให้จนถึ งปั จจุบนั เทียบ
กับบริ การทั�งสิ�นที�ตอ้ งให้
รายได้จากกิ จการอาคารที�พกั อาศัยให้เช่ าและกิ จการบริ หารอาคารสํานักงานรั บรู ้ เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง รายได้ที�รับรู ้ ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�มและแสดงสุทธิ จากส่วนลดการค้า
รายได้จากการให้บริ การติดตั�งระบบสารสนเทศรับรู้ เป็ นรายได้ตามอัตราส่ วนของงานที�ทาํ เสร็ จ อัตราส่ วนของงานที�ทาํ เสร็ จคํานวณ
จากต้นทุนที�เกิ ดขึ�นจริ งจนถึงปั จจุบนั เทียบเป็ นสัดส่ วนกับประมาณการต้นทุนทั�งสิ� นที�คาดว่าจะใช้สาํ หรับแต่ละโครงการ โดยจะตั�ง
สํารองค่าเผื�อผลขาดทุนสําหรับโครงการติดตั�งระบบสารสนเทศทั�งจํานวนเมื�อทราบแน่ชดั ว่าโครงการติดตั�งระบบสารสนเทศนั�นจะ
ประสบผลขาดทุน
รายได้ดอกเบี�ยต้องรับรู ้ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนที�แท้จริ ง
รายได้อื�นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชําระ

2.19

การจ่ ายเงินปันผล
เงินปันผลที�จ่ายไปยังผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จะรับรู ้ในด้านหนี� สินในงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในรอบระยะเวลาบัญชี ซ� ึ งที�ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล

2.20

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดําเนิ น งานได้ถู ก รายงานในลัก ษณะเดี ยวกับ รายงานภายในที� นําเสนอให้ ผูม้ ี อ าํ นาจตัด สิ น ใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ น งาน
ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ น ใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึ งบุคคลที� มีห น้าที�ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของ
ส่วนงานดําเนิ นงาน ซึ� งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริ ษทั ที�ทาํ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
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การจัดการความเสี�ยงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี� ยงทางการเงิน
กิ จกรรมของกลุ่ มบริ ษทั ย่อมมี ค วามเสี� ยงทางการเงิ น ที� ห ลากหลายซึ� งได้แ ก่ ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี� ยน ความเสี� ยงจากอัตรา
ดอกเบี�ย ความเสี� ยงด้านการให้สินเชื� อ และความเสี� ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี� ยงโดยรวมของกลุ่ มบริ ษทั จึงมุ่งเน้น
ความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที�ทาํ ให้เสี ยหายต่อผลการดําเนิ นงานทางการเงินของกลุ่ มบริ ษทั ให้
เหลือน้อยที�สุดเท่าที�เป็ นไปได้
การจัดการความเสี� ยงดําเนิ นงานโดยฝ่ ายจัดการ ซึ� งเป็ นไปตามนโยบายที� อนุ มตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฝ่ ายจัดการจะชี� ประเด็ น
ประเมิ น และป้ องกันความเสี� ยงทางการเงิน ด้วยการร่ วมมื อกัน ทํางานอย่างใกล้ชิ ดกับหน่ วยปฏิ บ ตั ิ งานต่ างๆ ภายในกลุ่ มบริ ษ ัท
คณะกรรมการบริ หารความเสี� ยงจะกําหนดหลักการโดยภาพรวมเพื�อจัดการความเสี� ยงและนโยบายที�เกี�ยวข้องไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
รวมถึงนโยบายสําหรับความเสี� ยงที�เฉพาะเจาะจง เช่ น ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน ความเสี� ยงอัตราดอกเบี�ย ความเสี� ยงด้านการให้
สิ นเชื�อ และความเสี� ยงด้านสภาพคล่อง
3.1.1 ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเนื� องจากกลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี� และเจ้าหนี� บางส่ วนเป็ นสกุล
เงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั เชื� อว่าในสถานการณ์ปัจจุบนั ความเสี� ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
จะไม่มีผลกระทบที�เป็ นสาระสําคัญต่อผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้ใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิน
เพื�อป้ องกันความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี� ยนดังกล่าว
3.1.2 ความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี�ย
ความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี�ย คือ ความเสี� ยงที�มูลค่าของเครื� องมือทางการเงินจะเปลี� ยนแปลงไปเนื� องจากการเปลี� ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี� ยในท้องตลาด สิ นทรัพย์ทางการเงินที�อาจทําให้กลุ่มบริ ษทั มีความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี� ย ได้แก่ เงินฝาก
ธนาคาร กลุ่มบริ ษทั มีเงินเบิกเกินบัญ ชี จากสถาบัน การเงิน โดยมีอตั ราดอกเบี� ยลอยตัว นอกจากนี� ก ลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ ืม
ระยะสั�นแก่บริ ษทั ย่อยและเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน โดยมีอตั ราดอกเบี�ยคงที�ตามช่ วงระยะเวลา อย่างไรก็ตาม
อัตราดอกเบี�ยคงที�เป็ นอัตราที�ใกล้เคียงกับอัตราตลาด ทั�งนี� กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ป้องกันความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี�ย
3.1.3 ความเสี� ยงด้านการให้สินเชื� อ
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนยั สําคัญของความเสี� ยงทางด้านการให้สินเชื� อ เนื� องจากกลุ่มบริ ษทั มีลูกค้าจํานวนมาก
และอยูใ่ นกลุ่มธุ รกิ จที�ต่างกัน นอกจากนี� กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที�เหมาะสมเพื�อทําให้เชื� อมัน� ได้ว่าได้ขายสิ นค้าและให้บริ การ
แก่ลูกค้าที�มีประวัติสินเชื� ออยูใ่ นระดับที�เหมาะสม กลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเสี� ยงที�มีนยั สําคัญกับสถาบันการเงินเนื� องจากกลุ่ม
บริ ษทั ฝากเงินสดไว้กบั สถาบันการเงินที�น่าเชื� อถือ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเสี� ยงด้านการให้สินเชื� ออื�น นอกเหนื อจากจํานวน
ค่าเผื �อ หนี� ส งสัยจะสู ญ ที �ไ ด้บ นั ทึก ในงบการเงิน แล้ว ซึ� งประเมิน จากประสบการณ์ก ารชําระเงิน ในอดี ต และปั จจัยอื �น
ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
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การจัดการความเสี� ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1

ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.4 ความเสี� ยงด้านสภาพคล่อง
จํา นวนเงิน สดที�มีอ ย่า งเพีย งพอและเงิน ลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ที �มีต ลาดรองรับ ย่อ มแสดงถึง การจัด การความเสี � ยงของ
สภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็ นได้จากการที�มีวงเงินอํานวยความสะดวกใน
การกูย้ ืมที�ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั ได้ต� งั เป้ าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุน่ ใน
การระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสิ นเชื� อที�ตกลงไว้ให้เพียงพอที�จะหามาได้เนื� องจากลักษณะธรรมชาติของธุ รกิ จที�เป็ น
ฐานของกลุ่มบริ ษทั มีพลวัตเปลี� ยนแปลงได้

3.2

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี� แสดงถึงการวิเคราห์เครื� องมือทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่าง
ของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี�
ข้อมูลระดับ 1: ราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินอย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2: ข้อมูลอื�นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื� อขายซึ� งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1 ทั�งที�สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูล
ราคา) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที�คาํ นวณมาจากราคา) สําหรับสิ นทรัพย์น� นั หรื อหนี� สินนั�น
ข้อมูลระดับ 3: ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินซึ� งไม่ได้มาจากข้อมูลที�สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้)
ตารางต่อไปนี� แสดงถึงสิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ข้ อมูลระดับที� 1
พันบาท
สินทรัพย์
หลักทรัพย์เพื�อค้า (หมายเหตุ 8)

396,976

ข้ อมูลระดับที� 1
พันบาท
สิ นทรัพย์
หลักทรัพย์เพื�อค้า (หมายเหตุ 8)

326,751

งบการเงินรวม
ข้ อมูลระดับที� 2
ข้ อมูลระดับที� 3
พันบาท
พันบาท
-

รวม
พันบาท

-

396,976

งบการเงินเฉพาะบริษทั
ข้ อมูลระดับที� 2
ข้ อมูลระดับที� 3
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

-

-

326,751

9726

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
3

การจัดการความเสี� ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.2

การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
ตารางต่อไปนี� แสดงถึงสิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
งบการเงินรวม

สินทรัพย์
หลักทรัพย์เพื�อค้า (หมายเหตุ 8)

ข้ อมูลระดับที� 1
พันบาท

ข้ อมูลระดับที� 2
พันบาท

ข้ อมูลระดับที� 3
พันบาท

รวม
พันบาท

317,700

-

-

317,700

งบการเงินเฉพาะบริษทั
ข้ อมูลระดับที� 2
ข้ อมูลระดับที� 3
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

ข้ อมูลระดับที� 1
พันบาท
สินทรัพย์
หลักทรัพย์เพื�อค้า (หมายเหตุ 8)

