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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  (“บริษทั”) ประกอบธุรกิจหลกัในกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยแ์ละ 
กำรบริหำรอำคำรส ำนกังำน แบบครบวงจร ทั้งในดำ้นกำรบริหำรอำคำร งำนขำย งำนธุรกำร งำนกำรบญัชี และกำรเงินและ 
กำรบริหำรอำคำรท่ีพกัอำศยั ซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ียำ่นศูนยก์ลำงธุรกิจ อำทิพ้ืนท่ีบริเวณสีลม สำทร และ สุขุมวิท และพ้ืนท่ีท่ีเป็น
ท ำเลท่ีดี ในยำ่นใจกลำงธุรกิจของกรุงเทพมหำนคร  

 

บริษทัมีกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย 2 บริษทั คือ 
  

บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ำกดั ทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้ จ ำนวน 50 ลำ้นบำท  ประกอบธุรกิจกำร
ใหบ้ริกำรระบบสำรสนเทศ สดัส่วนกำรถือหุน้สำมญัของบริษทัคือร้อยละ 99.99  
 

บริษทั พร้ินซิเพิล อินเวสทเ์มนท ์จ ำกดั ทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้ จ ำนวน 10 ลำ้นบำท  ประกอบธุรกิจท่ี
ปรึกษำทำงธุรกิจ สดัส่วนกำรถือหุน้สำมญัของบริษทัคือร้อยละ 99.99  
 

1.1  เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินงาน  
 

บริษัทด ำเนินกลยุทธ์ด้ำนพฒันำอสังหำริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อำศัย และธุรกิจกำรรับบริหำรจัดกำรอำคำร
ส ำนักงำน และอำคำรท่ีอยูอ่ำศยั รวมถึงธุรกิจในเร่ืองกำรบริหำรทรัพยสิ์นต่ำงๆ อยำ่งครบวงจรกำร ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีสร้ำง
รำยไดใ้หบ้ริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ  

 

บริษทัมีนโยบำยและเป้ำหมำยในกำรพฒันำและบริหำรโครงกำรท่ีมีคุณภำพ และสำมำรถตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของบริษทัท่ีอยูใ่นยำ่นศูนยก์ลำงธุรกิจ (CBD-Central Business District)  

 

 ตลอดระยะเวลำในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษทัไดมุ่้งมัน่พฒันำ ปรับแผนธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัภำวะกำรแข่งขนัใน
ตลำด และภำวะผนัผวนของเศรษฐกิจ กำรเมือง ลดปัจจยัเส่ียงท่ีอำจมีผลกระทบต่อบริษทั โดยเห็นว่ำมีอำคำรส ำนักงำน 
คอนโดมิเนียมจ ำนวนมำกท่ียงัขำดกำรบริหำรจดักำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ บริษทัจึงไดข้ยำยธุรกิจรับบริหำรสินทรัพยอ์ำคำร
ส ำนกังำนและอำคำรท่ีพกัอำศยัแบบครบวงจร   
 

 ในขณะเดียวกนัภำคธุรกิจต่ำงๆ มุ่งเนน้ควำมส ำคญัของกำรพฒันำระบบสำรสนเทศในองคก์รมำกข้ึน บริษทัจึงได้
ลงทุนในบริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ำกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจให้บริกำรระบบสำรสนเทศ ให้ค  ำปรึกษำ ติดตั้งและวำง
ระบบงำนโปรแกรมส ำเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรขอ้มูลส ำหรับธุรกิจโรงพยำบำล  (Hopsital Information 
System)  บริหำรจดักำรทรัพยำกรขององคก์ร (Enterprise Resource Planning)  เช่น ดำ้นทรัพยำกรบุคคล ดำ้นกำรเงิน ดำ้น
กำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำน   (Supply Chain Management)    รวมถึงโปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรวิเครำะห์ขอ้มูลทำงธุรกิจ  
(Business Intelligence)   และใหบ้ริกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ  (System Maintenance & Support) ใหแ้ก่บริษทัต่ำงๆ  
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 บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ำกดั มุ่งเน้นกำรให้บริกำรองค์กรภำคธุรกิจทั้งในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครและ
ต่ำงจังหวดั และเตรียมพร้อมในกำรขยำยตวัเพ่ือรองรับกำรแข่งขนัในระดบัภูมิภำคภำยหลงักำรเกิดข้ึนของประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน (AEC)  
 

  กำรลงทุนในบริษทั  คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์  จ ำกดั  สำมำรถสร้ำงรำยไดท่ี้ต่อเน่ืองให้กบับริษทัมำกข้ึน   โดยไม่
ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง กลุ่มลูกคำ้ปัจจุบนัคือกลุ่มโรงพยำบำล มหำวิทยำลยั บริษทัเอกชนรวมถึงผูผ้ลิตในภำคอุตสำหกรรม 
โดยกลุ่มโรงพยำบำลเป็นกลุ่มลูกคำ้หลกั ซ่ึงมีบุคลำกรปัจจุบนัของผูถื้อหุ้นหลกัท่ีมีประสบกำรณ์ยำวนำนและสำมำรถให้
ค  ำแนะน ำไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  
 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 
 

 บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือจำก บริษทั เมโทรสตำร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั 
(มหำชน)  เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2556 และมีช่ือยอ่หลกัทรัพยใ์นตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือ “PRINC” บริษทั
ประกอบธุรกิจดำ้นพฒันำอสังหำริมทรัพย์ เร่ิมด ำเนินโครงกำรแรกภำยใตช่ื้อ “สีลม เทอเรส” มีมูลค่ำโครงกำรเท่ำกบั 
341.87 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น ตั้งอยูบ่ริเวณถนนศำลำแดง ซอย 2 ซ่ึงเป็นอำคำรท่ีก่อสร้ำงแลว้ 
ท้ิงร้ำงไว ้เน่ืองจำกเจำ้ของเดิมประสบปัญหำดำ้นกำรเงินและเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยไดจ้ำกวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนั้น 
โดยซ้ือมำในปี 2543 ก่อสร้ำงแลว้เสร็จ และเร่ิมเปิดขำยเม่ือปี 2544 ทั้งน้ี บริษทัมีประวติัควำมเป็นมำท่ีส ำคญั ดงัน้ี 
 

2546 - บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 5 ลำ้นบำทเป็น 100  ลำ้นบำท  ช ำระแลว้เท่ำกบั 30   ลำ้นบำท  
   เพ่ือซ้ือท่ีดินส ำหรับใชใ้นกำรพฒันำโครงกำรของบริษทั 
- ซ้ือท่ีดินบริเวณถนนศำลำแดง ด ำเนินกำรก่อสร้ำง   และ    เปิดขำยโครงกำรภำยใตช่ื้อ  สีลม   
   แกรนด ์เทอเรส ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีอยูใ่นบริเวณเดียวกบัโครงกำรสีลม เทอเรส 

 

2547 - ช ำระทุนจดทะเบียนเตม็เป็น 100 ลำ้นบำท 
 - บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 100 ลำ้นบำท เป็น 200 ลำ้นบำท โดยเรียกช ำระแลว้เตม็จ ำนวน  

   เพ่ือน ำไปช ำระเงินกูร้ะยะสั้นซ่ึงจะทยอยถึงก ำหนดช ำระภำยในส้ินปี 2547 
 - เร่ิมด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรเซ็นตห์ลุยส์ แกรนดเ์ทอเรส 

- บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 200 ลำ้นบำท เป็น 300 ลำ้นบำท 
 - บริษทัไดแ้ปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั และเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 170 ลำ้นบำท  ท ำให ้

   บริษทัมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน    470   ลำ้นบำท     เพื่อเป็นกำรเตรียมพร้อมในกำรเสนอขำย 
   หลกัทรัพยต์่อประชำชนทัว่ไปจ ำนวน 150 ลำ้นบำท   และน ำบริษทัเขำ้จดทะเบียนในตลำด 
   หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุน้ในคร้ังน้ี  ส ำหรับทุนจดทะเบียน 
   อีก 20 ลำ้นบำท     เป็นกำรรองรับกำรแปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดมี้กำรจดัสรร 
   ใหแ้ก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษทั 

 

2548 - เร่ิมด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรสำทร เทอเรส 
 - เร่ิมด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรบำ้นรวภิำ สุขมุวทิ (ทำวน์เฮำ้ส์) บริเวณซอยอุดมสุข 
    - หุน้ของบริษทั เร่ิมท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 2549 
 

- บริษทัเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้จำก 2 บำท เป็น 1 บำท  ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี  
   2549  เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2549 และเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 140  ลำ้นบำทเพื่อรองรับ 
   หุน้กูแ้ปลงสภำพ จึงท ำใหหุ้น้สำมญัจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนจำก 470 ลำ้นบำท เป็น 610 ลำ้นบำท  

 

- บริษทั ไดรั้บกำรเสนอช่ือใหเ้ป็น “Best Newly Listed Company” จำกงำน SET Award 2006 
 - ซ้ือท่ีดินบริเวณถนนสุขมุวทิเพ่ือพฒันำโครงกำรเมโทร อเวนิว สุขมุวทิ 66 
 - ซ้ือท่ีดินบริเวณ แยกรัชโยธินเพ่ือพฒันำโครงกำรเมโทร อเวนิว รัชโยธิน 

 

2550 - เปิดโครงกำรเมโทร อเวนิว รัชโยธิน และ เมโทร อเวนิว สุขมุวทิ 66 
 - เปล่ียนช่ือโครงกำรสำทร เทอเรส เป็น โครงกำรแมริออท เอค็เซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเมน้ท ์สำทร  

  วสิตำ้ กรุงเทพฯ 
 
 

- วำงแผนกำรจดัตั้งกองทุนอสงัหำริมทรัพย ์ณ 31 ธนัวำคม 2550 บริษทัมีทุนช ำระแลว้จ ำนวน   
   459.11  ลำ้นบำท        เน่ืองจำกระหวำ่งปี     บริษทัไดมี้กำรเพ่ิมทุนจำกกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญั 
   แสดงสิทธิ 
   

2551 
 

- บริษทัขำยท่ีดินบริเวณ สำทร เน้ือท่ี 1,750 ตำรำงวำ  ในรำคำ 1,400 ลำ้นบำท    ท ำใหบ้ริษทัมี 
  ก ำไรจำกกำรขำยท่ีดินจ ำนวน 737.40 ลำ้นบำท 

 - บริษทัไดรั้บรำงวลัประกำศเกียรติคุณจำก                  คณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้ริโภคใหเ้ป็น 
   ผูป้ระกอบกำร ธุรกิจอสงัหำริมทรัพยท่ี์ดี ประจ ำปี พ.ศ. 2550 – 2551 

 
 

 - ณ 31 ธนัวำคม 2551   บริษทัมีทุนช ำระแลว้จ ำนวน 466.90 ลำ้นบำท   เน่ืองจำกในระหวำ่งปี  
   บริษทัไดมี้กำรเพ่ิมทุนจำกกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ     ท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและพนกังำน  
   3 คร้ัง รวมเป็นเงิน 7.78 ลำ้นบำท 
 

2552 
 

- โครงกำรแมริออท เอค็เซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเมน้ท ์สำทรวสิตำ้ กรุงเทพฯ แลว้เสร็จและเร่ิมเปิด 
   ด ำเนินกำร 

 - โครงกำรเซ็นตห์ลุยส์ แกรนดเ์ทอเรส ไดรั้บรำงวลัพระรำชทำนผลงำนสถำปัตยกรรมดีเด่นปี 
   2551    ประเภทอำคำรพกัอำศยัรวม  จำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี    
   คดัเลือกโดยสมำคมสถำปนิกสยำม ในพระบรมรำชูปถมัภ ์
 

2553 - บริษทัขำยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง บริเวณแยกรัชโยธิน เน้ือท่ี 5,921 ตำรำงวำ  ในรำคำ 681  
   ลำ้นบำท 

 - บริษทัขำยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง บริเวณถนนสุขมุวทิ 66   เน้ือท่ี 1,832   ตำรำงวำ ในรำคำ  
   513 ลำ้นบำท 

 

กรกฎำคม 2556 - จดัตั้งบริษทัยอ่ยคือ บริษทั พร้ินซิเพิล อินเวสทเ์มนท ์จ ำกดั   โดยบริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
  ของทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท   เพื่อท ำหนำ้ท่ีใหค้  ำปรึกษำธุรกิจกบับริษทั สนบัสนุน และ 
  ขยำยกำรลงทุนของบริษทั 

กนัยำยน 2556 - บริษทัไดข้ยำยกำรใหบ้ริกำรบริหำรทรัพยสิ์น          โดยเขำ้บริหำรทรัพยสิ์นแบบครบวงจร 
   อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เอกมยั 
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ตุลำคม 2556 
 
 
 
 
 
 

- ลดทุนจดทะเบียน 140,000,000 บำท จำกเดิมบริษทัไดอ้อกหุน้ไวร้องรับสิทธิแปลงสภำพของ    
   หุน้กูแ้ปลงสภำพ ซ่ึงบริษทัไม่ไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพดงักล่ำวแลว้ ท ำใหทุ้นจดทะเบียนจำก 
   เดิม   606,900,000 บำท     เหลือเป็น    466,900,000    บำท    และ  ท ำกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
   933,800,000  บำท   ตำมมติท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้  เม่ือวนัท่ี 20 สิงหำคม 2556 ท ำใหมี้ทุน 
   จดทะเบียนเพ่ิมเป็น  1,400,700,000 บำท    โดยเป็นทุนท่ีช ำระแลว้   933,800,000 บำท   และ      
   หุน้สำมญัอีก 466,900,000 หุน้  ท่ีรำคำหุน้ละ  1  บำท         ออกไวเ้พื่อรองรับกำรแปลงสภำพ 
   ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ (PRINC-W1) 
- เขำ้ซ้ือกิจกำรของบริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ำกดั       ประกอบธุรกิจกำรใหบ้ริกำรระบบ 
   สำรสนเทศ     ส ำหรับโรงพยำบำล  และ บริษทัต่ำงๆ   โดยเป็นกำรเขำ้ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ใน 
   วนัท่ี 15 ตุลำคม 2556    โดยกำรซ้ือกิจกำรในคร้ังน้ีจะเป็นกำรเพ่ิมศกัยภำพ     และกลยทุธ์ทำง 
   ธุรกิจ    และ    เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจของบริษทัไม่ใหพ่ึ้งพำธุรกิจอสงัหำริมทรัพย ์   ในกำรสร้ำง 
   รำยไดเ้พียงอยำ่งเดียว 
 

CSR ตลอดปี 2557                  - จดักิจกรรมเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  ในเร่ืองกำรประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำ    กำรบริจำคเงิน 
   กำรกศุลใหมู้ลนิธิต่ำงๆ  ปลูกป่ำ  กำรเล้ียงอำหำรบำ้นพกัคนชรำ  กำรผำ่ตดัเด็กปำกแหวง่  
 

มกรำคม 2557 - บริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้จำกกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั  
  จ ำนวน 20,000 หุน้ เป็นจ ำนวนเงิน 20,000 บำท โดยเป็นทุนท่ีช ำระแลว้ 933,820,000 บำท 

เมษำยน 2557 - บริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้จำกกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั  
  จ ำนวน 1,000 หุน้ เป็นจ ำนวนเงิน 1,000 บำท โดยเป็นทุนท่ีช ำระแลว้ 933,821,000 บำท 

กรกฎำคม 2557 - บริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้จำกกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั  
  จ ำนวน 25,000 หุน้ เป็นจ ำนวนเงิน 25,000 บำท โดยเป็นทุนท่ีช ำระแลว้ 933,846,000 บำท 

สิงหำคม 2557 - บริษทัประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทย 
  ในกำรต่อตำ้นทุจริต 
 