317,700

-

-

317,700

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลําดับชั�นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
(ก) เครื� องมือทางการเงินใน ระดับ 1
มูลค่ายุติธรรมของเครื� องมื อทางการเงินที� ซ�ื อขายในตลาดที� มีส ภาพคล่ องอ้างอิ งจากราคาเสนอซื� อขาย ณ วันที� ในงบการเงิ น
ตลาดจะถือเป็ นตลาดที�มีสภาพคล่องเมื�อราคาเสนอซื� อขายมีพร้อมและสมํ�าเสมอ และราคานั�นแสดงถึงรายการในตลาดที�เกิ ดขึ�น
จริ งอย่างสมํ�าเสมอ ในราคาซึ� งคู่สญ
ั ญาซึ� งเป็ นอิสระจากกันพึงกําหนดในการซื� อขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซื� อขายที�ใช้
สําหรับสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที�ถือโดยกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ราคาเสนอซื� อปัจจุบนั เครื� องมือทางการเงินนี� รวมอยูใ่ นระดับ 1
ราคาตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี� สิ นทางการเงิน อื� นของกลุ่ ม บริ ษทั ณ วัน ที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที� ไม่ ได้แ สดงด้วยมู ล ค่า
ยุติธรรมตามที�ปรากฏในงบการเงิน มี มูลค่าใกล้เคี ยงกับมูลค่ายุติธรรม เนื� องจากเป็ นรายการที� มีมีอตั ราดอกเบี� ยคล้ายคลึ งกับอัตรา
ดอกเบี�ย ณ อัตราตลาดในปั จจุบนั
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ประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื�อง และอยูบ่ นพื�นฐานของประสบการณ์ในอดีตและ
ปัจจัยอื�นๆ ซึ�งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื� อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั�น
กลุ่มบริ ษทั มีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานที�เกี� ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี อาจไม่ตรงกับ
ผลที�เกิดขึ�นจริ ง ประมาณทางการบัญชี ที�สําคัญและข้อสมมติฐานที�มีความเสี� ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญที�อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดการปรับปรุ งยอด
คงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี� สินในรอบระยะเวลาบัญชี หน้า มีดงั นี�
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
มู ล ค่ าปั จ จุบ ัน ของภาระผู ก พัน ผลประโยชน์ พ นัก งานขึ� น อยู่ก ับ หลายปั จจัย ที� ใ ช้ ใ นการคํานวณตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัยโดยมี
ข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี�ยวกับอัตราคิดลด การเปลี�ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี� จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาอัตราคิ ดลดที� เหมาะสมในแต่ละปี ซึ� งได้แก่ อตั ราดอกเบี�ยที� ควรจะใช้ในการกําหนดมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการ
กระแสเงินสดที�คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดที�เหมาะสม
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ�งเป็ นสกุลเงินเดี ยวกับค่าตอบแทน และมีอายุครบกําหนดใกล้เคียงกับ
ระยะเวลาที�ตอ้ งจ่ายชําระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที�เกี�ยวข้อง
ข้อสมมติ ฐานหลักอื�นๆสําหรั บภาระผูกพันบําเหน็จอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในตลาด ข้อมูลเพิ�มเติมเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 17

5

การจัดการความเสี�ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั�นเพื�อดํารงไว้ซ� ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื� องของกลุ่มบริ ษทั เพื�อ
สร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ื อหุ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี�มีส่วนได้เสี ยอื�น และเพื�อดํารงไว้ซ� ึ งโครงสร้างของทุนที�เหมาะสมเพื�อลดต้นทุนของ
เงินทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น การออกหุ้นใหม่
หรื อการขายทรัพย์สินเพื�อลดภาระหนี� สิน
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214.2
214.2

120.4
(78.2)
44.6
44.6

1,422.2
1,476.9

รายได้
รายได้จากการให้บริ การลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวม

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

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท

1,457.6
1,506.0

98.8
(74.1)
27.0
27.0

191.4
191.4

พ.ศ. 2557
ล้ านบาท

ธุรกิจให้ บริการ
ทีพ� กั อาศัย

7.6
592.2

24.1
(44.1)
(8.5)
1.2
(7.2)

43.0
3.0
46.0

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท

10.0
495.6

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

42.0
3.4
45.4

พ.ศ. 2557
ล้ านบาท

ธุรกิจให้ บริการ
บริหารอาคารสํ านักงาน

1.3
162.4

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

167.5
4.0
171.5

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท

2.5
182.7

40.6
(50.9)
(11.9)
2.4
(9.5)

130.7
130.7

พ.ศ. 2557
ล้ านบาท

ธุรกิจให้ บริการเกีย� วกับ
การติดตั�งระบบสารสนเทศ

2.9

(1.0)
(0.9)
(0.9)

-

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท

0.1
4.2

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

4.5
4.5

พ.ศ. 2557
ล้ านบาท

ธุรกิจให้ บริการ
ทีป� รึกษาด้ านธุรกิจ

75.1

(1.0)
(0.7)
(0.7)

-

-

-

-

พ.ศ. 2557
ล้ านบาท

ธุรกิจพัฒนา
อสั งหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2558
ล้ านบาท

ข้อมูลบางรายการที�มีสาระสําคัญเกี�ยวกับรายได้และกําไรของข้อมูลตามส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดงั ต่อไปนี�

(222.2)

(3.2)
3.2
-

(7.0)
(7.0)

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท

(148.5)

(7.9)
7.9
-

(7.9)
(7.9)

พ.ศ. 2557
ล้ านบาท

การตัดบัญชี
รายการระหว่ างกัน

1,431.1
2,087.3

174.8
(165.5)
16.6
0.9
17.5

424.7
424.7

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท

รวม

29

1,470.2
2,040.0

151.9
(149.5)
10.7
2.3
13.0

364.1
364.1

พ.ศ. 2557
ล้ านบาท

ส่ วนงานดําเนิ นงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดี ยวกับรายงานภายในที� นาํ เสนอให้ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ น งาน ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึ งบุคคลที� มีหน้าที� ในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานดําเนินงาน ซึ� งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการบริ ษทั ที�ทาํ การตัดสิ นใจเชิ งกลยุทธ์

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
7
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เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พันบาท
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคารระยะสั�น

61,852
10,042
71,894

พ.ศ. 2557
พันบาท
54,523
7,626
62,149

งบเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
49,165
10,042
59,207

36,489
7,626
44,115

เงินฝากธนาคารระยะสั�นมี อตั ราดอกเบี� ยที� แท้จริ งอยู่ที� ร้อยละ 1.55 ต่ อปี (พ.ศ. 2557 : ร้ อยละ 2.55 ต่ อปี ) และเงิ นฝากดังกล่ าวมี ระยะเวลาครบกําหนด
โดยเฉลี�ยอยูท่ ี� 90 วัน

101

30

102

8

393,178
3,798
396,976

396,976
396,976

310,941
6,829
317,770

ราคาทุน
พันบาท
317,770
317,770

มูลค่ ายุติธรรม
พันบาท

พ.ศ. 2557

326,751
326,751

มูลค่ายุติธรรม
พันบาท

317,770
448,650
(375,000)
2,283
3,273
396,976

หลักทรัพย์ เพื�อค้ า
พันบาท

317,770
317,770

31

317,770
378,650
(375,000)
2,283
3,048
326,751

งบการเงินเฉพาะบริษทั
หลักทรัพย์ เพื�อค้ า
พันบาท

310,941
6,829
317,770

มูลค่ายุติธรรม
พันบาท

พ.ศ. 2557
ราคาทุน
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงินรวม

323,178
3,573
326,751

ราคาทุน
พันบาท

พ.ศ. 2558

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื�อค้าอ้างอิงจากราคาเสนอซื� อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง ณ วันที�ในงบการเงิน มูลค่ายุติธรรมนี� ถูกจัดอยูใ่ นระดับที� 1 ของลําดับชั�นมูลค่ายุติธรรม

ราคาตามบัญชีปลายปี

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

พ.ศ. 2558

งบการเงินรวม
ราคาทุน มูลค่ ายุติธรรม
พันบาท
พันบาท

ในระหว่างปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินลงทุนในหลักทรัพย์มีการเปลี�ยนแปลงดังนี�

เงินลงทุนชัว� คราว

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

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดงั นี�

เงินลงทุนชั�วคราว

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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ลูกหนีก� ารค้ าและลูกหนีอ� ื�น - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พันบาท

พ.ศ. 2557
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

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

38,575
(6,580)
31,995

38,550
(2,915)
35,635

12,701
(362)
12,339

9,850
(508)
9,342

รายได้คา้ งรับ
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญ
รายได้คา้ งรับ - สุทธิ

123,105
(10,564)
112,541

110,961
110,961

10
10

18
18

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี�อื�น
ลูกหนี�การค้ากิจการที�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 25)

1,903
567
147,006

2,100
572
149,268

1,578
567
227
14,721

1,546
572
1,137
12,615

ลูกหนี�การค้ากิจการอื�น สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี� ที�คา้ งชําระได้ดงั นี�
งบการเงินรวม

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญ

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

พ.ศ. 2557
พันบาท

26,945

15,625

12,538

9,755

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

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

163
12,701
(362)
12,339

95
9,850
(508)
9,342

10332

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
9

ลูกหนีก� ารค้ าและลูกหนีอ� ื�น - สุ ทธิ (ต่อ)
ลูกหนี�การค้ากิจการที�เกี�ยวข้องกัน สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี�ที�คา้ งชําระได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พันบาท
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญ

10

พ.ศ. 2557
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

-

-

227

1,137

-

-

227
227

1,137
1,137

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํา� ประกัน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั มียอดเงินฝากประจําซึ� งได้ใช้เป็ นหลักประกันสําหรับภาระผูกพันในการปฏิบตั ิบางประการตามปกติของ
ธุรกิจของบริ ษทั
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ� งมียอดเงินฝากประจําซึ� งได้ใช้เป็ นหลักประกันสําหรับการให้บริ การติ ดตั�งซอฟต์แวร์ กบั
บริ ษทั แห่ งหนึ� ง

104

33
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ไทย
ไทย
ไทย

ที�ปรึ กษาด้านธุรกิจ
ให้บริ การเกี�ยวกับการติดตั�งระบบสารสนเทศ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
การลงทุนเพิ�ม
ราคาตามบัญชีปลายปี

รายการเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สรุ ปได้ดงั นี�

บริ ษทั พริ� นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด
บริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด
บริ ษทั แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ชื� อบริษทั

ประเทศ
ที�จดทะเบียน

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี�

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

10 ล้านบาท
50 ล้านบาท
75 ล้านบาท

ทุนที�ชําระแล้ว
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
-

สัดส่ วนเงินลงทุน
(ทางตรงและทางอ้ อม)
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
ร้ อยละ
ร้ อยละ

10,000
50,000
60,000
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60,000
75,000
135,000

งบการเงินเฉพาะบริษทั
ราคาทุน
พันบาท

10,000
50,000
75,000
135,000

ราคาทุน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั

รายงานประจำ�ปี 2558

105

12

106
227,517
227,517

227,517
227,517

227,517
227,517

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื� อสิ นทรัพย์
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
โอนสิ นทรัพย์
ค่าเสื� อมราคา
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุทธิ

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ที�ดนิ
พันบาท

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

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

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

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

อาคาร
ส่ วนควบและ
ส่ วนปรับปรุ ง
พันบาท

7,778
(3,929)
3,849

2,608
2,434
67
(1,260)
3,849

5,273
(2,665)
2,608

142,933
(117,117)
25,816

29,682
2,166
(614)
(67)
(5,351)
25,816

141,452
(111,770)
29,682

งบการเงินรวม
เครื� องใช้
เครื� องตกแต่ ง
สํานักงาน
ติดตั�ง
และคอมพิวเตอร์
และวัสดุอุปกรณ์
พันบาท
พันบาท

12,560
(3,679)
8,881

12,327
(680)
(2,766)
8,881

16,517
(4,190)
12,327

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

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

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

รวม
พันบาท

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

12

227,517
227,517

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
1,422,861
(255,982)
1,166,879

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

อาคาร
ส่ วนควบและ
ส่ วนปรับปรุง
พันบาท

7,176
(4,410)
2,766

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

145,290
(117,799)
27,491

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

งบการเงินรวม
เครื� องใช้
เครื� องตกแต่ ง
สํานักงาน
ติดตั�ง
และคอมพิวเตอร์
และวัสดุอุปกรณ์
พันบาท
พันบาท

12,560
(6,046)
6,514

8,881
(2,367)
6,514

ยานพาหนะ
พันบาท

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

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

รวม
พันบาท

36

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั มีอุปกรณ์จาํ นวนหนึ� งซึ� งคิดค่าเสื� อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื� อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 118.6 ล้านบาท
(พ.ศ. 2557: 117.7 ล้านบาท)

227,517
227,517

ที�ดนิ
พันบาท

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
ค่าเสื� อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รายงานประจำ�ปี 2558
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12

108
227,517
227,517

227,517
227,517

227,517
227,517

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่าย
โอนสิ นทรัพย์
ค่าเสื� อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ที�ดนิ
พันบาท

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

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

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

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

อาคาร
ส่ วนควบและ
ส่ วนปรับปรุ ง
พันบาท

2,998
(1,503)
1,495

1,136
672
(313)
1,495

2,326
(1,190)
1,136

เครื� องใช้
สํานักงาน
และคอมพิวเตอร์
พันบาท

142,933
(117,117)
25,816

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

141,382
(111,767)
29,615

เครื� องตกแต่ ง
ติดตั�ง
และวัสดุอุปกรณ์
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั

10,990
(2,373)
8,617

10,815
(2,198)
8,617

10,990
(175)
10,815

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

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

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

รวม
พันบาท

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

12

227,517
227,517

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
1,422,861
(255,982)
1,166,879

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

อาคาร
ส่ วนควบและ
ส่ วนปรับปรุ ง
พันบาท

2,492
(979)
1,513

1,495
459
(441)
1,513

145,290
(117,799)
27,491

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

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

10,990
(4,567)
6,423

8,617
(2,194)
6,423

ยานพาหนะ
พันบาท

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

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

รวม
พันบาท

38

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั มีอุปกรณ์ จาํ นวนหนึ� งซึ� งคิดค่าเสื� อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื� อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมี จาํ นวนเงินประมาณ 115.3 ล้านบาท
(พ.ศ. 2557: 116.7 ล้านบาท)

227,517
227,517

ที�ดนิ
พันบาท

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่าย
ค่าเสื� อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รายงานประจำ�ปี 2558
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
13

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ

สั ญญาให้ บริการ
ระบบสารสนเทศ
พันบาท

งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
พันบาท

รวม
พันบาท

35,490
(4,436)
31,054

11,177
(8,741)
2,436

46,667
(13,177)
33,490

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

31,054
(21,833)
9,221

2,436
782
(813)
2,405

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

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

35,490
(26,269)
9,221

11,959
(9,554)
2,405

47,449
(35,823)
11,626

9,221
(8,148)
1,073

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

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

35,490
(34,417)
1,073

13,708
(8,259)
5,449

49,198
(42,676)
6,522

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
13

รายงานประจำ�ปี 2558

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พันบาท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

10,350
(7,958)
2,392

2,392
782
(788)
2,386

11,132
(8,746)
2,386

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

12,909
(7,459)
5,450

11140

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
14

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที�จะใช้
ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที�จะใช้
ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน

หนีส� ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที�จะจ่ายชําระ
ภายใน 12 เดือน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที�จะจ่ายชําระ
เกินกว่า 12 เดือน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

69

678

69

197

2,018
2,087

1,236
1,914

1,232
1,301

356
553

(993)

(3,236)

(715)

(1,366)

(993)

(18)
(3,254)

(715)

(1,366)

1,094

(1,340)

586

(813)

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

1,139
(45)
1,094

(1,340)
(1,340)

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
586
586

(813)
(813)

สิ น ทรัพย์และหนี� สิน ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี จะสามารถแสดงหักกลบกัน ได้เมื� อสิ นทรั พย์ และหนี� สิน ภาษีเงิ นได้ดงั กล่ าวเกี� ยวข้องกับ
หน่ วยงานจัดเก็บภาษี เดี ยวกัน ในงบแสดงฐานะการเงิ นรวม สิ นทรัพย์ และหนี� สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี แสดงยอดรวมของสิ นทรั พย์ และ
หนี�สินสุทธิ ในแต่ละบริ ษทั
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
14

รายงานประจำ�ปี 2558

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
วันที� 1 มกราคม
ซื�อบริ ษทั ย่อย
(เพิ�ม)/ลด ในกําไรหรื อขาดทุน
(เพิ�ม)/ลด ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
วันที� 31 ธันวาคม

(1,340)
1,653
630
151
1,094

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

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
(813)
1,242
157
586

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

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

วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พันบาท

รายการเคลื�อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี�

วันที� 1 มกราคม
พ.ศ. 2558
พันบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญ
ประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี�สินระยะยาว

หนีส� ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ซื� อบริ ษทั ย่อย
กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชัว� คราว
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

583
95
988
248
1,914

(583)
(25)
591
39
22

151
151

70
1,730
287
2,087

(1,885)

1,653

-

(232)

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

605
3
2,261

-

(761)
(993)

(1,340)

2,283

151

1,094
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
14

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื�อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี� (ต่อ)
งบการเงินรวม
วันที� 1 มกราคม
พ.ศ. 2557
พันบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญ
ประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี� สินระยะยาว

หนีส� ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ซื� อบริ ษทั ย่อย
กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชัว� คราว
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

114

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

วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พันบาท

559
559

583
95
817
248
1,743

(388)
(388)

583
95
988
248
1,914

(6,453)

4,568

-

(1,885)

(173)
(6,626)

(1,193)
(3)
3,372

-

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

(6,067)

5,115

(388)

(1,340)
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
14

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื�อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี� (ต่อ)

วันที� 1 มกราคม
พ.ศ. 2558
พันบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญ
ประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี� สินระยะยาว

หนีส� ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชัว� คราว

หนีส� ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชัว� คราว

วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พันบาท

102
95
108
248
553

(102)
(25)
679
39
591

157
157

70
944
287
1,301

(1,366)
(1,366)

651
651

-

(715)
(715)

(813)

1,242

157

586

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

วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พันบาท

วันที� 1 มกราคม
พ.ศ. 2557
พันบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญ
ประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี� สินระยะยาว