 - แมริออท เอค็เซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเมน้ท ์สำทร วสิตำ้ – กรุงเทพฯ รับรำงวลั ท่ีพกัอำศยัท่ีดีท่ีสุด   
  ประจ ำปี  พ.ศ. 2557   ในฐำนะโรงแรมในกรุงเทพท่ีไดรั้บกำรจดัอนัดบัสูงสุด   โดยท่ีรำงวลั 
  ดงักล่ำวน้ี ไดจ้ดัอนัดบัโรงแรมชั้นน ำเกือบ  400 แห่ง  จำกสถำนท่ียอดนิยมต่ำงๆ โดยผลกำร 
  จดัอนัดบัข้ึนอยู ่กบัขอ้ควำมแสดงควำมคิดเห็นของลูกคำ้ออร์บิทซ์ และรำงวลั TripAdvisors  
  2014 Certificate of  Excellence Award Winner และ World Travel Award 2014 

ตุลำคม 2557 - บริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้   จำกกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั  
  จ ำนวน 13,878,500 หุน้ เป็นจ ำนวนเงิน 1,000 บำท   โดยเป็นทุนท่ีช ำระแลว้ 947,724,500 บำท 
- เร่ิมโครงกำรระบบบริหำรคุณภำพและ ระบบงำนSkytizens ISO QMS Solution และ Alfresco 
   ซ่ึงเป็นระบบจดักำรและควบคุมคุณภำพเอกสำรดิจิตอล 

พฤศจิกำยน 2557 - บริษทัด ำเนินกำรบริหำรในส่วนของพลำซ่ำ อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เอกมยั หลงัจำก    
  กำรปรับปรุงใหม่ 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 
 

บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 22 สิงหำคม 2543  เดิมช่ือบริษทั เมโทรสตำร์     
พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน)   ไดเ้ปล่ียนช่ือ เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2556  และ  บริษทัไดน้ ำหุ้นสำมญัเขำ้จดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 26 ตุลำคม 2548  

รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2558

จ านวนหุ้น % ของจ านวนหุ้นทั้งหมด

1                      นายสาธิต วิทยากร                                                  650,842,200             68.674

2                      นายชยัรัตน์ โกวิทจินดาชยั                                        28,900,000               3.049

3                       นายจิตติพร  จนัทรัช                                      21,575,000               2.277

4                       นายพีรพล สุวรรณนภาศรี                                             10,657,000               1.124

5                       นางปิยมา ชรินธร                                                   9,540,000                 1.007

6                      นายมิตรพนั สถาวรมณี                                         8,978,700                 0.947

7                      น.ส.สุรัชนี ล่ิมอติบลูย ์                                         8,020,000                 0.846

8                      นายทวีศกัด์ิ วีระประเสริฐ                                             7,500,000                 0.791

9                      นายปวีณ นพคุณทอง                                                  5,600,000                 0.591

10                    น.ส.โสพิศ ภูสนาคม                                          5,300,000                 0.559

รวม 756,912,900 79.866

ช่ือ - สกลุ

 
 

วนัท่ี 26 กรกฎำคม 2556 บริษทัตั้งบริษทัยอ่ยช่ือ บริษทั พร้ินซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ำกดั ท ำธุรกิจเป็นท่ีปรึกษำดำ้นธุรกิจ
และกำรลงทุน  โดยบริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99    และ   วนัท่ี 15 ตุลำคม 2556    บริษทัไดซ้ื้อกิจกำร   บริษทั คอนเวอร์เจนซ์
ซิสเทมส์ จ ำกดั ประกอบธุรกิจกำรใหบ้ริกำรระบบสำรสนเทศ รวมทั้งให้บริกำรดำ้นบ ำรุงรักษำและดูแลระบบสำรสนเทศ 
โดยบริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRINC 

Principal Investment 
ถือหุ้น 99.99 

Convergence Systems 
ถือหุ้น 99.99 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยู่อำศยั และธุรกิจอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือเช่ำ  
ต่อมำไดข้ยำยธุรกิจกำรบริหำรทรัพยสิ์น แบบครบวงจร ทั้งในดำ้นกำรบริหำรอำคำร งำนขำย งำนธรุกำร งำนกำรเงินและ
กำรบญัชี งำนจดัซ้ือ และงำนดูแลดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ ปัจจุบนับริษทัมีโครงกำรดงัน้ี  
 

 แมริออท   เอ็คเซ็คคิวทีฟ   อพำร์ทเมน้ท์   สำทร วิสตำ้ – กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมและเซอร์วิส อพำร์ทเมน้ท ์
เพ่ือเช่ำ   ระดบั 5 ดำว    สูง 31 ชั้น โครงกำรตั้งอยูเ่ลขท่ี 1 ซอยสำทร 3   ถนนสำทรใต ้   แขวงทุ่งมหำเมฆ   
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 

 

 บริหำรจดักำรอำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เอกมยั ซ่ึงเป็นอำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำ ตั้งอยูท่ี่ ถนนสุขมุวทิ 63 
(เอกมยั) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร  

 

ทั้งน้ีบริษทัอยูร่ะหวำ่งศึกษำกำรลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีดีและมัน่คงในระยะยำวต่อไป นอกจำกน้ีบริษทัมีรำยได้
เพ่ิมจำกกำรไดเ้ขำ้ลงทุนบริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ำกดั ซ่ึงด ำเนินธุรกิจให้บริกำรและให้ค  ำปรึกษำในกำรติดตั้งและ
วำงระบบงำนโปรแกรมส ำเร็จรูป และบ ำรุงรักษำ ดูแลระบบสำรสนเทศ 
 

โครงสร้างรายได้ 
 

ประเภทรายได้ 2557 2556 2555 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รำยไดจ้ำกกำรกิจกำรอำคำรท่ีพกัอำศยั 191.40 51.20       202.20 68.40 190.19 97.04 
รำยไดก้ำรใหบ้ริกำร* 130.70 34.96 68.20 23.07 - - 
รำยไดจ้ำกกำรบริหำรอำคำร 42.00 11.24 14.00 4.74 - - 
รำยไดอ่ื้น          9.70 2.60 11.20 3.79 5.80 2.96 
    รายได้รวม 373.80 100.00 295.60 100.00 195.99 100.00 
 

หมายเหต ุ*  รำยไดก้ำรใหบ้ริกำรระบบสำรสนเทศจำกบริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ำกดั เป็นรำยไดต้ั้งแต่เดือนตุลำคม 
ถึง ธนัวำคม 2556 
  

2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 

ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยป์ระเภท อำคำรชุดพกัอำศยั (Condominium) บำ้นและ
ท่ีดิน  และ   อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือเช่ำ  ปัจจุบนับริษทัด ำเนินกิจกำรอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อเช่ำ  คือ  แมริออท   เอค็เซ็คคิวทีฟ  
อพำร์ทเมน้ท ์ สำทร วสิตำ้ – กรุงเทพฯ  ตั้งอยูท่ี่ซอยสำทร 3   (ซอยสวนพลู)       ซ่ึงเป็นโรงแรมและเซอร์วสิอพำร์ทเมน้ท ์
ระดบั 5 ดำว อยูใ่นยำ่นศูนยก์ลำงธุรกิจท่ีมีศกัยภำพถนน สีลม-สำทร   เป็นท่ีตอ้งกำรมำกของลูกคำ้ไม่วำ่จะเป็นผูบ้ริหำร
ระดบัสูงทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ  
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รายละเอยีดโครงการทีพ่กัอาศัยเพือ่เช่า  
 

แมริออท เอค็เซ็คควิทฟี อพาร์ทเม้นท์  สาทร วสิต้า – กรุงเทพฯ 

ทีต่ั้งโครงการ เลขท่ี 1 ซอยสำทร 3 (สวนพลู) ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กรุงเทพมหำนคร พืน้ทีโ่ครงการ 834.30 ตำรำงวำ 

พืน้ทีข่าย 17,290 ตำรำงเมตร 

รายละเอยีดโครงการ โรงแรมและเซอร์วสิอพำร์ทเมน้ทร์ะดบั 5 ดำว เพ่ือเช่ำ สูง 31 ชั้น 

 
จุดเด่นของโครงการ 

ท่ีพกัอำศยัเพ่ือเช่ำคุณภำพสูง ระดบัหำ้ดำว ใจกลำงศูนยก์ลำงธุรกิจในกรุงเทพมหำนคร 
ประกอบดว้ยส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกภำยในหอ้งพกัและส่วนกลำงครบครัน 

จ านวนหน่วย  หอ้งชุดพกัอำศยั จ ำนวน 184 ยนิูต ขนำดหอ้งพกัตั้งแต่ 61- 163 ตำรำงเมตร 

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มนกัธุรกิจชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ และคนท่ีท ำงำนในยำ่นสำทร ระดบั A จนถึง 
A+     รวมทั้งนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งกำรหอ้งพกัท่ีมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวงครบครัน       และ
ตอ้งกำรพกัอำศยัระยะเวลำนำน 

มูลค่าโครงการ ประมำณ 2,500 ลำ้นบำท 

มูลค่าเงนิลงทุน ประมำณ 1,800 ลำ้นบำท 

เร่ิมเปิดด าเนินการ เดือนมีนำคม 2552 

 

และด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรรับบริหำรจดักำรอำคำรส ำนกังำน คืออำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ตั้งอยูท่ี่ถนน
สุขมุวทิ 63 (ซอยเอกมยั) ซ่ึงเป็นอำคำรส ำนกังำนสูง 30 ชั้น ประกอบดว้ยส ำนกังำนใหเ้ช่ำจ ำนวน 61 ยนิูต และบริกำร
ส ำนกังำนเช่ำ  (Serviced Office)  ใหเ้ช่ำทั้งระยะสั้นและระยะยำวจ ำนวน 9 ยนิูต หอ้งประชุมจ ำนวน 7 หอ้ง  หอ้งอบรมและ
สมัมนำขนำด  50  ท่ีนัง่จ ำนวน 1 หอ้ง และพลำซ่ำร้ำนคำ้ใหเ้ช่ำอีกจ ำนวนหน่ึง นอกจำกน้ีบริษทัเป็นท่ีปรึกษำและผูบ้ริหำร
งำนโครงกำรในกำรปรับปรุงอำคำรและภำพลกัษณ์ เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยำยน 2556 และไดรั้บค่ำตอบแทนในรูปค่ำจำ้ง
บริหำรจดักำร  

 

ธุรกจิเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
 

บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจ ดงัน้ี 
 

1) บริการวางระบบโปรแกรมส าเร็จรูป  (Software Implementation Services)  
 

   ท ำกำรวเิครำะห์ และออกแบบระบบท่ีสอดคลอ้ง และตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ โดยแบ่งสำยงำนตำม
รูปแบบซอฟตแ์วร์ท่ีใหบ้ริกำรในปัจจุบนัไดแ้ก่ 

 

 PeopleSoft  ระบบซอฟตแ์วร์ PeopleSoft ของออรำเคิล (Oracle) ซ่ึงใหบ้ริกำรดำ้น Enterprise Resource  
Planning (ERP)  ท ำใหอ้งคก์รสำมำรถบูรณำกำรงำนหลกั (core business process) ต่ำงๆ ในบริษทัทั้งหมด ไดแ้ก่ กำรจดัจำ้ง 
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กำรผลิต กำรขำย กำรบญัชี และกำรบริหำรบุคคล เขำ้ดว้ยกนั ใหเ้ป็นระบบท่ีสมัพนัธ์กนัและเช่ือมโยงกนัอยำ่ง real time ท ำ
ใหส้ำมำรถบริหำรองคก์รไดอ้ยำ่งเป็นระบบมีประสิทธิภำพ โดยขอ้มูลของระบบทุกส่วนจะอยูใ่นส่วนกลำงส่วนเดียวกนั 
ไม่เกิดควำมขดัแยง้ของขอ้มูล รวมทั้งลดกระบวนกำรท ำงำนและลดตน้ทุน 
 

 Hospital Information System  ระบบซอฟตแ์วร์ C-HIS ซ่ึงใหบ้ริกำรรวบรวมและบริหำรจดักำรขอ้มูล 
เก่ียวกบักำรให้บริกำรทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขของโรงพยำบำลรวมไปถึงคลีนิคต่ำงๆ  ทั้งดำ้นขอ้มูลผูป่้วย ขอ้มูลยำ
และกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์ขอ้มูลดำ้นกำรเงิน ฯลฯ   
 

 Busienss Intelligence  ระบบซอฟตแ์วร์     QlikView          ซ่ึงเป็นโปรแกรมกำรบริกำรจดักำรและช่วย 
ผูบ้ริหำรในกำรตดัสินใจ โดยกำรแสดงผลขอ้มูลผำ่นทำงรูปแบบกำรน ำเสนอท่ีมีควำมหลำกหลำย เช่น  ตำรำง แผนภูมิ และ
อตัรำส่วนส ำคญัต่ำงๆ นอกจำกน้ียงัสำมำรถน ำเสนอขอ้มูลไดห้ลำยชุดในเวลำเดียวกนั ซ่ึงท ำใหผู้บ้ริหำรสำมำรถบริหำร
จดักำรขอ้มูลตำ่งๆ ภำยในองคก์รไดอ้ยำ่งรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
 

2) บริการด้านการบ ารุงรักษาระบบงาน (System Maintenance & Support Service)  

   บริกำรบ ำรุงรักษำระบบงำนและสนบัสนุนทำงเทคนิคส ำหรับระบบซอฟตแ์วร์ขององคก์ร       โดยบุคคลำกรท่ีมี
ควำมเช่ียวชำญ ใหบ้ริกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำระบบตำมก ำหนดเวลำ ซ่ึงกำรบริกำรดงักล่ำวเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรใชง้ำนของระบบ สร้ำงควำมมัน่ใจวำ่ผลงำนท่ีจะส่งมอบสำมำรถตอบสนองวตัถุประสงคข์องลูกคำ้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและ
ครบถว้น และลดขอ้ผดิพลำดของซอฟตแ์วร์ท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรใชง้ำน 
 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
 

2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน 
 

ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
 

นโยบายและลกัษณะการตลาด 
 

ส ำหรับธุรกิจอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อเช่ำ  โรงแรมและเซอร์วสิอพำร์ทเมน้ท ์  นั้น   บริษทัมีนโยบำยใหบ้ริกำรตลำด
ระดบัพรีเม่ียม โดยกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยเป็นผูบ้ริหำรระดบัสูงทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ และลูกคำ้สญัญำเช่ำระยะยำวท่ี
บริษทัท ำสญัญำเช่ำเพ่ือเป็นท่ีพกัใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนชำวต่ำงชำติท่ีเดินทำงมำท ำงำนในประเทศไทย ซ่ึงลูกคำ้ส่วนใหญ่
มีควำมเช่ือมัน่ในบริกำรและช่ือเสียงของผูบ้ริหำรจำกกลุ่มแมริออท ส ำหรับช่องทำงกำรขำยประกอบดว้ยพนกังำนขำยของ 
แมริออท เอค็เซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเมน้ท ์ สำทร วสิตำ้  - กรุงเทพฯ และระบบกำรจองหอ้งพกัทำงระบบอินเตอร์เน็ตของ
กลุ่มแมริออทดว้ย 

 

ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้ม 
 

 Jones Lang LaSalle Hotels & Hospitality Group ไดใ้ห้ควำมเห็นวำ่ส ำหรับธุรกิจโรงแรมในภำพรวมนั้น ไดรั้บ
ผลกระทบจำกหลำยๆเหตุกำรณ์ในช่วงเกือบทศวรรษท่ีผำ่นมำ เร่ิมตั้งแต่กำรรัฐประหำรในปีพ.ศ. 2549 กำรยึดสนำมบินใน
ปีพ.ศ. 2551 กำรเดินขบวนประทว้งตลอดช่วงปีพ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ส่งผลให้ผลประกอบกำรของตลำดโรงแรม
ระดบับนอยู่ในระดบัต ่ำท่ีสุดในปีพ.ศ. 2553 ซ่ึงถือว่ำต ่ำท่ีสุดนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549   เป็นตน้มำ   แต่หลงัจำกนั้นธุรกิจ
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โรงแรมได้รับปัจจยัสนับสนุนหลำยประกำรท่ีท ำให้ผลประกอบกำรกระเต้ืองข้ึน ทั้ งเศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืนตวัหลงัวิกฤต
กำรเงินโลก กำรเมืองในประเทศมีควำมมัน่คงมำกข้ึน กำรมีสำยกำรบินตน้ทุนต ่ำใหบ้ริกำรมำกข้ึน และ มีกลุ่มนกัท่องเท่ียว
อิสระจำกในภูมิภำค เป็นตน้วำ่ จีน ญ่ีปุ่น และเกำหลี เพ่ิมข้ึน ถึงกระนั้น ผลประกอบกำรก็ยงัไม่สำมำรถกลบัข้ึนไปเทียบเท่ำ
ผลประกอบกำรของปีพ.ศ. 2551 ได ้ทั้งน้ี เน่ืองจำกมีปัจจยัเก่ียวเน่ืองอีกหลำยอยำ่ง เป็นตน้วำ่ กำรท่ีอตัรำค่ำห้องเฉล่ียไม่
สำมำรถปรับเพ่ิมข้ึนไดเ้น่ืองมำจำกกำรท่ีมีปริมำณอุปทำนของห้องพกัเพ่ิมมำกข้ึน ประจวบกับภำวะควำมไม่สงบทำง
กำรเมืองท่ีเร่ิมรุนแรงข้ึนอีกคร้ังในช่วงปีพ.ศ. 2556 จนกระทัง่ถึงกำรรัฐประหำรในปีพ.ศ. 2557 ซ่ึงกระทบกบัปริมำณ
นกัท่องเท่ียวจำกต่ำงประเทศอย่ำงชดัเจน ส่งผลให้อตัรำกำรเขำ้พกัลงลดอยำ่งมำกในทุกระดบัโรงแรม ไม่เวน้แมแ้ต่กลุ่ม
โรงแรมระดบับน ท่ีรำยไดเ้ฉล่ียต่อหอ้งพกัไดข้องปี2557 ปรับลดลงจำกปี 2556 ถึงร้อยละ 19.5 มำอยูท่ี่ 1,818 บำท แมจ้ะมี
กำรฟ้ืนตวัอยำ่งชดัเจนในช่วงเดือนธนัวำคม 2557 แลว้ก็ตำม 
 

ส ำหรับกลุ่มเซอร์วสิอพำร์ทเมนทน์ั้น ไดรั้บผลกระทบไม่ต่ำงกนั และยงัมีควำมทำ้ทำยจำกกำรท่ีมีผูใ้หบ้ริกำรเขำ้สู่
ตลำดมำกข้ึนในช่วงปีพ.ศ. 2553-2554 อีกทั้งผูป้ระกอบกำรธุรกิจโรงแรมในระดบั 3-4 ดำว  ยงัมีกำรปรับรำคำค่ำหอ้งพกัให ้
มำอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัเซอร์วสิอพำร์ทเมนท ์ท ำใหอ้ตัรำค่ำหอ้งเฉล่ียของเซอร์วสิอพำร์ทเมนทใ์นปีพ.ศ. 2554     ปรับลด
ถึงร้อยละ 27   จำกช่วงท่ีสูงสุดในปีพ.ศ. 2550 มำอยูท่ี่ 2,499 บำท     และเร่ิมปรับตวัสูงข้ึนเลก็นอ้ยมำท่ี 2,676 บำท   ในช่วง
ปลำยปี 2557 ในขณะท่ีอตัรำกำรเขำ้พกัซ่ึงต ่ำมำกในช่วงปีพ.ศ. 2553 ไดเ้ร่ิมกระเต้ืองข้ึนเร่ือยๆจนข้ึนถึงระดบัสูงสุดท่ีร้อย
ละ 82 ในปีพ.ศ. 2556 แต่ไดรั้บผลกระทบจนท ำใหล้ดลงมำอยูท่ี่ร้อยละ 74 ในปี 2557  
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ภาวะการแข่งขัน 
 

Jones Lang LaSalle Hotels & Hospitality Group วิเครำะห์วำ่ผลกำรด ำเนินงำนของ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทิฟ 
อพำร์ทเมน้ท ์สำทร วสิตำ้ - กรุงเทพฯ เม่ือเทียบกบัผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มคู่แข่งตำมขอ้มูลของ Smith Travel Research 
(STR) นั้น พบวำ่แมใ้นปีพ.ศ. 2557 แมริออท เอ็คเซ็คคิวทิฟ อพำร์ทเมน้ท์ สำทร วิสตำ้ – กรุงเทพฯ จะมีอตัรำกำรเขำ้พกัท่ี
ลดลงมำอยูท่ี่ร้อยละ 79.4  แต่ยงัถือวำ่สูงกวำ่ตลำดท่ีมีอตัรำกำรเขำ้พกัท่ีร้อยละ 74 และเป็นกำรปรับตวัลดลงท่ีนอ้ยกวำ่ตลำด
ดว้ย โดยท่ีรำยไดเ้ฉล่ียต่อหอ้งพกัได ้(RevPAR) ปรับลดเหลือ 2,599 บำท ลดลงเพียงร้อยละ 4.4 เทียบกบัตลำดท่ีลดลงกวำ่
ร้อยละ 6.6 สำเหตุท่ี แมริออท เอ็คเซ็คคิวทิฟ อพำร์ทเมน้ท์ สำทร วิสตำ้ กรุงเทพฯ มีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีไดน้ั้น ส่วนหน่ึง
เป็นเพรำะแบรนด์ของแมริออทท่ีมีควำมแข็งแกร่ง      อีกส่วนหน่ึงเป็นดว้ยคุณภำพและท ำเลท่ีตั้งท่ีมีควำมไดเ้ปรียบของ  
แมริออท เอค็เซ็คคิวทิฟ อพำร์ทเมน้ท์ สำทร วสิตำ้ - กรุงเทพฯ เอง ในส่วนของอตัรำค่ำห้องพกัเฉล่ียต่อคืนปรับเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 3.4 ใกลเ้คียงกบัผลประกอบกำรของกลุ่มคู่แข่งในตลำด และเม่ือเทียบผลกำรด ำเนินงำนกบักลุ่มคู่แข่งท่ีเป็นโรงแรมใน
ระดับบนในกรุงเทพ จะพบว่ำกลุ่มโรงแรมระดับบนนั้น  ได้รับผลกระทบจำกวิกฤตกำรณ์ทำงกำรเมืองมำกกว่ำกลุ่ม
เซอร์วสิอพำร์ทเมนทค์่อนขำ้งมำก เห็นไดจ้ำกรำยไดเ้ฉล่ียต่อหอ้งพกัไดท่ี้ลดลงเกือบร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบักำรลดเพียงร้อย
ละ 4.4 ของ  แมริออท เอค็เซ็คคิวทิฟ อพำร์ทเมน้ท์ สำทร วสิตำ้ – กรุงเทพฯ 

 
 

Competitor Set Performance 

 OCCUPANCY 

Market Subject 

(% ) 

MPI 

AVERAGE DAILY RATE (THB) 

Market Subject ARI 

RevPAR (THB) 

Market Subject 

 

 
RGI 

2011 78.9% 77.2% 1.13 2,258 2,695 1.07 1,782 2,080 1.17 

2012 83.9% 88.1% 1.05 2,376 2,895 1.22 1,992 2,550 1.28 

2013 82.2% 85.8% 1.04 2,580 3,167 1.23 2,121 2,719 1.28 

2014 74.0% 79.4% 1.07 2,676 3,274 1.22 1,980 2,599 1.31 

STR Set of Serviced Apartments in Bangkok 

 

 
 

Competitor Set Performance 

 OCCUPANCY 

Market Subject 

(% ) 

MPI 

AVERAGE DAILY RATE (THB) 

Market Subject ARI 

RevPAR (THB) 

Market Subject 

 

 
RGI 

2011 61.9% 77.2% 1.25 2,501 2,695 1.08 1,549 2,080 1.34 

2012 70.6% 88.1% 1.25 2,764 2,895 1.05 1,952 2,550 1.31 

2013 76.3% 85.8% 1.12 2,958 3,167 1.07 2,258 2,719 1.20 

2014 61.1% 79.4% 1.30 2,974 3,274 1.10 1,818 2,599 1.43 

STR Set of Upscale Hotels in Bangkok 

 

 

นโยบายภาครัฐ  
 

ส ำหรับปี 2558 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ หรือ สภำพฒัน์ ประมำณกำร      
จีดีพีท่ี 3.8% (ณ วนัท่ี 23 มีนำคม 2558)  ในขณะท่ีกรมกำรท่องเท่ียว กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกำรกีฬำแถลงวำ่ในปี 2557 
นกัท่องเท่ียวทั้งหมดประมำณ  24.7 ลำ้นคน   หดตวักวำ่ร้อยละ 6.6 และก่อใหเ้กิดรำยได ้1.13 ลำ้นลำ้นบำท  หดตวัร้อยละ 
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5.8 จำก ปีท่ีผำ่นมำ และจำกกำรวเิครำะห์คำดวำ่ ในปี 2558 หลำยประเทศท่ีประสบปัญหำทำงเศรษฐกิจจะให ้ควำมส ำคญั
ต่อกำรส่งเสริมภำคกำรท่องเท่ียวเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจของตน ซ่ึงจะท ำให ้ ระดบัแข่งขนัดำ้นกำรท่องเท่ียวในเวทีโลกทวี
ควำมรุนแรงเพ่ิมข้ึน แต่จำกแนวโนม้รำคำน ้ ำมนัในตลำดโลกท่ีลดลง กำรเปิดเท่ียวบินระหวำ่งประเทศ ใหม่ของสำยกำรบิน
ต่ำงๆ และจำกกำรวเิครำะห์ขององคก์ำรท่องเท่ียวโลกท่ีคำดวำ่ กำรท่องเท่ียวระหวำ่งประเทศจะขยำยตวัต่อเน่ืองในปี 2558 
จึงคำดวำ่ ในปี 2558 จะมี นกัท่องเท่ียวประมำณ 28.5 – 29 ลำ้นคน อยำ่งไรก็ตำม กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ และ
หน่วยงำนต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง ยงัคงมุ่งมัน่ในกำรบรรลุเป้ำหมำยรำยไดจ้ำกกำรท่องเท่ียว 2.2 ลำ้นลำ้นบำท เพื่อให ้ ภำคกำร
ท่องเท่ียวเป็นกลไกหน่ึงท่ีสำมำรถขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศใหเ้จริญเติบโต สร้ำงกำรจำ้งงำน และกระจำยรำยไดสู่้
ภูมิภำค 

 

 

 จ ำนวน (ลำ้นคน) รำยไดล้ำ้นลำ้นบำท 
2557 2558 (เป้ำหมำย) 2557 2558 (เป้ำหมำย) 

นกัท่องเท่ียวระหวำ่งประเทศ 24.7 29.0 1.13 1.40 
นกัท่องเท่ียวภำยในประเทศ 136.2* 139.0* 0.68 0.80 
                                     รวมรำยได ้(ลำ้นลำ้นบำท) 1.81 2.20 
หมำยเหตุ : * ลำ้นคน-คร้ัง 
 

ภาวะเศรษฐกจิ 
 

กำรเกิดวกิฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศในยโุรปส่งผลโดยตรงต่อกำรขยำยธุรกิจในเอเชีย นโยบำยกำรลดเงินค่ำท่ี
พกัอำศยัของผูบ้ริหำรบริษทัญ่ีปุ่นท่ีท ำงำนในต่ำงประเทศรวมถึงประเทศไทย อำจส่งผลกระทบกบัควำมตอ้งกำรเช่ำ
เซอร์วสิอพำร์ทเมน้ท ์นอกจำกน้ีกำรขยำยตวัของตลำดคอนโดมิเนียมท ำใหลู้กคำ้บำงส่วนสนใจท่ีจะลงทุนในคอนโดมิเนียม
แทนกำรเช่ำเซอร์วสิอพำร์ทเมน้ท ์

 

แนวโน้มความเส่ียงธุรกจิเซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์ ปี 2558 
 

ศูนยว์จิยักสิกรไทย คำดกำรณ์วำ่ ในปี 2558 ธุรกิจเซอร์วสิอพำร์ทเมน้ทใ์นเขตกรุงเทพฯ    มีแนวโนม้ควำมเส่ียงอยู ่
ในระดบั  “ปำนกลำง”        ยกเวน้พ้ืนท่ีซ่ึงไกลจำกแหล่งธุรกิจ  แหล่งชุมชน     หรือห่ำงจำกแนวรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนมำก    
มีควำมเส่ียงอยูใ่นระดบั “ค่อนขำ้งสูง” คำดวำ่ภำพรวมตลำดยงัทรงตวัอยูท่ี่ 91% ซ่ึงเป็นอตัรำกำรตอบรับในระดบัสูง 
 

โดยสรุปธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท์จะมีกำรแข่งขนัท่ีสูงข้ึนทั้งในดำ้นกำรให้บริกำรท่ีหลำกหลำย  และกำรหำ
รำยไดส่้วนอ่ืนเพ่ิมทดแทน  เช่น  ห้องอำหำร  สถำนท่ีจดัสัมมนำเป็นตน้  และผูป้ระกอบกำรในธุรกิจน้ีตอ้งมีแผนกำรเร่ิม
ปรับปรุงโครงสร้ำง และ สภำพหอ้งพกัท่ีมีอำยมุำกๆ และกำรพฒันำโครงกำร เพ่ือท่ีจะดึงดูดผูเ้ช่ำ และรักษำฐำนของลูกคำ้
เดิม 
 

ในขณะท่ี Jones Lang LaSalle Hotels & Hospitality Group มีควำมเห็นวำ่ ปริมำณอุปทำนของห้องพกัเพ่ิมมำกข้ึน 
ประจวบกบัภำวะควำมไม่สงบทำงกำรเมืองท่ีเร่ิมรุนแรงข้ึนอีกคร้ังในช่วงปีพ.ศ. 2556 จนกระทัง่ถึงกำรรัฐประหำรในปีพ.ศ. 
2557 ซ่ึงกระทบกับปริมำณนักท่องเท่ียวจำกต่ำงประเทศอย่ำงชัดเจน ส่งผลให้อตัรำกำรเขำ้พกัลงลดอย่ำงมำก ท ำให้
คำดกำรณ์ส ำหรับแนวโนม้ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท์ในกรุงเทพนั้น ส ำหรับระยะสั้นยงัคงไดรั้บผลกระทบ
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จำกกำรรัฐประหำร ซ่ึงถึงแมใ้นทุกคร้ังท่ีผำ่นมำ กำรฟ้ืนตวัจำกสถำนกำรณ์กำรเมืองจะเป็นไปค่อนขำ้งเร็ว แต่กำรคำดกำรณ์
ถึงกำรฟ้ืนตวัในคร้ังน้ียงัเป็นเร่ืองท่ียำกจะประเมิน แมว้ำ่จะมีปัจจยัดำ้นบวกส่งเสริมหลำยประกำรเช่น กำรท่ีกรุงเทพฯไดรั้บ
รำงวลั “Best Leisure Destination in the Asia-Pacific” จำกนิตยสำร Business Traveller Asia-Pasific ติดต่อกนัเป็นปีท่ีสอง 
รวมถึงกำรกระตุน้กำรท่องเท่ียวจำกกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้เร่ิมโครงกำรหลำยอย่ำง อันได้แก่ กำรลด
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำระยะเวลำ 3 เดือนของนกัท่องเท่ียวชำวจีนและไตห้วนั กำรประชำสัมพนัธ์แคมเปญ “Amazing Thailand: 
Happiness Within” ซ่ึงใหค้วำมส ำคญักบัเร่ืองควำมปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว ทั้งหมดน้ี พอจะเป็นปัจจยัให้คำดกำรณ์ไดว้ำ่ 
กำรท่องเท่ียวจะฟ้ืนตวัไดใ้นระดบัหน่ึง และอตัรำกำรเขำ้พกัก็น่ำจะอยูใ่นเกณฑ์ดีข้ึนเช่นกนัจำกปริมำณนกัท่องเท่ียวท่ีจะ
กลบัเขำ้มำ ผนวกกบักำรท่ีปริมำณหอ้งพกัท่ีจะเพ่ิมเขำ้สู่ตลำดจะมีจ ำนวนลดลงกวำ่ช่วงก่อนหนำ้น้ี  

 
โดยมีสถิติดงัน้ี 
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ธุรกจิเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
 