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

-

102
95
496
248
941

(388)
(388)

102
95
108
248
553

(173)
(173)

(1,193)
(1,193)

-

(1,366)
(1,366)

(173)

(252)

(388)

(813)
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
15

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีจาก
สถาบันการเงิน

อัตราดอกเบีย�
(ร้ อยละต่ อปี )

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พันบาท

MRR + 0.75

3

พ.ศ. 2557
พันบาท
12,702

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
-

-

เงินเบิกเกินบัญชีดงั กล่าวคํ�าประกันโดยกรรมการของบริ ษทั กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อย และที�ดินและอาคารชุ ดของกรรมการของ
บริ ษทั
16

เจ้ าหนีก� ารค้ าและเจ้ าหนีอ� ื�น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พันบาท
เจ้าหนี�การค้ากิจการอื�น
เจ้าหนี�การค้ากิจการที�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 25)
เจ้าหนี�อื�น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

17

7,721
454
28,507
36,682

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

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
6,964
52
373
12,207
19,596

4,470
916
7,397
12,783

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พันบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

116

9,603
4,787
755

พ.ศ. 2557
พันบาท
6,645
1,541
-

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
5,877
2,677
785

2,479
170
-

45

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
17

รายงานประจำ�ปี 2558

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
รายการเคลื�อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้ระหว่างปี มีดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พันบาท
วันที� 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
การวัดมูลค่าใหม่
ผลกําไรที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ผลขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
ผลขาดทุนที�เกิดจากประสบการณ์
จ่ายชําระผลประโยชน์
วันที� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

6,645
4,616
171
11,432

5,161
1,447
94
6,702

2,479
2,582
95
5,156

2,366
166
4
2,536

(318)

-

(111)

-

800
273
755

-

615
281
785

-

(2,584)
9,603

(57)
6,645

(64)
5,877

(57)
2,479

รายการที�รับรู้ในงบกําไรขาดทุน มีดงั นี�
งบการเงินรวม

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
รวม (แสดงเป็ นส่วนหนึ� งของค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน)

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

พ.ศ. 2557
พันบาท

4,616
171

1,447
94

2,582
95

166
4

4,787

1,541

2,677

170

11746

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
17

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที�ใช้เป็ นดังนี�

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนที�คาดไว้
อัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ�นกับช่วงอายุ)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ

พ.ศ. 2557
ร้ อยละ

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
ร้ อยละ
ร้ อยละ

2.98 - 4.43
4.30 - 8.00

3.50 - 4.43
3.00 - 8.00

2.98
4.30 - 5.00

3.79
3.00 - 5.00

0.00 - 29.00

0.00 - 29.00

0.00 - 29.00

0.00 - 29.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานที�กาํ หนดไว้
การเปลีย� นแปลงใน
การเพิม� ขึน� ของ
การลดลงของ
ข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
อัตราคิดลด

ร้อยละ 1

อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนที�คาดไว้

ร้อยละ 1

อัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (ขึ�นกับช่วงอายุ)

ร้อยละ 1

ลดลง ร้อยละ
7.47 - 17.03
เพิ�มขึ�น ร้อยละ
8.09 - 20.54
ลดลง ร้อยละ
7.05 - 18.27

เพิ�มขึ�น ร้อยละ
8.35 - 21.17
ลดลง ร้อยละ
7.39 - 16.88
เพิ�มขึ�น ร้อยละ
1.99 - 11.68

งบการเงินเฉพาะบริษทั
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานที�กาํ หนดไว้
การเปลีย� นแปลงใน
การเพิม� ขึน� ของ
การลดลงของ
ข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนที�คาดไว้
อัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (ขึ�นกับช่วงอายุ)

ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 7.47 เพิ�มขึ�น ร้อยละ 8.35
ร้อยละ 1 เพิ�มขึ�น ร้อยละ 8.09 ลดลง ร้อยละ 7.39
ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 7.05 เพิม� ขึ�น ร้อยละ 1.99

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี� อา้ งอิงจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที�ให้ขอ้ สมมติอื�นคงที� ในทางปฏิบตั ิสถานการณ์ดงั กล่าวยากที�
จะเกิดขึ�น และการเปลี� ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที�
กําหนดไว้ที�มีต่อการเปลี� ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดี ยวกับ (มูลค่าปั จจุบนั ของภาะผูกพันโครงการผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้คาํ นวณ
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)) ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน)ในการคํานวณหนี� สินบําเหน็ จ
บํานาญที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

118

47

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
18

รายงานประจำ�ปี 2558

ทุนเรื อนหุ้น
ทุนที�ออกและชําระแล้ ว

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การออกหุ ้น
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
การออกหุ ้น (หมายเหตุ 19)
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

จํานวนหุ้น
หุ้น

หุ้นสามัญ
พันบาท

ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
พันบาท

รวม
พันบาท

933,800,000
13,924,500
947,724,500
10,251,700
957,976,200

933,800
13,924
947,724
10,252
957,976

857,890
2,785
860,675
2,050
862,725

1,791,690
16,709
1,808,399
12,302
1,820,701

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั�งหมดซึ� งมีราคามูลค่าหุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2557: 1 บาท) มีจาํ นวน 1,400,700,000 หุ ้น (พ.ศ. 2557: 1,400,700,000 หุ ้น)
19

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญ
เมื�อวันที� 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 ที�ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที�จะซื� อหุ ้นสามัญของ
บริ ษ ัท (PRINC-W1) จํานวน 466,900,000 หน่ วย ให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ้ น เดิ มในอัต ราส่ วน 1 หุ ้ น สามัญ เดิ มต่ อใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ วย โดย
มีรายละเอียดดังนี�
ชนิ ด
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อัตราการใช้สิทธิ ซ�ือหุ้นสามัญ
ราคาใช้สิทธิซ�ือหุ ้นสามัญ
วันใช้สิทธิ

:
:
:
:
:

ระบุชื�อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี�ยนมือได้
0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุ ้นสามัญ 1 หุ้น
1.20 บาทต่อหุ ้น
กําหนดการใช้สิทธิ ทุก 3 เดือน นับแต่วนั ที�ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยวันกําหนดใช้สิทธิ ครั�งแรกคือวันที�
27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และสามารถใช้สิทธิ ครั�งสุ ดท้ายในวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2559
วันที�ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ : วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ : 3 ปี นับแต่วนั ที�ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั�งแต่วนั ที� 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จํานวน
466,850,000 หน่วย
ในระหว่างปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ซ�ื อหุ ้นสามัญ 3 ครั�ง มีรายละเอียด
ดังนี�
ก) ใช้สิทธิ ซ�ื อหุ ้นสามัญจํานวน 9,700,700 หน่วย ซึ� งบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ�มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื�อวันที� 9 เมษายน พ.ศ. 2558
ข) ใช้สิทธิ ซ�ื อหุ ้นสามัญจํานวน 501,000 หน่วย ซึ� งบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ�มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื�อวันที� 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ค) ใช้สิทธิ ซ�ื อหุ ้นสามัญจํานวน 50,000 หน่วย ซึ� งบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ�มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื�อวันที� 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที�ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิซ�ือหุ ้นสามัญคงเหลือจํานวน 442,673,800 หน่วย
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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สํารองตามกฎหมาย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พันบาท
วันที� 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
วันที� 31 ธันวาคม

37,503
1,876
39,379

พ.ศ. 2557
พันบาท
36,180
1,323
37,503

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
37,503
1,876
39,379

36,180
1,323
37,503

ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ หลักจากหักส่ วน
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี� จะมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี� ไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
21

รายได้อื�น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พันบาท
ดอกเบี�ยรับ
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรที�เกิดขึ�นจากการจําหน่าย
หลักทรัพย์เพื�อค้า (หมายเหตุ 8)
กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื�อค้า
(หมายเหตุ 8)
รายได้อื�น
รวม
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ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื� อมราคา (หมายเหตุ 12)
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 13)
ค่าบริ หารการจัดการ
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
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พ.ศ. 2557
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

732
-

520
21

6,629
-

1,395
-

2,283

522

2,283

522

3,273
2,061
8,349

5,965
2,625
9,653

3,048
1,977
13,937

5,965
1,974
9,856

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

พ.ศ. 2557
พันบาท
139,476
47,163
22,646
12,779
3,497

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
89,773
41,521
704
14,922
2,517

70,620
45,648
788
12,779
1,728
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
23

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั สําหรับกําไรทางภาษี
สําหรับปี
การปรับปรุ งจากงวดก่อน
รวมภาษีเงินได้ งวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
รายการที�เกิดจากผลแตกต่างชัว� คราว
รวมภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(รายได้ )ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

รายงานประจำ�ปี 2558

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

1,394
1,394

2,914
(87)
2,827

-

-

(2,283)
(2,283)

(5,115)
(5,115)

(1,242)
(1,242)

253
253

(889)

(2,288)

(1,242)

253

ภาษีเงินได้สาํ หรับกําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริ ษทั มียอดจํานวนเงินที�แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชี คูณกับภาษีของประเทศที�บริ ษทั ใหญ่
ตั�งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
กําไรก่อนภาษี
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษี ร้อยละ 20
(พ.ศ. 2557: ร้อยละ 20)
ผลกระทบ:
ค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถนํามาหักภาษีได้
ค่าใช้จ่ายที�หกั ภาษีได้เพิ�ม
การใช้ขาดทุนสะสมทางภาษีซ� ึ งยังไม่รับรู ้
ขาดทุนทางภาษีที�ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลับรายการที�เกิดจากผลแตกต่างชัว� คราว
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

16,638

10,669

36,126

26,711

3,328

2,134

7,225

5,342

3,386
(120)
(8,798)

750
(37)
(4,901)

420
(47)
(8,798)

663
(24)
(4,901)

368
947
(889)

725
(959)
(2,288)

(42)
(1,242)

(827)
253
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
23

ภาษีเงินได้ (ต่อ)
ภาษีเงินได้ที�(ลด) / เพิ�ม ที�เกี�ยวข้องกับองค์ประกอบในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นมีดงั นี�
งบการเงินรวม

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ก่ อนภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2558
ภาษี(ลด)/เพิม�
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

755
755

(151)
(151)

604
604

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้ ภาษีเงินได้

ก่ อนภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2557
ภาษี(ลด)/เพิม�
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

-

388
388

388
388

1,394
(2,283)
(889)

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

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(รายได้ )ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
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ก่ อนภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2558
ภาษี(ลด)/เพิม�
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

785
785

(157)
(157)

628
628

(1,242)
(1,242)

ก่ อนภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2557
ภาษี(ลด)/เพิม�
พันบาท

หลังภาษี
พันบาท

-

388
388

388
388

253
253
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บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
24

รายงานประจำ�ปี 2558

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั�นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรที�เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี� ยถ่วงนํ�าหนักที�ถือโดย
ผูถ้ ือหุ ้น โดยไม่รวมหุ ้นสามัญซื� อคืน (ถ้ามี) (หมายเหตุ 18)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
กําไรสําหรับปี ที�เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ถือโดย
ผูถ้ ือหุ ้น (หุ ้น)
กําไรต่อหุ ้นขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุ้น)

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

17,527

12,957

37,368

26,459

955,075,497
0.02

937,102,422
0.01

955,075,497
0.04

937,102,422
0.03

สําหรับกําไรต่อหุ้นปรับลด คํานวณโดยดูจากจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี� ยที�ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยจํานวนหุ ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็ นหุ ้นสามัญทั�งหมด บริ ษทั มีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดอยูห่ นึ� งประเภท คือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ�ื อหุ ้นสามัญที�ออกให้แก่ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั ในการคํานวณกําไรต่อหุ ้นปรับลด หุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดมาจากใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ซ�ื อหุ้นสามัญ บริ ษทั มีสมมติฐานว่าผูถ้ ือหุ้นใช้สิทธิ ซ�ื อหุ ้นสามัญทั�งหมด โดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซึ� งขึ�นอยูก่ บั มูลค่าที�เป็ นตัวเงิน
ของราคาตามสิ ทธิ ซ�ื อหุ้ นที� มาพร้ อมกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เลื อกซื� อหุ ้น (กําหนดจากราคาถัวเฉลี� ยของหุ ้ นสามัญของบริ ษทั ในระหว่างปี )
การคํานวณนี�ทาํ ขึ�นเพื�อกําหนดจํานวนหุ ้นสามัญที�ตอ้ งบวกเพิ�มกับหุ้นสามัญที�ถือโดยบุคคลภายนอกในการคํานวณกําไรต่อหุ ้นปรับลด โดยไม่มี
การปรับปรุ งกําไรสุ ทธิแต่อย่างใด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
กําไรที�ใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ ้นปรับลด
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ถือโดย
ผูถ้ ือหุ ้น (หุ ้น)
การปรับปรุ ง:
การใช้สิทธิซ�ื อหุ้นสามัญ
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ใช้
คํานวณกําไรต่อหุ ้นปรับลด (หุ ้น)
กําไรต่อหุ ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

17,527

12,957

37,368

26,459

955,075,497

937,102,422

955,075,497

937,102,422

311,873,266

299,926,837

311,873,266

299,926,837

1,266,948,763
0.01

1,237,029,259
0.01

1,266,948,763
0.03

1,237,029,259
0.02
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
25

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน
กิจการและบุคคลที�มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม โดยผ่านกิ จการอื�นแห่ งหนึ� งหรื อมากกว่าหนึ� งแห่ ง โดยที�บุคคลหรื อ
กิจการนั�นมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที�ดาํ เนินธุรกิจการลงทุน
บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิ จการที�เกี�ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและบุคคลที�เป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิ ออกเสี ยง
ของบริ ษทั ซึ� งมี อิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญ เหนื อกิ จการ ผูบ้ ริ ห ารสําคัญรวมทั�งกรรมการและพนัก งานของบริ ษ ัท ตลอดจนสมาชิ ก ใน
ครอบครัวที�ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั�น กิจการและบุคคลทั�งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกันซึ� งอาจมีข� ึนได้ตอ้ งคํานึ งถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบ
ความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
รายการต่อไปนี� เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ก)

รายได้ ค่าบริการ ดอกเบีย� รับ และค่ าบริการ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

พ.ศ. 2557
พันบาท

-

-

3,039
3,039

3,382
3,382

-

-

6,036
6,036

933
933

130
130

2,115
2,115

153
130
283

4,500
2,115
6,615

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
รายได้ ค่าบริการ
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบีย� รับ
บริ ษทั ย่อย
ค่าบริการ
บริ ษทั ย่อย
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

124

53

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
25

รายงานประจำ�ปี 2558

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี� เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ)
ข)

ยอดค้างชําระที�เกิดจากการซื�อขายสินค้าและบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

ค)

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

ลูกหนีก� ารค้า
บริ ษทั ย่อย

-

-

227

1,137

เงินทดรองจ่ าย
บริ ษทั ย่อย

-

-

-

1,400

ค่ าที�ปรึกษากฎหมายค้ างจ่ าย
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

-

162

-

162

เจ้ าหนีก� ารค้า
บริ ษทั ย่อย

-

-

52

-

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย

-

-

1,200

-

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั� นแก่บริษทั ย่ อยและดอกเบีย� ค้างรับ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

พ.ศ. 2557
พันบาท

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั� นแก่บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

85,000

85,000

ดอกเบีย� ค้างรับ
บริ ษทั ย่อย

-

-

704

933

เงิ น ให้ กู้ยืม ระยะสั� นแก่ บ ริ ษ ัท ย่อ ยเป็ นไปตามเงื� อ นไขทางการค้าในการให้ กู้ยืม ปกติ โดยอัต ราดอกเบี� ยคงที� ร้อ ยละ 7.01 ต่ อ ปี
(พ.ศ. 2557: ร้อยละ 7.25 ต่อปี ) และมีกาํ หนดวันจ่ายชําระคืนภายใน 120 วัน นับจากวันให้กยู้ มื
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บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
25

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี�เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ)
ง)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญของกิจการ มีรายละเอียดดังนี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

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

26

42,595
3,371
45,966

35,189
2,260
37,449

27,667
1,982
29,649

17,904
778
18,682

ภาระผูกพันและหนีส� ิ นที�อาจเกิดขึน�
26.1

ภาระผูกพันเกีย� วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานที�ไม่สามารถยกเลิกได้เกี� ยวกับการเช่าอุปกรณ์และสัญญาบริ การ อายุของสัญญา มี
ระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง 4 ปี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั�งสิ� นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนิ นงานและสัญญาบริ การที�เกี�ยวข้อง ดังนี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี

126

3,752
800
4,552

3,684
1,244
4,928

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
3,078
704
3,782

2,286
1,069
3,355

55

บริษทั พริ�นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
26

รายงานประจำ�ปี 2558

ภาระผูกพันและหนีส� ิ นที�อาจเกิดขึน� (ต่อ)
26.2

ภาระผูกพันเกีย� วกับสั ญญาให้ บริการระยะยาว
เมื�อวันที� 24 มกราคม พ.ศ. 2550 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาการจัดการกับบริ ษทั ในกลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติที�มีชื�อเสี ยง เพื�อว่าจ้างให้กลุ่ม
โรงแรมดังกล่าวเป็ นผูบ้ ริ หารงานอาคารที�พกั อาศัยของบริ ษทั โดยภายใต้เงื�อนไขตามสัญญา บริ ษทั ต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ ให้แก่
บริ ษทั คู่สัญญาตามอัตราที� ระบุในสัญญา โดยสัญญาบริ หารอาคารที� พกั อาศัยมี ระยะเวลา 30 ปี นับตั�งแต่เริ� มเปิ ดดําเนิ นกิ จการและ
มีสิทธิ ต่ออายุสัญญานี� ได้อีกอย่างน้อย 10 ปี ทั�งนี� ตอ้ งเข้าเงื�อนไขบางประการที� ระบุในสัญญา ซึ� งในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั มี
ค่าที�ปรึ กษาและค่าใช้จ่ายภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินประมาณ 14.9 ล้านบาท

26.3

การคํา� ประกัน
ก) ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั มี ห นังสื อคํ�าประกัน ซึ� งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ซึ� งเกี� ยวเนื� องกับ ภาระผูก พัน
ทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั จํานวน 10.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557: 10.0 ล้านบาท)
ข) ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ย่อยมี หนังสื อคํ�าประกันที�ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ย่อยเหลื ออยู่เป็ นจํานวน 11.0 ล้านบาท
ซึ�งเกี�ยวเนื� องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ย่อย (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557: 8.8 ล้านบาท)