นโยบายและลกัษณะการตลาด 
 

            กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของบริษทั คือองค์กรท่ีมีควำมตอ้งกำรใชบ้ริกำรและพฒันำระบบซอฟต์แวร์เพื่อกำรพฒันำ
ระบบกำรบริหำรจดักำรขอ้มูล ระบบทรัพยำกรบุคคล ระบบกำรเงิน รวมไปถึงระบบกำรวิเครำะห์ขอ้มูลทำงธุรกิจ และ
ลูกคำ้ท่ีมีควำมตอ้งกำรรับค ำปรึกษำ ตลอดจน รับบริกำรวำงระบบ บริหำร และดูแลระบบสำรสนเทศให้กบัองคก์รแบบ
ครบวงจร (Outsource) ปัจจุบันลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในธุรกิจกำรแพทย์ กำรเงิน รวมทั้ งภำคกำรผลิตใน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ บริษทัคำดว่ำ ควำมตอ้งกำรใชร้ะบบซอฟตแ์วร์จะเพ่ิมมำกข้ึน โดยเฉพำะกำรจดักำรระบบทรัพยำกร
บุคคลและระบบกำรเงินซ่ึงเป็นหวัใจส ำคญัของทุกอุตสำหกรรม ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยหลกัผ่ำนตวัแทนฝ่ำยกำรตลำด
ของบริษทั ในกำรน ำเสนอกำรใหบ้ริกำรต่ำงๆแก่องคก์รต่ำงๆท่ีสนใจโดยตรง ซ่ึ ง ลู กค้ำ ส่ วนใหญ่ ปั จ จุบัน เ ป็น ธุร กิ จ
โรงพยำบำล และกลุ่มบริกำรทำงกำรแพทย ์
 

กลยุทธ์การแข่งขันและจุดเด่นของบริษัท 
 

 จุดเด่นของบริษทัคือ       กำรมีผูบ้ริหำรท่ีมีประสบกำรณ์ในธุรกิจใหบ้ริกำรซอฟตแ์วร์         โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ 
ซอฟตแ์วร์ดำ้นกำรบริกำรจดักำรขอ้มูลระบบโรงพยำบำล     นอกจำกน้ี บริษทัใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำทกัษะบุคคลำกร
อยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือใหมี้ควำมสำมำรถในกำรตอบสนองกำรใหบ้ริกำร  ดำ้นธุรกิจเทคโนโลยสีำรสนเทศซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลง
อยำ่งรวดเร็วอยูต่ลอดเวลำ 

 บริษทัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยซอฟตแ์วร์จำกบริษทัผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์ท่ีมีคุณภำพและมีช่ือเสียงระดบัโลก         โดย 
ซอฟตแ์วร์บำงตวับริษทัเป็นผูว้ำงระบบแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศ ท ำใหบ้ริษทัไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัในกำรใหบ้ริกำร 

 กำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี       จะท ำใหรู้ปแบบกำรใหบ้ริกำรของบริษทัมีควำมหลำกหลำยมำกยิง่ข้ึนใน 
อนำคต  ซ่ึงจะท ำใหร้ำยไดบ้ริษทัมีกำรเติบโต   โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ธุรกิจบ ำรุงรักษำระบบ (System Maintenance & Support) 
จะขยำยตวัควบคู่ไปกบักำรพฒันำโปรแกรมซอฟตแ์วร์  และธุรกิจกำรใหบ้ริกำรอ่ืนซ่ึงบริษทัมีโครงกำรจะเปิดใหบ้ริกำรใน
ล ำดบัต่อไป เช่น IT Outsourcing เป็นตน้ 

    บริษทัมีควำมต่ืนตวัต่อเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป       โดยมีกำรเตรียมควำมพร้อมใหค้วำมรู้แก่บุคลำกรรวม 
ทั้งกำรวำงแผนงำนเพ่ือรองรับเทคโนโลยใีหม่ เช่น ระบบ Cloud Computing ซ่ึงคำดวำ่จะมีบทบำทมำกในอนำคตอนัใกล ้ 

 

ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้ม 
 

ส ำนกังำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชำติ (องคก์ำรมหำชน) (ซิป้า) ร่วมกบัสถำบนัวจิยัเพ่ือกำรพฒันำ
ประเทศไทย (ทีดีอำร์ไอ) แถลงผลกำรส ำรวจมูลค่ำตลำดซอฟตแ์วร์และบริกำรซอฟตแ์วร์ของประเทศไทยประจ ำปี 2556 
และประมำณกำรปี 2557  กำรส ำรวจในปี 2556 วำ่มีกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัซ่ึงมีผลต่อกำรส ำรวจมูลค่ำอุตสำหกรรมคือ 
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้มีกำรปรับปรุงกำรจดัหมวดหมู่กิจกรรมของอุตสำหกรรมในประเทศไทย (TSIC) จำก TSIC2001 
เป็น TSIC2009 ซ่ึงมีกำรแบ่งหมวดหมู่ของธุรกิจซอฟตแ์วร์ละเอียดมำกข้ึน  ท ำใหพ้บจ ำนวนประชำกรท่ีเก่ียวขอ้งในปี 2556
เพ่ิมข้ึนจำก 985 บริษทั เป็น 1,705 บริษทั   คณะผูส้ ำรวจไดป้รับผลกำรส ำรวจในปี 2555 ยอ้นหลงัใหส้อดคลอ้งกบัจ ำนวน
ประชำกรท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ย เพ่ือใหผ้ลกำรส ำรวจในปี 2556 สำมำรถเปรียบเทียบกบัปี 2555 ได ้
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กำรส ำรวจพบวำ่ ตลำดซอฟตแ์วร์และบริกำรซอฟตแ์วร์ของไทยในปี 2556 ท่ีผำ่นมำ มีมูลค่ำกำรผลิตเฉพำะท่ี
เกิดข้ึนในประเทศไทย  45,652 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำกำรเติบโตจำกปี 2555  ร้อยละ 9.9  โดยจ ำแนกเป็นมูลค่ำกำรผลิต
ซอฟตแ์วร์ส ำเร็จรูป 10,661 ลำ้นบำท มีอตัรำกำรเติบโตร้อยละ 5.9 และมูลค่ำกำรผลิตบริกำรซอฟตแ์วร์ 34,991 ลำ้นบำท มี
อตัรำกำรเติบโตร้อยละ 11.2  โดยภำคกำรเงินยงัคงเป็นอุตสำหกรรมท่ีมีค่ำใชจ่้ำยดำ้นซอฟตแ์วร์และบริกำรซอฟตแ์วร์สูง
ท่ีสุด ในส่วนของตลำดเคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้นพบวำ่ ปี 2556 ท่ีผำ่นมำมีมูลค่ำกำรผลิตสูงถึง 5,730 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำ
กำรเติบโตร้อยละ 34.4 ซ่ึงเป็นผลจำกกำรขยำยตวัของอุตสำหกรรมยำนยนตเ์ป็นหลกั เน่ืองจำกไดรั้บประโยชนจ์ำกนโยบำย
รถคนัแรกของรัฐบำลชุดก่อน โดยเฉพำะในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2556 มีกำรส่งมอบรถยนตจ์ ำนวนมำก ประกอบกบั
อุตสำหกรรมรถยนตมี์กำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง 

 

ในดำ้นกำรส่งออกนั้น ประเทศไทยมีกำรส่งออกซอฟตแ์วร์และบริกำรซอฟตแ์วร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์รวมกนั
ทั้งส้ินมูลค่ำ 5,700 ลำ้นบำท ในปี 2556 โดยเป็นมูลค่ำกำรส่งออกบริกำรซอฟตแ์วร์ร้อยละ 53.9   กำรส่งออกเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ร้อยละ 41.2  และท่ีเหลือเป็นกำรส่งออกซอฟตแ์วร์ส ำเร็จรูปร้อยละ 4.9 

 

กำรส ำรวจยงัพบวำ่ ตลำดรำชกำรมีสดัส่วนประมำณ 1 ใน 3 ของมูลค่ำตลำดซอฟตแ์วร์และบริกำรซอฟตแ์วร์ ไม่
รวมซอฟตแ์วร์สมองกลฝังตวั และ 2 ใน 3 เป็นตลำดของภำคเอกชน  ทั้งน้ี  ยงัคำดวำ่ มูลค่ำตลำดของหน่วยงำนรำชกำรในปี 
2557 จะชะลอตวัลงมำก สืบเน่ืองจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองท ำใหส้ถำนท่ีรำชกำรหลำยแห่งถูกปิดในตน้ปี  หลงัจำกนั้น 
ยงัมีกำรปรับเปล่ียนคณะกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรระดบัสูงของรัฐวสิำหกิจและหน่วยรำชกำร  ท ำใหก้ำรตรวจรับงำนและกำร
จดัซ้ือซอฟตแ์วร์และบริกำรซอฟตแ์วร์ตำมโครงกำรใหม่ๆ ตอ้งล่ำชำ้ออกไป   ในส่วนของตลำดภำคเอกชนนั้น คำดกำรณ์วำ่ 
องคก์รต่ำงๆ ยงัจะไม่ลงทุนดำ้นซอฟตแ์วร์และบริกำรซอฟตแ์วร์มำกนกั เน่ืองจำก คำดวำ่เศรษฐกิจจะเติบโตโดยรวมในปี 
2557 ในอตัรำประมำณร้อยละ 1.5  ซ่ึงจะท ำใหก้ำรผลิตซอฟตแ์วร์และบริกำรซอฟตแ์วร์ในประเทศมีมูลค่ำประมำณ 49,560 
ลำ้นบำท หรือเติบโตร้อยละ 8.6  โดยเป็นมูลค่ำกำรผลิตซอฟตแ์วร์ส ำเร็จรูปประมำณ 11,698 ลำ้นบำท (เติบโตร้อยละ 9.7) 
และบริกำรซอฟตแ์วร์ประมำณ 37,862 ลำ้นบำท (เติบโตร้อยละ 8.2)  ส่วนกำรผลิตซอฟตแ์วร์สมองกลฝังตวันั้น คำดวำ่จะ
สำมำรถขยำยตวัไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง โดยมีอตัรำกำรเติบโตประมำณร้อยละ 12.3  กล่ำวโดยสรุป มูลค่ำกำรผลิตซอฟตแ์วร์และ
บริกำรซอฟตแ์วร์ รวมทั้งซอฟตแ์วร์สมองกลฝังตวัของไทยจะเติบโตต่อเน่ืองแมจ้ะชะลอตวัลงบำ้งในปีน้ี  และจะสำมำรถ
เติบโตเพ่ิมข้ึนไดอี้กมำกในอนำคตหำกสำมำรถแกไ้ขปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกรท่ีมีคุณภำพในทุกดำ้น 

   ภาวะการแข่งขัน 

บริษทัด ำเนินกำรในลกัษณะงำนโครงกำร โดยมุ่งเนน้ไปท่ีกำรวำงระบบซอฟตแ์วร์กลุ่มประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร  และ
ใหก้ำรสนบัสนุนผูใ้ชง้ำนแบบต่อเน่ือง บริษทัมีควำมเช่ียวชำญในระบบบริหำรจดักำรทรัพยำกรองคก์ร ซ่ึงมีตลำดเป็นภำค
ธุรกิจท่ีมีกำรเติบโตอยำ่งรวดเร็วและจ ำเป็นตอ้งมีระบบสำรสนเทศท่ีดีมำรองรับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในด ำเนินธุรกิจ  

 

ปัจจุบนัภำวะกำรแข่งขนัในตลำดธุรกิจซอฟตแ์วร์จะแข่งขนัอยูใ่นกลุ่มของผูใ้หบ้ริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ท่ีเคย
ใหบ้ริกำรกบักลุ่มลูกคำ้มำก่อน ซ่ึงจ ำนวนคู่แข่งยงัไม่มำกนกั แมว้ำ่กำรบริกำรซอฟตแ์วร์จะมีอุปสรรคต่อกำรเขำ้สู่
อุตสำหกรรมค่อนขำ้งต ่ำ (Low Barrier to Entry) ก็ตำม แต่ประสบกำรณ์และทกัษะของบุคลำกรเป็นส่ิงส ำคญัท่ีจะสร้ำง
ควำมเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูรั้บบริกำร    นอกจำกน้ี    กำรแข่งขนัจำกบริษทัต่ำงชำติยงัถือวำ่ไม่สูงมำกนกัเน่ืองจำกกำรวำงระบบ 
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ซอฟตแ์วร์ใหก้บัภำคธุรกิจในเมืองไทยยงัตอ้งอำศยัควำมรู้ควำมเขำ้ใจในหลกัเกณฑ ์ และขอ้กฎหมำยต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรท ำธุรกิจของผูรั้บบริกำร นอกจำกน้ี บริษทัในประเทศยงัมีควำมไดเ้ปรียบเร่ืองค่ำจำ้งแรงงำนท่ีต ่ำกวำ่มำก ซ่ึงค่ำจำ้ง
แรงงำนนั้นเป็นสดัส่วนหลกัของตน้ทุนในธุรกิจบริกำรซอฟตแ์วร์ 

 

อยำ่งไรก็ดี กำรเขำ้สู่ AEC ในปี 2558 ท่ีนอกจำกจะส่งผลใหเ้กิดกำรไหลเขำ้ของเงินทุนปริมำณมหำศำลจำก
ต่ำงชำติแลว้ ยงัอำจเกิดภำวะกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงในระดบัภูมิภำค เน่ืองจำกประเทศไทยยงัมีจุดอ่อน ทั้งกำรลงทุนดำ้น
ภำครัฐในกำรพฒันำโครงข่ำยท่ียงัล่ำชำ้และกำรพฒันำบุคลำกรท่ียงัอยูใ่นระดบัต ่ำ ดงันั้น ในระยะต่อไป แนวโนม้กำรควบ
รวมกิจกำรในธุรกิจเทคโนโลยสีำรสนเทศอำจเกิดเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นกำรสร้ำงกำรเติบโตอยำ่งกำ้วกระโดดและมีศกัยภำพใน
กำรแข่งขนัท่ีสูงข้ึน 
 

ปัจจยัต่างๆ ทีจ่ะส่งผลต่อแนวโน้มอุตสาหกรรม 
 

ภาวะเศรษฐกจิ 
 

กำรเติบโตของอุตสำกรรมซอฟต์แวร์ มีควำมสัมพนัธ์กบักำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจและสัดส่วนกำรใชจ่้ำยดำ้น
สำรสนเทศของแต่ละองคก์ร โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในภำคธุรกิจบริกำรท่ีมีกำรใชร้ะบบไอทีในสัดส่วนท่ีสูง เช่น ธุรกิจกำรเงิน 
ประกนัภยั กำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข คำ้ปลีก ฯลฯ  สภำวะเศรษฐกิจในปี 2557 เติบโตในอตัรำ 1.5% เม่ือเทียบกบัปี 2556  
อยำ่งไรก็ตำม มูลค่ำตลำดซอฟตแ์วร์และบริกำรซอฟตแ์วร์ในปี 2558 ยงัคำดวำ่จะยงัเติบโตในอตัรำ 8.2% ทั้งน้ีเน่ืองจำกภำค
ธุรกิจยงัคงใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำระบบสำรสนเทศ 

 
 

               แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี
 
 