26.4

คดีฟ้องร้ อง
ในปี พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้ถูกนิ ติบุคคลอาคารชุ ด โครงการเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส ฟ้ องร้องให้โอนกรรมสิ ทธิ� ที�ดินที�เป็ นภาระจํายอม
หรื อชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ นจํานวนเงิน 49 ล้านบาท และให้จดั หาที� จอดรถเพิ�มเติ มหรื อชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ นจํานวนเงิน 106 ล้านบาท
รวมถึ งให้ ชดใช้ค่าเสี ยหายในการซ่ อมแซมการชํารุ ดของอาคารชุ ด เป็ นจํานวนเงิ น 4 ล้านบาท ศาลชั�น ต้น ได้พิพากษายกฟ้ องคดี
ดังกล่าวแล้วในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โจทก์ได้ยื�นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ และในเดือนกรกฏาคม
พ.ศ. 2556 ศาลอุ ท ธรณ์ ได้ พิ พ ากษายกฟ้ อ งในกรณี ใ ห้ โ อนกรรมสิ ท ธิ� ที� ดิ น ที� เป็ นภาระจํายอมและให้ จ ัด หาที� จ อดรถเพิ� ม เติ ม
ส่ ว นค่ า เสี ยหายในการซ่ อ มแซมส่ ว นที� ช ํ า รุ ดของอาคารชุ ด ให้ ช ดเชยไม่ เกิ น 3 ล้ า นบาทพร้ อ มดอกเบี� ยร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี
ต่อมาในเดื อนกันยายน พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ยื�นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาและขณะนี� คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎี กา อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ได้ต� งั สํารองเผื�อผลเสี ยหายจากคดีฟ้องร้องในส่ วนที�บริ ษทั คิดว่าเหมาะสมเป็ นจํานวนเงินรวม 1.4 ล้านบาท ไว้ในบัญชีแล้ว

12756

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ที่ 001/2559
การวิ
เคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่ อง

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ ประจาปี 2558

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) ขอชี ้แจงผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 โดยในงบการเงินรวมของปี 2558 จะประกอบด้ วยบริษัทย่อย 3 บริ ษัท คือ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จากัด,
บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด และบริ ษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จากัด (เริ่ มรวมในงบการเงินของบริษัทฯ ตังแต่
้
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558) ในขณะที่งบการเงินรวมของปี 2557 จะประกอบด้ วยบริษัทย่อยเพียง 2 บริ ษัทเท่านัน้
การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่ อการดาเนิ นงาน นโยบาย กลยุทธ์ และการเลือกตัดสินใจทางธุ รกิจ

เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4/2558 ปรับตัวดีขึ ้นจากไตรมาสก่อน ตามการบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการ
ท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ ้น การบริ โภคภาคเอกชนปรับดีขึ ้นจากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 (มาตรการช้ อปช่วยชาติ) และการเร่งซื ้อรถยนต์ก่อน ปรับโครงสร้ าง
ภาษี สรรพสามิ ตเป็ นสาคัญ การลงทุน ภาคเอกชนส่วนใหญ่ ยังเป็ นการลงทุน ในเครื่ องจัก รเพื่ อซ่อมแซมและปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิ ภาพการผลิต รวมถึงทดแทนแรงงานที่มีแนวโน้ มหายากขึน้ สาหรับ ภาคอสังหาริ มทรัพ ย์ ป รับดี ขึ ้นจากผลของ
มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริ มทรัพย์
การท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 4/2558 ปรับดีขึ ้นหลังหดตัวในไตรมาสก่อนหน้ าจากเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อความเชื่ อมั่นของนักท่องเที่ย ว โดยเป็ นการเพิ่ มขึน้ จากนัก ท่อ งเที่ ยวคนไทยและนัก ท่อ งเที่ ยวต่ างชาติ
โดยเฉพาะจีนและยุโรป (ไม่รวมรัสเซีย) ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการอนุญ าตให้ สายการบินต่างชาติสามารถบินตรงมาลงที่
สนามบิ น เชี ย งใหม่ แ ละสนามบิ น ภูเก็ ต สะท้ อ นจากรายได้ ข องธุ รกิ จ โรงแรมและที่ พัก ในหลายพื น้ ที่ ป รั บ เพิ่ ม ขึน้ ทัง้ นี ้
เหตุการณ์ความไม่สงบในฝรั่งเศสไม่ได้ สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจท่องเที่ยวของไทย
จากผลการปรับตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงการท่องเที่ยวที่ดีขึ ้น ส่งผลให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจให้ บริ การที่
พักอาศัยมีรายรับที่เพิ่มขึ ้น และสาหรับธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับการติดตังระบบสารสนเทศของบริ
้
ษัทย่อยก็มีรายรับที่เพิ่มขึ ้น
เช่นกัน

128

รายงานประจำ�ปี 2558

วิเคราะห์ ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุนของปี 2558 แสดงรายได้ จากการให้ บริ การรวมจานวน 424.7 ล้ านบาท ต้ นทุนการให้ บริ การรวม
จานวน 249.9 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การและบริ หารรวมจานวน 165.5 ล้ านบาท โดยมีกาไรสุทธิ รวมสาหรับ ปี
จ านวน 17.5 ล้ า นบาท ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ น้ จากปี 2557 จ านวน 4.6 ล้ า นบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 35.3 โดยสามารถอธิ บ ายการ
เปลีย่ นแปลงหลัก ได้ ดงั นี ้
รายได้ จากการให้ บริการ

หน่ วย : ล้ านบาท

รายได้ จากการให้ บริการ

ธุรกิจให้ บริการที่พัก
อาศัย

ธุรกิจให้ บริการบริหาร
อาคารสานักงาน

ปี 2558
214.2

ปี 2558
43.0

ปี 2557
191.4

ปี 2557
42.0

ธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับ
การติดตัง้ ระบบ
สารสนเทศ
ปี 2558
ปี 2557
167.5
130.7

รวม

ปี 2558
424.7

ปี 2557
364.1

สาหรับปี 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการให้ บริ การเท่ากับ 424.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 60.6 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
16.6 เมื่อเทียบกับรายได้ จากการให้ บริ การของปี 2557 โดยเป็ นผลมาจาก
1. ธุรกิจให้ บริ การที่พกั อาศัย (แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุ งเทพฯ) มีรายได้ เพิ่มขึ ้น
22.8 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 11.9 โดยมีอตั ราการเข้ าพักเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 79.4 ในปี 2557 มาอยู่ที่ร้อยละ
85.8 ในปี 2558 และมีอตั ราค่าห้ องเฉลีย่ ปรับตัวสูงขึ ้นร้ อยละ 4.9 (160.4 บาท) จากปี 2557
2. ธุรกิจให้ บริ การบริ หารอาคารสานักงาน มีรายได้ เพิ่มขึ ้น 0.9 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.2 โดยรายได้ จากการ
ให้ บริ การบริ หารอาคารสานักงานมีจานวนเท่าเดิม ในขณะที่มีรายได้ จากการให้ บริ การอื่น ๆ เพิ่มขึ ้น
3. ธุรกิ จให้ บริ การเกี่ ยวกับการติดตังระบบสารสนเทศของบริ
้
ษัทย่อยมีรายได้ เพิ่มขึ ้น 36.8 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 28.2 จากการรับติดตังระบบสารสนเทศในโครงการใหม่
้
เพิ่มขึ ้น
ต้ นทุนการให้ บริการ

หน่ วย : ล้ านบาท

ต้ นทุนการให้ บริการ

ธุรกิจให้ บริการที่พัก
อาศัย

ธุรกิจให้ บริการ
บริหาร
อาคารสานักงาน

ธุรกิจให้ บริการ
เกี่ยวกับการติดตัง้
ระบบสารสนเทศ

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558
93.8
92.6
21.9
22.2 134.2