  เทคโนโลยสีำรสนเทศในปัจจุบนั คำดวำ่จะมีกำรพฒันำไปสู่เทคโนโลย ีCloud Computing Service ซ่ึงเป็นระบบ
กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรไอทีแบบใหม่ท่ีมีควำมยดืหยุน่สูง ส่งผลใหธุ้รกิจสำมำรถเพ่ิม ลด และปรับเปล่ียนระบบไอที
เพื่อตอบสนองตำมนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจไดท้นัทีโดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอกำรสัง่ซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมเติม เพรำะโครงสร้ำงของ
ระบบถูกออกแบบใหท้ ำงำนอยูบ่นระบบเสมือน (Virtualization) โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีสำมำรถรองรับกำรท ำงำนของ 
Software และ Application ในปริมำณมำกๆ หรือแมแ้ต่ใชก้บัระบบปฏิบติักำรหลำยๆตวัใหส้ำมำรถท ำงำนพร้อมกนัหลำยๆ
อยำ่งได ้ ในมุมมองของกำรท ำธุรกิจ กำรเพ่ิมเติมหน่วยงำนหรือขยำยธุรกิจออกไปจ ำเป็นตอ้งค ำนึงถึงตน้ทุนและกำรลงทุน
ท่ีเพ่ิมข้ึนแต่กำรเพ่ิมกำรใชง้ำนระบบไอทีจะมีตน้ทุนท่ีต ่ำลงเพรำะโครงสร้ำงพ้ืนฐำน(Infrastructure) ทั้งหมดจะถูกสร้ำงเป็น
ระบบเสมือนและสำมำรถใชง้ำนไดท้นัที ท ำใหก้ำรตดัสินใจในกำรต่อยอดทำงธุรกิจเป็นไปไดอ้ยำ่งรวดเร็วยิง่ข้ึน  
  

  ปัจจุบนัมีกำรใช ้ Cloud Computing Service แพร่หลำยมำกในต่ำงประเทศ อยำ่งไรก็ดีคำดวำ่ระบบ Cloud 
Computing Service น้ี จะยงัไม่แพร่หลำยในประเทศมำกนกัในระยะสั้น เน่ืองจำกผูใ้ชย้งัอยูร่ะหวำ่งกำรศึกษำโดยเฉพำะ
อยำ่งยิง่เก่ียวกบัดำ้นควำมปลอดภยัของระบบ ส่วนผูใ้หบ้ริกำรนั้นยงัอยูใ่นระหวำ่งกำรทดลองตลำด 
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 บุคคลากร 
 

  ขอ้จ ำกดัในกำรเติบโตของอุตสำหกรรมเทคโนโลยสีำรสนเทศในประเทศไทยท่ีส ำคญัคือ กำรขำดแคลน
บุคคลำกรท่ีมีคุณภำพ เน่ืองจำกหลกัสูตรของสถำบนักำรศึกษำไม่สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรท่ีเปล่ียนไปอยำ่งรวดเร็วของ
ตลำด ท ำใหก้ำรพฒันำขำดควำมต่อเน่ือง ซ่ึงน ำไปสู่กำรเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนดำ้นแรงงำน นอกจำกน้ีกำรเขำ้สู่ AEC ภำคธุรกิจ
จ ำเป็นตอ้งแข่งขนักบักลุ่มทุนต่ำงชำติท่ีอำจดึงตวับุคลำกรท่ีมีคุณภำพออกจำกองคก์ร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง 

 
2.3 การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

 

ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
 

  เพ่ือเป็นกำรรักษำมำตรฐำนกำรใหบ้ริกำร ส ำหรับลูกคำ้ระดบับน บริษทัไดท้ ำสญัญำกำรจดักำรกบั   กลุ่มแมริออท
ซ่ึงเป็นกลุ่มโรงแรมระดบันำนำชำติท่ีมีช่ือเสียง เพ่ือว่ำจำ้งให้บริหำรงำนอำคำรท่ีพกัอำศยัของบริษทั โครงกำรแมริออท      
เอค็เซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเมน้ท ์สำทร วสิตำ้  

 

ธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

            ธุรกิจบริกำรให้ค  ำปรึกษำ พฒันำ และให้บริกำรซอฟตแ์วร์  ตอ้งมีกำรคดัเลือกและจดัหำผลิตภัณฑห์รือสินคำ้ท่ีมี
คุณภำพจำกผูผ้ลิตท่ีบริษทัไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย  โดยบุคลำกรของบริษทัจะตอ้งมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญและ
มีควำมมัน่ใจในคุณภำพของซอฟตแ์วร์ต่ำงๆ โดยรำยช่ือผูผ้ลิตสินคำ้หรือผูใ้หบ้ริกำรท่ีเป็นคูค้ำ้หลกัในปี 2556 ไดแ้ก่ บริษทั
ออรำเคิล ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยซอฟตแ์วร์ Peoplesoft  บริษทั CloudMed  ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยซอฟตแ์วร์ C-HIS และ บริษทั 
QlikTech ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยซอฟตแ์วร์ QlikView เป็นตน้ 
 
 

2.4 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 
 

ปัจจุบนับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง   มีงำนท่ียงัไม่ส่งมอบงำนมูลค่ำเกินร้อยละ   10    ของรำยไดร้วมตำมงบกำรเงินรวม
ปี 2557 มูลค่ำประมำณ 111 ลำ้นบำท และมีก ำหนดส่งมอบภำยใน 2 ปี 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
 

 ปัจจยัควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั โดยปัจจยัควำมเส่ียงของบริษทัสำมำรถจ ำแนกได ้
ดงัน้ี 
 

3.1  ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท 
 

 ความเส่ียงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้       ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจก่อนปี 2556 นั้นบริษทัจะพ่ึงพิงธุรกิจกำร
พฒันำอสังหำริมทรัพยเ์ป็นหลกั คือ  รำยไดจ้ำกโครงกำรบำ้นจดัสรรและคอนโดมิเนียมจะมีกำรรับรู้รำยไดก้อ้นใหญ่เม่ือ
โครงกำรแลว้เสร็จ และกำรรับรู้รำยไดจ้ะขำดช่วงจนกวำ่บริษทัจะเร่ิมพฒันำโครงกำรใหม่  และมีรำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร
จำก  แมริออท  เอ็คเซ็คคิวทีฟ  อพำร์ทเมน้ท์  สำทร วิสตำ้ – กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นรำยไดท่ี้มีควำมต่อเน่ือง แต่ดว้ยรำยไดจ้ำก
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพยท์ ำใหร้ำยไดร้วมบริษทัค่อนขำ้งผนัผวน ตั้ งแต่ปี 2556 บริษัทยงัมิได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำ
ท่ีดินเพ่ิมข้ึนใหม่ แต่เพ่ิมธุรกิจกำรรับบริหำรจดักำรอำคำรส ำนักงำนแบบครบวงจร ดงันั้นโครงสร้ำงรำยได้ของบริษทั 
ประกอบดว้ยรำยไดค้่ำเช่ำและบริกำรจำกแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเมน้ท์  สำทร วิสตำ้ – กรุงเทพฯ และ กำรรับ
บริหำรจดักำรอำคำรส ำนกังำนแบบครบวงจร เป็นรำยไดพ้ื้นฐำน ท่ีสำมำรถรับรู้รำยไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองทุกปี นอกจำกน้ีบริษทั
ไดข้ยำยธุรกิจไปในอุตสำหกรรมให้บริกำรให้ค  ำปรึกษำ ติดตั้ง และวำงระบบงำนโปรแกรมส ำเร็จรูปและบ ำรุงรักษำ และ
ดูแลระบบสำรสนเทศซ่ึงมีกำรรับรู้รำยไดต้ำมควำมคืบหนำ้โครงกำรท่ีมีอยู ่  
 

ความเส่ียงจากความไม่สงบทางการเมอืง  ช่วงไตรมำส 3 ของปี 2557 ประเด็นปัญหำทำงดำ้นกำรเมือง แมจ้ะปกติ
ข้ึน แต่ก็มีผลต่อรำยไดจ้ำกโครงกำรท่ีพกัอำศยัให้เช่ำ ปรับลดลงเน่ืองจำกลูกคำ้ส่วนใหญ่เป็นชำวต่ำงประเทศท่ีมีควำมกงัวล
เก่ียวกบัสถำนกำรณ์กำรเมืองในประเทศไทย  อยำ่งไรก็ตำม ในเดือนมกรำคมถึงกุมภำพนัธ์ 2558 รำยไดจ้ำกโครงกำรท่ีพกั
อำศยัใหเ้ช่ำ เพ่ิมข้ึนจนกลบัมำปกติ   

 

ความเส่ียงจากการส่งมอบงาน ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรสำรสนเทศนั้นกำรส่งมอบงำนตำมก ำหนดระยะเวลำ    และ
คุณภำพของงำนเป็นส่ิงส ำคญั กำรใหบ้ริกำรดำ้นซอฟตแ์วร์มกัจะมีอำยกุำรส่งมอบโครงกำรประมำณ 6 - 24 เดือน ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขนำดของแต่ละโครงกำร  หำกบริษทัไม่สำมำรถส่งมอบโครงกำรในเวลำท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำ บริษทัอำจถูกปรับ
จำกกำรส่งงำนล่ำชำ้ได ้  อยำ่งไรก็ดี บริษทัมีกระบวนกำรติดตำมและตรวจสอบระยะเวลำกำรส่งมอบโครงกำรอยำ่ง
สม ่ำเสมอ  

 

ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี  ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ เป็นธุรกิจท่ีมีกำรแข่งขนัสูง
และมีกำรกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็วตลอดเวลำ บริษทัมีควำมเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจำกควำมลำ้สมยัของกำร
ใหบ้ริกำร  ซ่ึงมีผลใหสู้ญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั  บริษทัจึงใหค้วำมส ำคญัต่อกำรวำงแผนกำรลงทุนเพ่ือรองรับกำร
เปล่ียนแปลงเทคโนโลย ีพร้อมทั้งกำรส่งเสริมใหพ้นกังำนมีควำมพร้อมท่ีจะเรียนรู้และตอบรับนวตักรรมใหม่อยูเ่สมอ 

 

ความเส่ียงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล  เน่ืองจำกธุรกิจบริกำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศเป็นธุรกิจท่ีมีกำร
พึ่งพำควำมสำมำรถและควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นของบุคลำกร บริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลโดย 
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กำรจดักำรฝึกอบรมเพื่อพฒันำทกัษะของบุคคลำกรอยำ่สม ่ำเสมอ รวมถึงมีกำรวำงแผนก ำลงัคนอยำ่งเป็นระบบเพ่ือป้องกนั
กำรขำดแคลนทรัพยำกรบุคคลซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อกำรส่งมอบงำนใหแ้ก่ลูกคำ้ได ้

 
 

3.2 ความเส่ียงด้านการเงนิ 
 

 ความเส่ียงทางด้านโครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่อง   ก่อนปี 2552 บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเพียงประเภท
เดียวคือธุรกิจขำยอสังหำริมทรัพย ์ ซ่ึงกำรรับรู้รำยไดข้องบริษทันั้นเป็นกำรรับรู้รำยไดต้ำมวิธีอตัรำร้อยละของ งำนท่ีท ำ
เสร็จ ซ่ึงอำจจะท ำใหข้ำดควำมต่อเน่ืองจำกวธีิกำรรับรู้รำยไดแ้ละจำกโครงกำรท่ีบริษทัก ำลงัพฒันำท่ีมีไม่มำกนกัโดยเฉพำะ
อยำ่งยิง่จำกภำวะทำงเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัอยำ่งมำก ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบนับริษทัไดข้ยำยธุรกิจใหเ้ช่ำเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ อำคำร
ท่ีพกัอำศยัใหเ้ช่ำซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนสูง แต่กำรเก็บเก่ียวผลประโยชน์จำกโครงกำรนั้นตอ้งใชร้ะยะเวลำยำวจึงจะคุม้
ทุน แต่ก็จะมีรำยไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองสม ่ำเสมอถึงแมจ้ะอยูใ่นช่วงภำวะเศรษฐกิจถดถอย ซ่ึงกำรลงทุนในธุรกิจให้เช่ำนั้นท ำให้
บริษทัมีอตัรำหน้ีสิน  ต่อทุนสูงและมีภำระดอกเบ้ียจ่ำยยำวนำนกวำ่ธุรกิจขำย เน่ืองจำกตอ้งใชเ้วลำในกำรทยอยช ำระคืน
เงินกู ้ 
 

 ส ำหรับธุรกิจใหม่ของบริษทัตั้งแต่ปี 2556 คือ กำรรับบริหำรจดักำรอำคำรส ำนกังำนและกำรให้ค  ำปรึกษำและวำง
ระบบสำรสนเทศนั้น เป็นธุรกิจท่ีไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง แต่อำศยัควำมช ำนำญเฉพำะทำงของบุคลำกรเป็นหลกั จึงไม่ส่งผล
กระทบกบัสภำพคล่องของบริษทั   

 

ปัจจุบนัควำมเส่ียงทำงดำ้นโครงสร้ำงทำงกำรเงินและสภำพคล่องอยูใ่นเกณฑต์ ่ำ เน่ืองจำกรำยไดร้วมของบริษทั
จะเร่ิมลดควำมผนัผวนลง และในเดือนตุลำคม 2556 บริษทัไดใ้ชเ้งินจำกกำรเพ่ิมทุนช ำระคืนเงินกูธ้นำคำรก่อนก ำหนดเป็น
ท่ีเรียบร้อยแลว้ ท ำใหบ้ริษทัไม่มีภำระจ่ำยเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยำวตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2556 เป็นตน้มำ 

 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ  บริษทั มีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำร
ควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดใหมี้นโยบำยและวธีิกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทั จึงไม่คำดวำ่จะ
ไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรใหสิ้นเช่ือ นอกจำกน้ี กำรใหสิ้นเช่ือของบริษทัและบริษทัยอ่ย  ไม่มีกำรกระจุก
ตวัเน่ืองจำกบริษทั มีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีจ ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทั อำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้
สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
 

ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้   เม่ือพิจำรณำกำรท ำธุรกิจเดิมของบริษทั                    ท่ีเนน้ดำ้น
อสงัหำริมทรัพยเ์พียงอยำ่งเดียว      ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียนบัเป็นควำมเส่ียงส ำคญัของบริษทัเน่ืองจำกกระทบกบัภำระ 
ดอกเบ้ียกูย้มืของบริษทัท่ีน ำมำลงทุนในโครงกำร                และกระทบกบัก ำลงัซ้ือของลูกคำ้ท่ีตอ้งกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชย์
เช่นเดียวกนั                  ซ่ึงดอกเบ้ียเหล่ำน้ีจะเป็นอตัรำลอยตวัปรับข้ึนลงไดต้ำมภำวะเศรษฐกิจและปัจจยัเส่ียงต่ำงๆท่ีกระทบ
สถำนกำรณ์เศรษฐกิจซ่ึงรวมถึงสถำนกำรณ์กำรเมืองดว้ย  
 

อยำ่งไรก็ตำมภำยหลงัจำกกำรช ำระคืนเงินกูก่้อนก ำหนดทั้งจ ำนวนในเดือนตุลำคม 2556       และ     บริษทัยงัไม่มี 
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นโยบำยท่ีจะท ำโครงกำรท่ีพกัอำศยัและคอนโดมีเนียมอีก ท ำให้ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียของ
บริษทัอยูใ่นระดบัต ่ำ  
 

หมำยเหตุ กำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียเงินกูลู้กคำ้รำยใหญ่ชั้นดี แบบมีระยะเวลำ  (MLR) และแบบเงินเบิกเกินบญัชี 
(MOR) ของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ปี 2557 
 

  ส้ินเดอืน มกราคม  มนีาคม ธันวาคม 

MLR 6.875 6.75 6.75 

MOR 7.375 7.25 7.50 

 
 

3.3 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 
 

 ความเส่ียงทีม่ผีลกระทบต่อสิทธิและการลงทุนของผู้ถอืหลกัทรัพย์ 
 

ความเส่ียงจากบริษัทมผู้ีถือหุ้นรายใดรายหนึ่งถือหุ้นเกนิกว่า 50%  ณ วนัท่ี 19 มีนำคม 2558 นำยสำธิต วทิยำกร 
ถือหุน้ในบริษทัจ ำนวน 650,842,200 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 68.67 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจึงท ำให ้
นำยสำธิต วทิยำกร สำมำรถควบคุมมติผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทั้งหมดไม่วำ่จะเป็นเร่ืองกำรแต่งตั้งกรรมกำร หรือกำรขอมติในเร่ือง
อ่ืนท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เร่ืองกฎหมำยหรือขอ้บงัคบับริษทัก ำหนดตอ้งใหไ้ดรั้บเสียง 3 ใน 4 
ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงันั้นผูถื้อหุน้รำยอ่ืนจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้
ใหญ่เสนอได ้
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4.  สินทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 
4.1  สินทรัพย์หลกัของบริษัท 
 

 1)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัมีสินทรัพยห์ลกัเพ่ือกำรประกอบธุรกิจ ซ่ึงไดแ้ก่ อำคำรและท่ีดินส ำหรับ
โครงกำรท่ีพกัอำศยั โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี  
 

ช่ือ/สถานทีต่ั้ง 
ลกัษณะ
โครงการ 

พืน้ที ่
(ตารางวา) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ 

มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2557 

ภาระผูกพนั 
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2557 
แมริออท  เอค็เซ็คคิวทีฟ  
อพำร์ทเมน้ท ์สำทร วสิตำ้ -
กรุงเทพฯ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขต
สำทร กรุงเทพฯ 

เซอร์วสิ 
อพำร์ท
เมน้ท ์

834.30 เจำ้ของ 1.457.6 - 

     รวมทั้งส้ิน 1,457.6 - 

   
 2)  มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ลกัประเภทอุปกรณ์    และ  เคร่ืองใชส้ ำนกังำนของบริษทั   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
2557 รำยละเอียด ดงัน้ี  
 

รายการ มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 
งบเฉพาะกจิการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 
งบรวม 

ท่ีดิน อำคำรและส่วนปรับปรุง  1,431.62 1,431.62 
ยำนพำหนะ 8.62 8.88 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 1.50 3.85 
เคร่ืองตกแต่ง 25.82 25.82 
     รวมทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 1,467.55 1,470.17 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 2.39 11.63 
     รวมทั้งส้ิน 1,469.94 1,481.8 
   
หมำยเหต ุ: - อำคำรส ำนกังำนของบริษทัในปัจจุบนัเป็นกำรเช่ำจำกบริษทั ว ีอินเทลลิเจนซ ์จ ำกดั ดงันั้น จึงไม่มีรำยกำร 
    สินทรัพยอ์ำคำรส ำนกังำน  
                   - ท่ีดิน อำคำรและส่วนปรับปรุงจะมีเฉพำะแมริออท เอค็เซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเมน้ท ์สำทร วสิตำ้ – กรุงเทพฯ 
   - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ยโปรแกรมส ำเร็จรูปบญัชี ส ำหรับใชใ้นส ำนกังำน      และ        โปรแกรม 

  ส ำเร็จรูปเพื่อบริหำรแมริออท เอค็เซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเมน้ท ์สำทร วสิตำ้ - กรุงเทพฯ  
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัลงทุนในบริษทัย่อย 2 บริษทั คือ บริษทั พร้ินซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ำกัด   
สัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 99.99 ทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้จ ำนวน 10 ลำ้นบำท ซ่ึงด ำเนินธุรกิจให้ค  ำปรึกษำดำ้นธุรกิจ  
และบริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ำกดั สดัส่วนกำรลงทุนร้อยละ 99.99 ทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้จ ำนวน 50 ลำ้นบำท 
ซ่ึงด ำเนินธุรกิจกำรใหบ้ริกำรระบบสำรสนเทศ  โดยใหค้  ำปรึกษำ ติดตั้ง และวำงระบบงำนโปรแกรมส ำเร็จรูป (ซอฟตแ์วร์) 
รวมทั้งใหบ้ริกำรดำ้นกำรบ ำรุงรักษำ และดูแลระบบสำรสนเทศ กำรจดัตั้งและเขำ้ถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวขำ้งตน้ เพื่อเป็น
กำรเพ่ิมศกัยภำพและกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัมีนโยบำยส่งกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัเขำ้ไปเป็น
กรรมกำรของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว เพ่ือร่วมก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปในทิศทำงเดียวกนั และเอ้ือต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั 
 
 

รายละเอยีดบริษัทย่อย 
 

ช่ือบริษัท 
 

ลกัษณะของธุรกจิ 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

อตัราร้อยละทีถ่ือหุ้น 

2557 2556 

บริษทั พร้ินซิเพิล อินเวส์เมนท ์จ ำกดั  ท่ีปรึกษำดำ้นธุรกิจ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ำกดั  ใหบ้ริกำรเก่ียวกบักำรติดตั้งระบบสำรสนเทศ ไทย 99.99 99.99 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

-     ในปี พ.ศ. 2552 บริษทัไดถู้กนิติบุคคลอำคำรชุด โครงกำรเซ็นตห์ลุยส์ แกรนดเ์ทอเรส ฟ้องร้องใหโ้อนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินท่ีเป็นภำระจ ำยอม หรือชดใชค้่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเงิน 49 ลำ้นบำท และใหจ้ดัหำท่ีจอดรถเพ่ิมเติมหรือ
ชดใชค้่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเงิน 106 ลำ้นบำท รวมถึงใหช้ดใชค้ำ่เสียหำยในกำรซ่อมแซมกำรช ำรุดของอำคำร
ชุดเป็นจ ำนวนเงิน 4 ลำ้นบำท ศำลชั้นตน้ไดพิ้พำกษำยกฟ้องคดีดงักล่ำวแลว้ในเดือนธนัวำคม พ.ศ.2553 ต่อมำ
ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2554  โจทกไ์ดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์  และในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2556 ศำลอุทธรณ์ 
ไดพ้ิพำกษำยกฟ้องในกรณีใหโ้อนกรรมสิทธ์ท่ีดินท่ีเป็นภำระจ ำยอมและใหจ้ดัหำท่ีจอดรถเพ่ิมเติม ส่วน
ค่ำเสียหำยในกำรซ่อมแซมส่วนท่ีช ำรุดของอำคำรชุดใหช้ดเชยไม่เกิน 3 ลำ้นบำทพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี 
ต่อมำในเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2556 บริษทัไดย้ืน่อทุธรณ์ต่อศำลฎีกำ และขณะน้ีคดีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของ
ศำลฎีกำ อยำ่งไรก็ตำมบริษทัไดต้ั้งส ำรองเผื่อผลควำมเสียหำยจำกคดีฟ้องร้อง ในส่วนท่ีบริษทัคิดวำ่เหมำะสม
เป็นเงินจ ำนวนรวม 1 ลำ้นบำท ไวใ้นบญัชีแลว้ 
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6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 
 

6.1  ข้อมูลทัว่ไปของบริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 
 

ช่ือบริษัท บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
เดิมช่ือ บริษทั เมโทรสตำร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) 

ช่ือภาษาองักฤษ Principal Capital Public Company Limited 
Formerly name Metrostar Property Public Company Limited 

ประเภทธุรกจิ พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ ชั้น 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขท่ี 29 ถนนสุขมุวทิ 63 แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

ทีต่ั้งสาขา 1 ซอยสวนพลู ถนนสำทร แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000869 (เลขทะเบียนเดิมเป็น 0107574700864) 

โทรศัพท์ 02-714-2184 

โทรสาร 02-714-2185 
Website www.principalcapital.co.th 
หลกัทรัพย์ทีอ่อก         - บริษทัมีทุนจดทะเบียน  1,400,700,000  บำท  เรียกช ำระแลว้  947,724,500 บำท ประกอบดว้ย 
                                       หุน้สำมญัจ ำนวน 947,724,500 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท  ณ วนัท่ี 19 มีนำคม 2558 
          - ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั (PRINC-W1) จ ำนวน 466,900,000 หน่วย ให ้

           แก่ผูถื้อหุน้รำยเดิม ซ่ึงจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1  
          พฤศจิกำยน 2556 จ ำนวนทั้งส้ิน  466,850,000 หน่วย  ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือ 
          หุน้คงเหลือ เป็นจ ำนวน 452,925,500 หน่วย ณ วนัท่ี 19 มีนำคม 2558 
 

6.2  ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย 
 

ช่ือบริษัท บริษทั พร้ินซิเพิล อินเวสทเ์มนท ์ จ ำกดั   
ช่ือภาษาองักฤษ
ประเภทธุรกจิ 

Principal Investment  Company Limited 
ปรึกษำทำงธุรกิจ  

ทีต่ั้งส านักงาน ชั้น 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขท่ี 29 ถนนสุขมุวทิ 63 แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

เลขทะเบียนบริษัท 0105556119227 

โทรศัพท์ 02-714-2184 

โทรสาร 02-714-2185 
หลกัทรัพย์ทีอ่อก         - บริษทัมีทุนจดทะเบียน  10,000,000  บำท  เรียกช ำระแลว้  10,000,000 บำท ประกอบดว้ย 
                                       หุน้สำมญัจ ำนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท  ณ วนัท่ี 19 มีนำคม 2558 
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6.3  ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย 
 
ช่ือบริษัท บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์  จ ำกดั   
ช่ือภาษาองักฤษ
ประเภทธุรกจิ 

Convergence System  Company Limited 
ใหบ้ริกำรระบบสำรสนเทศ  

ทีต่ั้งส านักงาน ชั้น 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขท่ี 29 ถนนสุขมุวทิ 63 แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

เลขทะเบียนบริษัท 0105551095249 

โทรศัพท์ 02-714-1378 

โทรสาร 02-714-3478 
หลกัทรัพย์ทีอ่อก         บริษทัมีทุนจดทะเบียน  50,000,000  บำท  เรียกช ำระแลว้  50,000,000 บำท ประกอบดว้ย 
                                     หุน้สำมญัจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท  ณ วนัท่ี 19 มีนำคม 2558 
  
6.4  ข้อมูลส าคญัอืน่ 
 

 

บุคคลอำ้งอิงอ่ืนๆ 
 

 นำยทะเบียนหุน้สำมญั :  บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
     ชั้น 7 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
     62 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
     กรุงเทพฯ 10110 
     โทร. 02-229-2800 
 
 ผูส้อบบญัชี  :  นำยชำญชยั ชยัประสิทธ์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3760 

นำยพิสิฐ ทำงธนกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4095 
นำงสำวสกณุำ แยม้สกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4906 
 

     บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั  
     ชั้น 15 บำงกอกซิต้ีทำวเวอร์ 

 เลขท่ี 179/74-80 ถนนสำทรใต ้กรุงเพทฯ 10120 
     โทร. 02-344-1000 โทรสำร 02-286-5050 
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ส่วนที ่2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 
7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,400,700,000 บำท เรียกช ำระแลว้ 933,800,000 บำท 
ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 933,800,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

 

ในระหวำ่งปี 2557  บริษทัไดเ้ปิดให ้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั 
จ ำนวน 4 คร้ัง ทั้งน้ีมีผูใ้ชสิ้ทธิเพียง 3 คร้ัง มีจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 13,904,500 หน่วย โดยบริษทัไดจ้ดัสรรหุน้จ ำนวนดงักล่ำวให้
ผูถื้อหุน้ และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

 

ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557  บริษทัมีทุนจดทะเบียน  1,400,700,000  บำท  เรียกช ำระแลว้  947,724,500 บำท 
ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 947,724,500 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท   
 

7.2  ผู้ถือหุ้น  
 

รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2558

จ านวนหุ้น % ของจ านวนหุ้นทั้งหมด

1                      นายสาธิต วิทยากร                                                  650,842,200             68.674

2                      นายชยัรัตน์ โกวิทจินดาชยั                                        28,900,000               3.049

3                       นายจิตติพร  จนัทรัช                                      21,575,000               2.277

4                       นายพีรพล สุวรรณนภาศรี                                             10,657,000               1.124

5                       นางปิยมา ชรินธร                                                   9,540,000                 1.007

6                      นายมิตรพนั สถาวรมณี                                         8,978,700                 0.947

7                      น.ส.สุรัชนี ล่ิมอติบลูย ์                                         8,020,000                 0.846

8                      นายทวีศกัด์ิ วีระประเสริฐ                                             7,500,000                 0.791

9                      นายปวีณ นพคุณทอง                                                  5,600,000                 0.591

10                    น.ส.โสพิศ ภูสนาคม                                          5,300,000                 0.559

รวม 756,912,900 79.866

ช่ือ - สกลุ
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7.3  การออกหลกัทรัพย์อืน่      
 

ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญั 

 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหำคม 2556 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัอนุมติักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั (PRINC-W1) จ ำนวน 466,900,000 หน่วย ให้แก่ ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัรำส่วน 1 หุ้นสำมญั
เดิมต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ชนิด   : ระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้ 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : 0 บำท (ศูนยบ์ำท) 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ 
รำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั : 1.20 บำทต่อหุน้ 
วนัใชสิ้ทธิ  : ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิทุก ๆ 3 เดือน   นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
    โดยวนัก ำหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือ   วนัท่ี   27   ธนัวำคม   2556     และ 
    สำมำรถใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยในวนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 
วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 1 ตุลำคม 2556 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

  ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี 1 
พฤศจิกำยน 2556 จ ำนวนทั้งส้ิน 466,850,000 หน่วย 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 มีใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นคงเหลือเป็นจ ำนวน 466,830,000 
หน่วย 

  ในระหวำ่งปี 2557 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั 3 คร้ัง มีจ ำนวน
รวมทั้งส้ิน 13,904,500 หน่วย รำยละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ จ านวนหน่วยท่ีใชสิ้ทธิ วนัท่ีจดทะเบียนเพ่ิมทนุกบักระทรวงพาณิชย์

31 มีนาคม 2557 1,000 8 เมษายน 2557

30 มิถุนายน 2557 25,000 8 กรกฎาคม 2557

30 กนัยายน 2557 13,878,500 7 ตุลาคม 2557

30 ธนัวาคม 2557 ไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิ -  
             ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 มีใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้คงเหลือเป็นจ ำนวน 452,925,500 หน่วย                                         

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

บริษทัมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรหลงัหักภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ส ำรองตำมกฎหมำย และส ำรองอ่ืนๆ ทั้งน้ี กำรจ่ำยปันผลอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ข้ึนอยูก่บัผลประกอบกำร แผนกำรขยำย
ธุรกิจ สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคต โดยให้อ ำนำจคณะกรรมกำรของบริษทั พิจำรณำ โดย
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 
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8. โครงสร้างการจดัการ 
 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัท 
 

        คณะกรรมกำรบริษทั พร้ินซิเพิล  แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดวัยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั จ ำนวน 9  ท่ำน ประกอบดว้ย 

 

เข้าประชุม/จ านวนคร้ังการประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษทั การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1 นายแพทยพ์งษศ์กัด์ิ วิทยากร  ประธานคณะกรรมการบริษทั 8/8 - -

2 นายญาณศกัด์ิ มโนมยัพิบลูย์  กรรมการอิสระ และ 8/8 - 5/5 -

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3 ดร.สาธิต วิทยากร   กรรมการ และ 8/8 4/4 -

 ประธานคณะกรรมการบริหาร และ

  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร

4 นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม  กรรมการอิสระ และ 8/8 - 5/5 -

 กรรมการตรวจสอบ

5 ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย  กรรมการอิสระ และ 5/5 - 5/5 -

 กรรมการตรวจสอบ

6 นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ  กรรมการ และกรรมการบริหาร 8/8 4/4 - -

7 นางศนัสนีย ์สุธีวงศ์  กรรมการ และกรรมการบริหาร 5/5 4/4 - -

8 นายศาสตรา จนัทรศพัท์  กรรมการ 8/8 - - -

9 นางสาวภทัรพร จารุพฒัน์  กรรมการ 8/8 - - -

หมายเหตุ : 

- ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชยั รับต าแหน่ง 22 เมษายน 2557 แทน นางสาวอรวรรณ เตชะไพบลูย ์ซ่ึงไดล้าออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  ตั้งแต่วนัท่ี 27 มกราคม 2557  โดยยงัไม่มีการเร่ิมจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2557

- นางศนัสนีย ์สุธีวงศ ์รับต าแหน่ง 22 เมษายน 2557 แทน นายอยุทธ ์ชาญเศรษฐิกลุ ซ่ึงไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2556

ต าแหน่ง สาเหตุการขาดประชุมรายช่ือกรรมการ

 
 

ในปี 2557 บริษทัไดจ่้ำยค่ำตอบแทนประกอบดว้ยเงินเดือนและโบนสั ใหก้บัผูบ้ริหำรจ ำนวน 6 รำย รวมทั้งส้ิน 
16,888,198 ลำ้นบำท 
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ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมกำรมีอ ำนำจและหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทให้ เ ป็นไปตำมกฎหมำย   
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมำยดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และ
ระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทั โดยสรุปอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญัได ้ดงัน้ี 