ปี 2557
90.0

ธุรกิจให้ บริการ
ที่ปรึกษาด้ านธุรกิจ

ปี 2558
-

ปี 2557
7.3

รวม

ปี 2558
249.9

ปี 2557
212.1
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ต้ นทุนการให้ บริ การจานวน 249.9 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 จานวน 37.7 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 17.8 เป็ นผล
มาจาก
1. ธุรกิจให้ บริ การที่พกั อาศัย ต้ นทุนในปี 2558 เพิ่มขึ ้น 1.2 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.3 จากรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นของ
ธุรกิจนี ้
2. ธุรกิจให้ บริ การบริ หารอาคารสานักงาน ซึง่ ประกอบด้ วยเงินเดือนพนักงานและค่าใช้ จา่ ยต่างๆที่ใช้ ในการดูแล
อาคาร โดยต้ นทุนในปี 2558 ลดลงจานวน 0.3 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.4
3. ธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับการติดตังระบบสารสนเทศ
้
ต้ นทุนในปี 2558 เพิ่มขึ ้น 44.2 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 49.1
จากการจ้ างบุคลากรเพิ่มขึ ้น ตามการรับติดตังระบบสารสนเทศในโครงการใหม่
้
4. ธุรกิจให้ บริ การที่ปรึ กษาด้ านธุรกิจ มีต้นทุนในปี 2557 จานวน 7.3 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2558 ไม่มี ต้นทุน
เกิดขึ ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการให้ บริการ ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร และต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การจานวน 11.7 ล้ านบาท เป็ นค่าใช้ จ่ายทางการตลาดของธุรกิจให้ บริ การที่พกั อาศัย โดย
ลดลงจากปี 2557 จานวน 0.1 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 1.1 ซึ่งโดยปกติค่าใช้ จ่ายประเภทนีจ้ ะแปรผันตามรายได้ ของธุรกิจ
โดยในปี 2558 จะเห็นได้ วา่ รายได้ จากธุรกิจนี ้สูงขึ ้นถึงร้ อยละ 11.9 ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การลดลง ซึ่งสะท้ อนให้
เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริ หารงานของผู้บริ หารเป็ นอย่างดี
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจานวน 153.9 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 เป็ นจานวน 16.2 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 11.7
มีสาเหตุหลักมาจาก
1. ธุรกิจให้ บริ การที่พกั อาศัย มีคา่ ใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 2.1 ล้ านบาท
2. ธุรกิจให้ บริ การบริ หารอาคารสานักงาน มีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสูงขึ ้น 15.3 ล้ านบาท เนื่องจากอยู่ใน
ระหว่างการปรับโครงสร้ างองค์กร เพื่อให้ รองรับการเติบโตของธุรกิจในปี 2559 จึงทาให้ มีการว่าจ้ างบุคลากร
เพิ่มขึ ้น รวมถึงมีเงินค่าตอบแทนกรรมการพิเศษเพิ่มขึ ้น 1.5 ล้ านบาท
3. ธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับการติดตังระบบสารสนเทศ
้
มีการตังค่
้ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี ้การค้ า และ
รายได้ ค้างรับในปี 2558 จานวน 14.4 ล้ านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2557 อยู่ 12.0 ล้ านบาท (ปี 2557 มีค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญอยูเ่ พียง 2.4 ล้ านบาท)
4. ในปี 2558 มีรายการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน และค่าเสื่อมราคายานพาหนะที่เกิดจากการซื ้อธุรกิจ
จานวน 8.3 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2557 จานวน 13.9 ล้ านบาท
ด้ วยหนีส้ ินตามสัญ ญาเช่าทางการเงินของบริ ษัทย่อยได้ หมดลงในระหว่างปี 2558 และเงินเบิกเกิ นบัญ ชีจาก
สถาบันการเงินของบริ ษัทย่อยลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงจานวน 12.7 ล้ านบาท หรื อเกือบร้ อยละ 100 จึงทาให้
ต้ นทุนทางการเงินลดลงจากปี 2557 จานวน 0.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 32.5
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อัตรากาไรขัน้ ต้ น อัตรากาไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น (ROE)
ปี 2558

ปี 2557

อัตรากาไรขันต้
้ น

41.2%

41.7%

อัตรากาไรสุทธิ

4.1%

3.6%

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE)

0.9%

0.7%

เนื่องจากการจ้ างบุคลากรเพิ่มขึ ้น ตามการรับติดตังระบบสารสนเทศในโครงการใหม่
้
ของบริ ษัทย่อยในปี 2558 จึง
ทาให้ อตั รากาไรขันต้
้ นรวมลดลงจากปี 2557 ทัง้ ๆ ที่รายได้ รวมของบริ ษัทฯ สูงขึ ้น
บริ ษัทฯ มีอตั รากาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจากปี 2557 เป็ นผลมาจากรายได้ จากการให้ บริ การที่สงู ขึ ้น รวมถึงประสิทธิภาพ
ในการบริ หารงาน ทาให้ คา่ ใช้ จ่ายในการให้ บริ การ และต้ นทุนทางการเงินลดลง
สินทรัพย์
ส่ วนประกอบของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,087.3 ล้ านบาท แบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนร้ อยละ 29.9
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้ อยละ 70.1
สินทรัพ ย์ รวมเพิ่ มขึน้ จากวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 จานวน 47.3 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 2.3 เป็ นผลมาจากการ
เพิ่มขึ ้นของรายการในสินทรัพย์หมุนเวียน 85.7 ล้ านบาท คือ เงินลงทุนชัว่ คราวจานวน 79.2 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นของบริ ษัท
ย่อยที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่จานวน 70.2 ล้ านบาท ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 38.4 ล้ านบาท จากการคานวณค่าเสื่อม
ราคาในระหว่างปี ของอาคาร และอุปกรณ์ และค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราว 397.0 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558
จานวน 79.2 ล้ านบาท โดยเงินลงทุนชัว่ คราวมีสดั ส่วนเป็ นร้ อยละ 63.7 ของสินทรัพย์หมุนเวียน
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ลุกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
หน่ วย : ล้ านบาท

ปี 2558

ปี 2557

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ

27.0

15.6

ไม่เกิน 3 เดือน

4.5

6.3

3 - 6 เดือน

0.3

-

6 - 12 เดือน

0.5

7.6

เกินกว่า 12 เดือน

6.3

9.0

38.6

38.5

หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

(6.6)

(2.9)

ลูกหนีก้ ารค้ า – สุทธิ

32.0

35.6

รายได้ ค้างรับ

123.1

111.0

หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

(10.6)

-

รายได้ ค้างรับ– สุทธิ

112.5

111.0

ค่าใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ า

1.9

2.1

ลูกหนี ้อื่น

0.6

0.6

รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื

147.0

149.3

อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้ า (เท่ า)

12.55

9.04

29

40

ร้ อยละของค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญต่ อลูกหนีก้ ารค้ า

17.1%

7.6%

ร้ อยละของค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญต่ อรายได้ ค้างรับ

8.6%

-

ค้ างชาระ

รายได้ ค้างรับ

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้การค้ าจากบุคคลภายนอก หรื อ นิติบคุ คล
ภายนอกรวมสุทธิ 32.0 ล้ านบาท และ 35.6 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
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-

หากพิ จารณาจากอายุลูก หนี ก้ ารค้ าในตารางข้ า งต้ น จะเห็ น ว่า ระยะเวลาการค้ างชาระของลูก หนี โ้ ดย
ส่วนใหญ่ จะเป็ นลูกหนี ท้ ี่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ จานวน 27.0 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นไปตามระยะเวลาการให้
สินเชื่อของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนีก้ ารค้ า และระยะเวลาเก็บหนี ้
เฉลีย่ แล้ ว ใกล้ เคียงกับนโยบายในการให้ เครดิตเทอมเฉลีย่ ของบริ ษัทฯ ประมาณ 30-60 วัน

-

ลูก หนี ท้ ี่ มี อ ายุห นี เ้ กิ น กว่ า 12 เดื อ น จานวน 6.3 ล้ านบาท โดยบริ ษั ท ฯ ได้ มี น โยบายการให้ สิน เชื่ อ อย่า ง
ระมัดระวัง เนื่องจากมีฐานลูกค้ าที่หลากหลาย ซึ่งลูกค้ าบางกลุ่มจะเป็ นกลุ่มราชการที่มีฐานะการเงิน
มัน่ คง และลูกค้ าภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือได้ นอกจากการให้ สินเชื่ออย่างระมัดระวัง แล้ ว บริ ษัทฯ มี
นโยบายการตังส
้ ารองหนี ้
สูญ จากลูก หนี ก้ ารค้ า ที่ ค าดว่า จะไม่ ได้ รับ ช าระหนี ้ โดยพิ จ ารณาจากประสบการณ์ ในการเก็ บ หนี แ้ ละ
ความสามารถในการชาระหนี ้ของลูกหนี ้ ประกอบกับพิจารณาความเพียงพอของสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญ โดยถือตามการประเมินจากหนี ้ที่ค้างเกินกาหนดชาระของลูกหนี ้แต่ละราย ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ มีการติดตาม
ทวงถามหนีจ้ ากลูกหนี ้อย่างเคร่ งครัด พร้ อมกับมีการทบทวนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ในทุกงวดบัญ ชีอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้ มลู หนี ้ที่คงเหลือในงบการเงินมีมลู ค่าที่สะท้ อนตามมูลค่าหนี ้ที่จะได้ รับจริ ง โดยในระหว่างปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษั ท ย่ อ ยมี ก ารตัง้ ค่ า เผื่ อ หนี ส้ งสัย จะสูญ ของลูก หนี ก้ ารค้ า เพิ่ ม ขึน้ 3.8
ล้ านบาท จากปี 2557