 

1.  จดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลำบญัชี
ของบริษทั 

 

2.  จดัใหมี้กำรประชุมคณะกรรมกำรอยำ่งนอ้ยไตรมำสละ 1 คร้ัง 
 

3. จดัใหมี้กำรท ำงบดุลและงบก ำไรขำดทุนของบริษทั ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลำบญัชีของบริษทั ซ่ึงผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบแลว้ และน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำและอนุมติั 

 

4.   คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจใหก้รรมกำรคนหน่ึง หรือ หลำยคน หรือ บุคคลอ่ืนใดปฏิบติักำรอยำ่งหน่ึงอยำ่ง                 
     ใดแทนคณะกรรมกำรได ้       โดยอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรหรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อใหบุ้คคล 
      ดงักล่ำวมีอ ำนำจตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร        และ     ภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร                
     ซ่ึงคณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลง หรือ แกไ้ขบุคคลท่ี ไดรั้บมอบอ ำนำจหรืออ ำนำจนั้นๆ ได ้
      เม่ือเห็นสมควร    
 

      ทั้งน้ีคณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจให ้  คณะกรรมกำรบริหำร  กรรมกำรท่ำนใดท่ำนหน่ึง  หรือ       หลำยท่ำน 
      มีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรปฏิบติังำนต่ำงๆ โดยมีรำยละเอียดกำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะ 
      ผูบ้ริหำร ซ่ึงกำรมอบอ ำนำจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำใหค้ณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำร  
      ท่ำนใดท่ำนหน่ึงหรือหลำยท่ำน สำมำรถพิจำรณำและอนุมติัรำยกำรท่ีผูรั้บมอบอ ำนำจ หรือ   บุคคลท่ีอำจมี 
      ควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ่ื์นใดท ำกบับริษทัหรือ บริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็น 
      กำรอนุมติัรำยกำรท่ีเป็นรำยกำรคำ้ปกติท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรพิจำรณำและ  
      อนุมติัไวแ้ลว้ 
 

5.   ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และ    งบประมำณของบริษทั ควบคุมก ำกบัดูแลกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรของคณะผู ้บริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีได้รับมอบหมำย  เว ้นแต่ในเ ร่ืองดังต่อไปน้ี 
คณะกรรมกำรตอ้งได้รับมติอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนกำรด ำเนินกำร อนัได้แก่ เร่ืองท่ีกฎหมำย
ก ำหนดให้ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เช่น กำรเพ่ิมทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู ้กำรขำยหรือ
โอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน หรือกำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทั
อ่ืนมำเป็นของบริษทั กำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

 นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรยงัมีขอบเขตหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์อำทิ กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและกำรซ้ือหรือขำย
ทรัพยสิ์นท่ีส ำคญัตำมกฏเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทั 
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6.  พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำร

ผูจ้ดักำร  และคณะกรรมกำรอ่ืนตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนและก ำหนด
ค่ำตอบแทนของฝ่ำยบริหำร 

   

7.  ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอยำ่งต่อเน่ือง 
 

8.  กรรมกำรจะตอ้งไม่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั หรือเขำ้
เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั หรือเป็น
กรรมกำรของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบั
กิจกำรของบริษทัไม่วำ่จะท ำเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

 

9.  กรรมกำรตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทรำบโดยไม่ชกัชำ้ หำกมีส่วนไดเ้สียไม่วำ่โดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญำท่ีบริษทั
ท ำข้ึนหรือถือหุน้หรือหุน้กูเ้พ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ ทั้งน้ี ก ำหนดใหร้ำยกำรท่ีกรรมกำร 

      หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั ให้
กรรมกำรซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิอนุมติักำรท ำรำยกำรในเร่ืองนั้น 

 
 

8.2   ผู้บริหาร 
 

 โครงสร้ำงองคก์ร ณ วนัท่ี 1 มีนำคม 2558 
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รายช่ือผู้บริหารบริษัท ณ วนัที ่1 มนีาคม 2558 มดีงัต่อไปนี ้
 

ต าแหน่ง

1 ดร.สาธิต วิทยากร   ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร

2 นายศิริชยั โตวิริยะเวช   ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารความเส่ียง และ การลงทนุ

3 นายนฤพล พนัธุศ์ภุมงคล   ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารอาคาร บริการลูกคา้ และ งานธุรการ

4 นางเสมอแข สทัธาพงศ์   ผูอ้  านวยการฝ่ายบริการงานจดัซ้ือ

5 นางสุกนิษฐ ์มหานุกลู   ผูอ้  านวยการฝ่ายบริการงานบคุคล

6 นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ   ผูอ้  านวยการฝ่ายบริการบญัชี

รายช่ือผู้บริหาร

 
 
 

8.3 เลขานุการบริษัท 
 
 คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติแตง่ตั้งให ้นำงสำวชยำภรณ์ เล่ือนนภำวรรณ  ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทั ใหมี้ผล
ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2557 โดยคุณสมบติัของผูด้  ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษทัปรำกฎในเอกสำรแนบ 1  
 
หมำยเหตุ : นำงสำวปำริฉตัร์ ทรงสุรเวทย ์    ไดค้รบระยะเวลำปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมสญัญำของกำรท ำหนำ้ท่ีรักษำกำรเลขำนุกำร
บริษทั และ รักษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นกำรเงิน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี  14  พฤษภำคม 2557 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
 
 ในปี 2557 บริษทัมีกำรประชุมคณะกรรมกำรทั้งหมด 8 คร้ัง ไดจ่้ำยค่ำเบ้ียประชุมให้กบักรรมกำรบริษทั จ ำนวน 
865,000 บำท และมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพร้อมจ่ำยเบ้ียประชุมส ำหรับกรรมกำรบริหำรทั้งหมด 10,000 บำท ใน
ปี 2557 บริษทั ไดมี้กำรจ่ำยเงินค่ำบ ำเหน็จให้กรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 2,500,000 บำท รวมค่ำคอบแทนทั้งส้ิน 3,395,000 
บำท  
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รายช่ือกรรมการ

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริหาร และ

กรรมการตรวจสอบ

ค่าบ าเหน็จ

กรรมการ รวมทั้งส้ิน

นายแพทยพ์งษศ์กัด์ิ วิทยากร 135,000.00                                    468,750.00                                       603,750.00                                       

นายญาณศกัด์ิ มโนมยัพิบลูย์ 160,000.00                                    468,750.00                                       628,750.00                                       

ดร.สาธิต วิทยากร 100,000.00                                    312,500.00                                       412,500.00                                       

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม 115,000.00                                    312,500.00                                       427,500.00                                       

ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย 55,000.00                                      - 55,000.00                                          

นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ 100,000.00                                    312,500.00                                       412,500.00                                       

นางศนัสนีย ์สุธีวงศ์ 50,000.00                                      - 50,000.00                                          

นายศาสตรา จนัทรศพัท์ 90,000.00                                      312,500.00                                       402,500.00                                       

นางสาวภทัรพร จารุพฒัน์ 90,000.00                                      312,500.00                                       402,500.00                                       

คา่ตอบแทนกรรมการ 895,000.00                                    2,500,000.00                                    3,395,000.00                                     
 
(2) ค่าตอบแทนอืน่ 
 

ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการ  
 ไม่มี 
 

ค่าตอบแทนอืน่ของผู้บริหาร 
 

 เงินทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
 

 ตั้งแต่เดือนมกรำคม  2557 บริษทั ไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพแก่พนกังำนและผูบ้ริหำร โดยบริษทัจะสมทบ
ในอตัรำส่วนร้อยละ 3 ต่อเงินเดือน  
 

8.5 บุคลากร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัมีพนกังำนทั้งส้ิน 35  คน (รวมผูบ้ริหำร) โดยในปี 2557 บริษทัไดจ่้ำย
ค่ำตอบแทนใหแ้ก่พนกังำนจ ำนวนทั้งส้ิน 26.44 ลำ้นบำท ซ่ึงผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ โบนสั เงิน
ประกนัสงัคม และสวสัดิกำรอ่ืนๆ เป็นตน้ นอกจำกน้ี บริษทัมีพนกังำน อีกจ ำนวน 142  คน ท่ีท ำงำนอยูภ่ำยใน แมริออท 
เอค็เซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเมนท ์สำทร วสิตำ้ - กรุงเทพฯ (“MEA”)      ซ่ึงอยูภ่ำยใตส้ญัญำกำรบริหำรงำนของบริษทั พร้ินซิเพิล 
แคปิตอล  จ ำกดั (มหำชน) กบั Marriott Hotels (Thailand) Ltd. มีค่ำตอบแทนพนกังำนในปี 2557 รวม 57.84 ลำ้นบำท 
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ค่ำตอบแทนพนกังำนของ บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ำกดั ในปี 2557  รวม 61.97 ลำ้นบำท และของ บริษทั 

พร้ินซิเพิล อินเวสทเ์มนท ์จ ำกดั ในปี 2557 รวม 6.89 ลำ้นบำท  
 




ส านักงานใหญ่ MEA

พนักงานปฏบัิติการ (คน) 29 142 114 1

พนักงานบริหาร (คน) 6 - 3 2

รวมจ านวนพนักงาน (คน) 35 142 117 3

ค่าตอบแทนพนักงาน 

(ล้านบาท)
26.44 57.84 61.97 6.89

หมายเหตุ

- คา่ตอบแทนพนักงานของบริษทัไมร่วมเงินชดเชยพนักงานออกจากงานก่อนก าหนด 0.5 ลา้นบาท

บริษทั พริน้ซิเพลิ แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ พริน้ซิเพลิอนิเวสเม้นท์ปี 2557

 
             
เกณฑ์การพจิารณาจ่ายโบนัส  
 

กำรจ่ำยเงินโบนสัจะพิจำรณำเป็นครำวๆ ไป  โดยมีเกณฑต์่ำงๆ ท่ีจะตอ้งน ำมำพิจำรณำประกอบ ไดแ้ก่     ผล
ประกอบกำรของบริษทั กำรประเมินผลงำนของพนกังำนท่ีไดรั้บโบนสั 
 

ข้อพพิาททางด้านแรงงาน 
 

- ไม่มี – 
 

นโยบายการพฒันาพนักงาน 
 
 บริษทั มีนโยบำยท่ีจะพฒันำพนกังำนของบริษทั ใหมี้ศกัยภำพเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรแข่งขนัเชิงธุรกิจ  และ
กำรค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย บริษทั สนบัสนุนใหพ้นกังำนไดมี้โอกำสเขำ้รับกำรฝึกอบรมในหลกัสูตรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรท ำงำนทุกๆ ดำ้น  นอกจำกน้ี   บริษทั มีนโยบำยสนบัสนุน ส ำหรับพนกังำนท่ีมีควำมตั้งใจศึกษำต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 
 

9.1  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
  

เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี บริษทั ไดจ้ดัโครงสร้ำงบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ซ่ึงอยูภ่ำยใตก้ำรดูแลของผูบ้ริหำรแต่ละสำยงำน โดยมีคณะกรรมกำรชุดยอ่ย อนัไดแ้ก่ คณะกรรมกำร
บริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ คอยก ำกบัดูแลในเบ้ืองตน้ และคณะกรรมกำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ีตดัสินใจและดูแลกำร
กำรด ำเนินงำนของบริษทัตำมขอ้ก ำหนดบริษทัและตำมท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีขอบเขตหนำ้ท่ีของ
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆจะถูกก ำหนดเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรท ำงำน ในขณะเดียวกนัมีกำรตรวจสอบและ
ถ่วงดุลกนัอยำ่งเพียงพอ ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
 

คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทั  มีจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 
 

ต าแหน่ง

1 ดร.สาธิต วิทยากร   ประธานคณะกรรมการบริหาร

2 นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ      กรรมการบริหาร

3 นางศนัสนีย ์สุธีวงศ์   กรรมการบริหาร

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร

 
 

ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดและมอบหมำย และ
ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษทั โดยสรุปอ ำนำจหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบท่ีส ำคญัได ้ดงัน้ี 

 

1.  รับผิดชอบกำรบริหำรงำนในเร่ืองเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติธุระและงำนบริหำรของบริษทั พิจำรณำ
ก ำหนดนโยบำย ทิศทำง และกลยทุธ์ กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ก ำหนดแผนกำรเงิน งบประมำณ กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล กำรลงทุนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรประชำสมัพนัธ์ ของบริษทั เพื่อเสนอใหท่ี้ 

      ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำและอนุมติัและ/หรือให้ควำมเห็นชอบ รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ตำมนโยบำยท่ีก ำหนด   

2. ด ำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษทั ตำมวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั นโยบำย ระเบียบ ขอ้ก ำหนด ค ำสัง่ 
และมติของท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกประกำร 

3. มีอ ำนำจแต่งตั้ งและควบคุมก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนท่ีแต่งตั้งบรรลุตำมนโยบำยและ
เป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
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4.  มีอ ำนำจพิจำรณำ อนุมติั กำรใชจ่้ำยทำงกำรเงินในดำ้นสินทรัพยฝ่์ำยทุน (Capital Expenditure) ในวงเงิน (แต่
ละรำยกำร) ไม่เกิน 25 ลำ้นบำท ทั้งน้ี เร่ืองดงักล่ำวจะตอ้งน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อ
พิจำรณำอนุมติั/ใหส้ตัยำบนัต่อไป 

5. อนุมติักำรใชจ่้ำยเงินลงทุนท่ีส ำคญัๆ ท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมท่ีจะไดรั้บมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดเ้คยมีมติอนุมติัในหลกักำรไวแ้ลว้ 

6.  มีอ ำนำจพิจำรณำ อนุมติั กำรกูย้ืมเงิน กำรจดัหำวงเงินสินเช่ือ หรือกำรขอสินเช่ือใดๆ ของบริษทั ในวงเงิน
ส ำหรับ (แต่ละรำยกำร)ไม่เกิน 100 ลำ้นบำท ทั้งน้ี เร่ืองดงักล่ำวจะตอ้งน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั เพื่อพิจำรณำอนุมติั/ใหส้ตัยำบนัต่อไป 

7.  พิจำรณำกำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลหรือเงินปันผลประจ ำปีต่อคณะกรรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำ
และอนุมติั 

   8. ก ำหนดโครงสร้ำงองคก์ร อ ำนำจกำรบริหำรองคก์ร รวมถึงกำรแต่งตั้ง กำรวำ่จำ้ง กำรโยกยำ้ย กำรก ำหนดเงิน
ค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทน โบนสัพนกังำนระดบัผูบ้ริหำรซ่ึงมิไดด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร และกำรเลิกจำ้ง 

 

 ทั้งน้ี อ ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรจะไม่รวมถึงกำรอนุมติัรำยกำรใดท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ หรือรำยกำรใดท่ี
คณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้
กบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ตำมกฎเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงกำรอนุมติัรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำและอนุมติัรำยกำรดงักล่ำวตำมท่ีขอ้บงัคบัของบริษทั
หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 คน   หรือ   จ ำนวน 1  ใน  4   ของ 

กรรมกำรบริษทัเป็นอยำ่งนอ้ย โดยกรรมกำรตรวจสอบมีคุณสมบติัตำมประกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ และมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ และประสบกำรณ์ดำ้นบญัชี หรือ
กำรเงิน เพียงพอท่ีจะท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนควำมเช่ือถือของงบกำรเงิน ทั้ง 3  ท่ำน ซ่ึงเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบของ
บริษทัท่ีไม่มีส่วนในกำรบริหำรงำน ตำมหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขของตลำดหลกัทรัพย ์   แห่งประเทศไทย อยูใ่นวำระครำว
ละ 3 ปี เม่ือครบก ำหนดวำระ กรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเขำ้มำด ำรงต ำแหน่ง    ไดอี้ก โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ
จ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 

 