รายได้ ค้างรับ เป็ นรายได้ ของธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับการติดตังระบบสารสนเทศ
้
จะรับรู้เป็ นรายได้ ตามอัตราส่วน
ของงานที่ทาเสร็ จ อัตราส่วนของงานที่ทาเสร็ จคานวณจากต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ งจนถึงปั จจุบนั เทียบเป็ นสัดส่วนกับประมาณ
การต้ น ทุน ทัง้ สิ ้นที่ ค าดว่า จะใช้ สาหรั บ แต่ละโครงการ โดยจะตัง้ สารองค่า เผื่อ ผลขาดทุน สาหรั บ โครงการติ ด ตัง้ ระบบ
สารสนเทศทังจ
้ านวนเมื่อทราบแน่ชดั ว่าโครงการติดตังระบบสารสนเทศนั
้
นจะประสบผลขาดทุ
้
น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษัทย่อยได้ พิจารณาตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของรายได้ ค้างรับเป็ นจานวน 10.6 ล้ านบาท
สินค้ าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 สินค้ าคงเหลือมีจานวน 0.26 ล้ านบาท และ 0.32 ล้ านบาท
ตามลาดับ ซึง่ สินค้ าคงเหลือเป็ นสินค้ าประเภทอาหารและเครื่ องดื่มของธุรกิจให้ บริ การที่พกั อาศัย
สินค้ าคงเหลือแสดงด้ วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตา่ กว่า ราคาทุนของสินค้ าคานวณโดย
วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้ นทุนของการซือ้ ประกอบด้ วยราคาซือ้ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับการซือ้ สินค้ านัน้ เช่น
ค่าอากรขาเข้ าและค่าขนส่ง หักด้ วยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกลุ่มบริ ษัทบันทึกบัญ ชีค่าเผื่ อการลดมูลค่าของ
สินค้ าเก่า ล้ าสมัย หรื อเสือ่ มคุณภาพเท่าที่จาเป็ น
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เงินฝากธนาคารที่มีภาระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีเงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกันจานวน 13.9
ล้ านบาท และ 12.9 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่ง เพิ่มขึ ้นจานวน 1.0 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทย่อยมีภาระค ้าประกันเพิ่มขึ ้น จึง
ต้องเงินฝากประจาไปใช้ เป็ นหลักประกันสาหรับการให้ บริ การติดตังซอฟต์
้
แวร์ กบั บริ ษัทแห่งหนึง่
สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ 6.5 ล้ านบาท และ 11.6
ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งมูลค่าที่ลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจานวน 5.1 ล้ านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการตัดจาหน่าย
สิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตัว ตนที่ เกิ ด จากการซื อ้ ธุ รกิ จจ านวน 8.1 ล้ า นบาท และการซื อ้ สิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตัว ตนเพิ่ ม ขึน้ จ านวน 3.8
ล้ านบาทของธุรกิจให้ บริ การบริ หารอาคารสานักงาน
ค่ าความนิยม
ค่าความนิยมจานวน 4.6 ล้ านบาท เป็ นค่าความนิยมที่เกิดจากต้ นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สงู กว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์สทุ ธิที่ได้ มาจากการเข้ าซื ้อบริ ษัทย่อย (บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด) ซึ่งบริ ษัทฯ แสดงค่าความนิยม
ตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้ อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้ อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรื อ เมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี ้ของ
การด้ อยค่าเกิดขึ ้น
สภาพคล่ อง
กระแสเงินสด
หน่ วย : ล้ านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

ปี 2558

ปี 2557
92.0

(6.3)

(81.7)

(13.5)

(0.6)

3.9

9.7

(15.9)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี

62.2

78.0

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

71.9

62.1

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
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สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 71.9 ล้ านบาท โดยใน
ระหว่างปี มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น 9.7 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ที่มีกาไรก่อนภาษี สงู ขึ ้น มีรายการหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ ้น และมีเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นสูงขึ ้น ในขณะที่กระแสเงินสด
สุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 81.7 ล้ านบาท มาจากการซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดของสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น 73.7
ล้ านบาท ซึง่ ทาให้ เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ ้น

แหล่ งที่มาของเงินทุน
หนีส้ ิน ส่ วนของผู้ถอื หุ้น และอัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หน่ วย : ล้ านบาท

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน

ปี 2558

ปี 2557
-

12.7

36.7

14.9

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

6.7

7.7

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

9.6

6.6

31.1

23.3

101.5

83.4

1,985.8

1,956.6

0.05

0.04

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ นิ รวม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
อัตราส่ วนหนี้สนิ ต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้น (เท่ า)

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษั ท ฯ มี ห นีส้ ินรวมจ านวน 101.5 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึน้ จากวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557
จานวน 18.1 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นที่เพิ่มขึ ้น 21.7 ล้ านบาท จากธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับ
การติดตังระบบสารสนเทศ
้
14.6 ล้ านบาท และจากธุรกิจให้ บริ การที่พกั อาศัย 6.0 ล้ านบาท, หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น
จ านวน 7.8 ล้ า นบาท จากผลตอบแทนพิ เศษค้ า งจ่ า ยให้ บริ ษั ท ในกลุ่ม โรงแรมที่ รั บ จ้ างบริ ห ารงาน และภาระผูก พัน
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ ้น 3.0 ล้ านบาท จากการจัดทารายงานผลประโยชน์พนักงานครัง้ ใหม่ในระหว่างปี 2558 โดย
นักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 1,985.8 ล้ านบาท และ
1,956.6 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจากการจดทะเบียนเพิ่มทุน และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญรวม 12.3
ล้ านบาท จากการที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ แสดงความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในระหว่างปี 2558 และอีกส่วน
หนึ่งมาจากผลกาไรจากการดาเนินงานในปี 2558 บริ ษัทฯ มีการตังทุ
้ นสารองตามกฎหมายเพิ่มขึ ้นในปี 2558 จานวน 1.9
ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.05 เท่า เพิ่มขึ ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่
มีอตั ราส่วน 0.04 เท่า จากการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินรวมในปี 2558
ภาระผูกพันด้ านหนีส้ ิน
บริ ษัทฯ มีภาระผูกพันด้ านหนี ้สินที่จะเกิดขึ ้น 2 ประเภท คือ
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ เข้ าทาสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าอุปกรณ์และสัญญาบริ การ
โดยมีอายุของสัญญาตังแต่
้ 1 ถึง 4 ปี ดังนี ้
หน่ วย : พันบาท

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี

ปี 2558

ปี 2557
3,752

3,684

800

1,244

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้ บริการระยะยาว
เป็ นภาระผูกพันที่บริ ษัทใหญ่ ได้ ทาสัญ ญาการจัดการกับ บริ ษัทในกลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติที่มี ชื่อเสียง เพื่อ
ว่าจ้ างให้ ก ลุ่ม โรงแรมดังกล่าวเป็ นผู้บริ หารงานอาคารที่ พักอาศัยของบริ ษั ทฯ โดยภายใต้ เงื่ อนไขตามสัญ ญา บริ ษั ท ฯ
ต้ องจ่ ายค่า ธรรมเนี ย มต่า ง ๆ ให้ แก่ บ ริ ษั ท คู่สัญ ญาตามอัต ราที่ ระบุในสัญ ญา โดยสัญ ญาบริ ห ารอาคารที่ พักอาศัย มี
ระยะเวลา 30 ปี นับตังแต่
้ เริ่ มเปิ ดดาเนินกิจการ และมีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญานี ้ได้ อีกอย่างน้ อย 10 ปี โดยในระหว่างปี 2558
บริ ษัทฯ มีคา่ ที่ปรึกษาและค่าใช้ จ่ายภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวเป็ นจานวนเงินประมาณ 14.9 ล้ านบาท
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ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อผลการดาเนินงานในอนาคต
ภาวะธุรกิจในไตรมาสที่ 1/2559 คาดว่ายังขยายตัวได้ ตอ่ เนื่องจากความเชื่อมัน่ ของภาคเอกชนที่ปรับดีขึ ้นและ
ผลของมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิ จ รวมถึ งนโยบายการลงทุน ของภาครั ฐ ที่ ชัด เจนและเป็ นรู ป ธรรมมากขึน้ การบริ โภค
ภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวจากความเชื่อมัน่ และกาลังซื ้อของผู้บริ โภคที่ปรับเพิ่มขึ ้นจากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางส่วนยังรอดูการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจและความชัดเจนจากนโยบายของภาครัฐ
สาหรับการท่องเที่ยวในไตรมาส 1/2559 ยังมีแนวโน้ มเติบโตต่อเนื่องและเน้ นปรับรูปแบบจากเดิมที่มีนโยบาย
ส่งเสริ มการเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวเป็ นการเพิ่มมูลค่าของนักท่องเที่ยวผ่านการใช้ จ่ายและจานวนวันที่เข้ าพักด้ วยการจูงใจ
ให้ นกั ท่องเที่ยวแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้ เคีย ง อย่างไรก็ดีผ้ ปู ระกอบการมุ่งทาตลาดเพื่อดึงดูดกลุม่ ลูกค้ า
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้ จดั ประชุมสัมมนาเพื่อทดแทนจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงเป็ นปกติ ในช่วงไตรมาส
แรกของทุกปี ทังนี
้ ผ้ ้ ปู ระกอบการประเมินว่าการแจ้ งเตือนมาตรฐานการบินของไทยไม่ได้ สง่ ผลต่อการท่องเที่ยวมากนัก แต่
อาจกระทบต่อการขยายเส้ นทางบินในอนาคตและแนวโน้ มรายได้ ที่อาจปรับลดลงบ้ างหากสายการบินของไทยถูกประเมินว่า
ไม่อยูใ่ นมาตรฐานเดียวกับสายการบินคูส่ ญ
ั ญา (Code share)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ___________________________________
(นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วทิ ยะ)
ผู้อานวยการฝ่ ายบริ การบัญชี
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29 อาคารบางกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 23 ถนนสุขุมวิท 63
แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2714-2171-3
โทรสาร : 0-2714-2185