ต าแหน่ง

1 นายญาณศกัด์ิ มโนมยัพิบลูย์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2 นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3 ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชยั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขต หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร รวมทั้ง
กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ดงัต่อไปน้ี 

1.   สอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2.   สอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน          (Internal   Control)      และ    ระบบกำรตรวจสอบ ภำยใน   
      (Internal Audit)  ท่ีเหมำะสม และ  มีประสิทธิภำพ     และ    พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบ 
      ภำยใน   หรือ กำรวำ่จำ้งหน่วยงำนภำยนอก   (Outsource)       ท ำหนำ้ท่ีผูต้รวจสอบภำยใน   ตลอดจนใหค้วำม  
      เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง  โยกยำ้ย  เลิกจำ้ง ผูอ้  ำนวยกำรตรวจสอบภำยใน   หรือ     กำรวำ่จำ้งหน่วยงำน 
      นอกท ำหนำ้ท่ีผูต้รวจสอบภำยใน 
3.   สอบทำนให ้       บริษทัปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์         ขอ้ก ำหนดของ          
      ตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4.   พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระ     เพื่อท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ 
      ค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว    รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ย 
      อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
5.   พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ  รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย  และ 
      ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผล      และเป็นประโยชน์สูงสุด 

                     ต่อบริษทั 
  6.   จดัท ำรำยงำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั 
                     ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ     ตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ย  
                     ดงัต่อไปน้ี 

     (ก)  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
          (ข)  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 
          (ค)  ควำมเห็นเก่ียวกบั      กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของ 
         ตลำดหลกัทรัพยห์รือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
          (ง)  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
          (จ)  ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
          (ฉ)  จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและ   กำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ 
                                       ท่ำน 
          (ช)  ควำมเห็น หรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎบตัร 
                                      (Charter) 
          (ซ) รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นวำ่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ 
                                      ท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

  7.   คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อ คณะกรรมกำรบริษทั ตำมหนำ้ท่ีและ ควำมรับผดิชอบท่ีไดรั้บ 
        มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั นขณะท่ีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทัต่อบุคคลภำยนอก 

                        ยงัเป็นของคณะกรรมกำรบริษทัทั้งหมด 
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9.2  คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ 
 

 ไม่มี 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 
 

 ปัจจุบนัคณะกรรมกำรบริษทัจะท ำหนำ้ท่ีในกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ส ำหรับบุคคลท่ีจะแต่งตั้ง    เขำ้
มำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรเม่ือต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง  โดยพิจำรณำจำกปัจจยัหลกัต่ำงๆ อนัได้แก่  ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมท่ีก ำหนดโดย
กฎหมำยว่ำด้วยบริษทัมหำชนจ ำกัด และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย  ์ นอกจำกน้ี
คณะกรรมกำรบริษทัยงัมีหนำ้ท่ีในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำรท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้ริหำรของบริษทัดว้ย 
  

หลกัเกณฑใ์นกำรแต่งตั้งและถอดถอนกรรมกำรตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดไว ้มีดงัน้ี 
 

1.    คณะกรรมกำรบริษทัประกอบดว้ยกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 5 คน เลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยกรรมกำรไม่นอ้ย
กวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร 

2.   ในกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ใหก้รรมกำรลำออกจำกต ำแหน่งหน่ึงในสำม ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ี
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม กรรมกำรท่ีจะตอ้ง
ลำออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลำกกนัวำ่ผูใ้ดจะออก ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไป  ให้กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง  โดยกรรมกำรท่ีออกตำม
วำระนั้นอำจถูกเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได ้

3.   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมกำรโดยใชเ้สียงขำ้งมำกตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำร ดงัต่อไปน้ี 
 

  3.1  ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ 
  3.2  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลำยคนเป็นกรรมกำร 
             ก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

      3.3      บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ี 
       จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น         ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียง 
   เท่ำกนัเกินจ ำนวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

4.   ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรบริษทัอำจเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดัเขำ้เป็นกรรมกำรแทนใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือนอ้ยกวำ่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขำ้เป็น
กรรมกำรแทนดงักล่ำว จะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรซ่ึงตนแทน  มติ
ของคณะกรรมกำรตำมวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงั
เหลืออยู ่

5. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อำจลงมติใหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได ้ดว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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หลกัเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอสิระพร้อมคุณสมบัต ิดงันี ้
 

สรรหำผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ     และ        ท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อ้ก ำหนดขั้นต ่ำของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงัน้ี 

 
1.  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั  บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รำยใหญ่           
     หรือ ผูท่ี้มีอ ำนำจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ   ดว้ย 
2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำ  หรือ  ผูมี้ 
     อ ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ ผูท่ี้มีอ ำนำจควบคุมของบริษทั   
3.  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต   หรือ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำ พี่นอ้ง  
      คู่สมรส และบุตรกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่  หรือ ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั  บริษทัยอ่ย  หรือ   บริษทัท่ี 
      เก่ียวขอ้ง หรือบุคคลท่ีจะเสนอใหไ้ดเ้ป็นผูบ้ริหำร หรือ  ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย หรือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.  ไม่มี หรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ ผูท่ี้มีอ ำนำจควบคุม 
      ของบริษทั ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำง กำรใชว้จิำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็น หรือเป็นผูถื้อหุน้ 
      ท่ีมีนยั   รวมถึงผูมี้อ ำนำจควบคุมผูท่ี้มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั   บริษทัยอ่ย   หรือ  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูบ้ริหำร  
      ผูถื้อหุน้รำยใหญ่  หรือ ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั   
5.  ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชี  บริษทั   บริษทัยอ่ย   หรือ  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ ผูท่ี้มีอ ำนำจควบคุม 
     ของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั  ผูมี้อ  ำนำจควบคุม   หรือ    หุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ 
     บริษทั   บริษทัยอ่ย   หรือ  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รำยใหญ่  หรือ ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่  
6.  ไม่เป็น  หรือ  เคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพใดๆ   ซ่ึงรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย    หรือ     ท่ีปรึกษำ 
      ทำงกำรเงิน ท่ีไดรั้บบริกำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปี จำกบริษทั  บริษทัยอ่ย  หรือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือ   
      ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั      ผูมี้อ  ำนำจควบคุม  หรือ  หุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพ 
      นั้นดว้ย 
7   ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรบริษทั   ผูถื้อหุน้รำยใหญ่   หรือ   ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้ 
      เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
8.  ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักบักิจกำรของบริษทั บริษทัยอ่ย    หรือ    ไม่เป็น 
     หุน้ส่วนท่ีมีนยัของหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง   พนกังำน   ท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือน 
     ประจ ำ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่ง 
      เดียวกนั และมีกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
9.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 
 

ภำยหลงัไดรั้บกำรแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตำมขอ้ (1) ถึง (9) แลว้ กรรมกำรอิสระอำจได ้
บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
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9.4  การก ากบัดูแลกจิการ 
 

 เพ่ือให้สอดคลอ้งตำมแนวทำงท่ีตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ
บริษทั (Good Corporate Governance) เป็นควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำรงอยูข่องกิจกำร และกำรมีระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
มีระบบกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพ จะช่วยส่งเสริมใหกิ้จกำรมีกำรพฒันำและเติบโตในระดบัท่ีเหมำะสม โดย
รำยละเอียดของนโยบำยมี ดงัน้ี 
 

รายงานการปฏิบัตติามหลกัการการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
 

1. นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ 
 

คณะกรรมกำรไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรเป็นบรรษทัภิบำลท่ีดี  เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น  นกั
ลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย ซ่ึงในท่ีสุดจะน ำไปสู่กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของกิจกำรและควำมเจริญเติบโต
ท่ีย ัง่ยนื โดยจะเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสและประสิทธิภำพของฝ่ำยจดักำร 

คณะกรรมกำรจึงไดก้ ำหนดนโยบำยสนบัสนุนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรข้ึนโดยมุ่งเนน้ในเร่ืองกรรมกำรบริษทั ควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนและกำรเปิดเผยขอ้มูล กำรก ำกบัดูแลฝ่ำยบริหำรให้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยอยำ่งมีประสิทธิภำพ
เพ่ือประโยชน์ในระยะยำวของผูถื้อหุน้ภำยใตก้รอบขอ้ก ำหนดของกฎหมำย และจริยธรรมทำงธุรกิจ  
 

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

บริษทัใหค้วำมเคำรพต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของผูถื้อหุน้ ทั้งในฐำนะของนกัลงทุนและในฐำนะเจำ้ของบริษทั  ดว้ยกำร
ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั ซ่ึงผูถื้อหุ้นสำมำรถรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน นโยบำยกำรบริหำรงำน  หรือกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้นตำมควำมเป็นจริงผ่ำนช่องทำงเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
คือ www.set.or.th ผูถื้อหุน้สำมำรถมัน่ใจไดว้ำ่สิทธิดงักล่ำวไดรั้บกำรคุม้ครองและปฏิบติัดว้ยดีเสมอ ยกตวัอยำ่งเช่น 

-   สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ซ่ึงจดัใหมี้ปีละ 1 คร้ัง ในวนั เวลำ และสถำนท่ีท่ีเหมำะสม   โดยบริษทั  
    ไดส่้งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสำรขอ้มูลประกอบกำรประชุมท่ีมีรำยละเอียดเพียงพอครบถว้น     ท่ีแสดง   
    รำยละเอียดควำมเป็นมำและควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัในทุกวำระ และมีรำยละเอียดในเร่ือง ดงัน้ี  
 

 ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระ 

 ขอ้มูลของบุคคลท่ีเสนอช่ือใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
 ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพำะท่ีเก่ียวกบักำรประชุมผูถื้อหุน้ 
 เอกสำรและหลกัฐำนท่ีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขำ้ร่วมประชุม วธีิกำรมอบฉนัทะ กำรลงทะเบียน 

และกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อหุน้ 
 แผนท่ีสถำนท่ีจดักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) ทั้งน้ี 

บริษทัไดจ้ดัท ำหนงัสือมอบฉนัทะ ตำมแบบประกำศของกระทรวงพำณิชยซ่ึ์งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. 
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 แบบ ข. และ  แบบ ค. โดยใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในกำรเลือกหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงก็ได ้โดย 
สำมำรถ Download  หนงัสือมอบฉนัทะจำกทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ี เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบกำร 
พิจำรณำตดัสินใจ   ลงคะแนนในวำระต่ำงๆ เป็นกำรล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่  7  วนั  นอกจำกน้ี บริษทัไดล้ง 
ประกำศโฆษณำในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลำติดต่อกนั  3  วนั  ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนัและดำ้นกำร 
ลงทะเบียนเขำ้ประชุมเป็นไปโดยสะดวก       สำมำรถลงทะเบียนล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมไม่นอ้ยกวำ่  1  
ชัว่โมง 

-  บริษทัไดเ้พ่ิมช่องทำงกำรเผยแพร่หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้    และ  เอกสำรประกอบกำรประชุมผำ่นทำงเวบ็ไซต ์
    ของบริษทั คือ www.principalcapital.co.th  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีเวลำพิจำรณำวำระท่ีส ำคญัต่ำงๆ มำกยิง่ข้ึน 
-  บริษทัใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้มำร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในภำยหลงัท่ีไดเ้ร่ิมกำรประชุมแลว้    โดยมีสิทธิออกเสียงลง 
    คะแนนในวำระท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำ       และ    ยงัไม่ไดล้งมติ พร้อมนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วำระท่ีเขำ้ร่วม 
    ประชุมและออกเสียง เป็นตน้ไป 
-  ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ก่อนเร่ิมกำรประชุมตำมวำระ   ไดมี้กำรแนะน ำคณะกรรมกำรทุกท่ำน และผูส้อบบญัชีของ 
    บริษทัท่ีเขำ้ร่วมประชุมดว้ยต่อผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ทรำบถึงวธีิกำรในกำรลงคะแนนเสียง และสิทธิ 
    ของผูถื้อหุน้        โดยประธำนท่ีประชุมท ำหนำ้ท่ีควบคุมกำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมล ำดบัวำระท่ีแจง้ในหนงัสือนดั 
    ประชุมผูถื้อหุน้     จดัสรรเวลำใหเ้หมำะสมเพียงพอส ำหรับกำรน ำเสนอประเด็นต่ำงๆ ของแต่ละวำระ รวมทั้งเปิด 
    โอกำสใหผู้ถื้อหุน้แสดงควำมคิดเห็น    ซกัถำมเร่ืองต่ำงๆ     เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั     พร้อมทั้งมีกำร 
    บนัทึกกำรประชุมอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น และสรุปกำรลงมติและนบัคะแนนเสียงดว้ยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 
-  ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2557     วำระเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ บริษทัไดเ้ปิดโอกำส 
    ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล   ทั้งน้ี เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมกำร 
    ท่ีตอ้งกำรไดอ้ยำ่งแทจ้ริง 

-  ในระหวำ่งกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั   ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้แสดงควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ   หรือ  ตั้ง 
    ค ำถำมในวำระต่ำงๆ อยำ่งอิสระก่อนลงมติ 
-  บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้   ภำยหลงัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ส้ินสุดลงอยำ่งละเอียด ครบถว้น  
    ตำมขอ้เท็จจริงท่ีปรำกฏในกำรประชุมผูถื้อหุน้           โดยจดัส่งใหแ้ก่ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย         และ 
    กระทรวงพำณิชยภ์ำยใน    14     วนัหลงักำรประชุม              พร้อมทั้งเผยแพร่ผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั        คือ     
    www.principalcapital.co.th 
-  ปัจจุบนับริษทัอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำศึกษำหลกัเกณฑ ์ควำมเหมำะสม และ  ควำมเป็นไปไดใ้นกำรเปิดโอกำส 
   ใหผู้ถื้อหุน้รำยยอ่ยสำมำรถเสนอรำยช่ือกรรมกำร   และ  วำระประชุมผำ่นช่องทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัโดยค ำนึงถึง 
   ประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

 

3.  การปฏิบตัต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 

 บริษทัด ำเนินธุรกิจโดยยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่ำย คณะกรรมกำร
บริษทัปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดส ำหรับผูถื้อหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยให้ควำมส ำคญัและเคำรพต่อ
สิทธิแห่งควำมเป็นเจำ้ของของผูถื้อหุ้น โดยไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นจึงสำมำรถ
มัน่ใจไดว้ำ่สิทธิของตนจะไดรั้บกำรคุม้ครองและปฏิบติัดว้ยดีเสมอ 

 

http://www.principal/
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- บริษทัเปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถื้อหุน้ทรำบอยำ่งเพียงพอ ทนัเวลำ และทัว่ถึงเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำน นโยบำยกำร
บริหำรงำน ขอ้มูลกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น รวมถึงกำรเผยแพร่ขอ้มูลท่ีจ ำเป็นต่อกำร
ตดัสินใจของผูถื้อหุน้ ผำ่นช่องทำงเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย www.set.or.th และเวบ็ไซต์
บริษทั คือ www.principalcapital.co.th 

- บริษทัจดักำรประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตำมล ำดบัวำระท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทัจะไม่
เพ่ิมวำระกำรประชุมโดยไม่ไดแ้จ้งให้ผูถื้อหุ้น ทรำบล่วงหน้ำ หำกจะมีกำรเพ่ิมวำระเพ่ือพิจำรณำเร่ืองอ่ืน
นอกเหนือจำกท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 

- ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดัส่งหนงัสือนดัประชุม พร้อมเอกสำรขอ้มูลประกอบกำร
ประชุมโดยมีรำยละเอียดครบถว้นถูกตอ้ง รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัในแต่ละวำระอย่ำง
เพียงพอภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด และเผยแพร่หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และเอกสำรประกอบกำร
ประชุมเป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลำในกำรพิจำรณำมำกยิ่งข้ึนในเวบ็ไซตบ์ริษทั 
คือ www.principalcapital.co.th 

- หำกผูถื้อหุ้นไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้บริษทัไดจ้ดัส่งให้มีหนังสือมอบฉันทะ ตำมแบบของกระทรวง
พำณิชยไ์ปพร้อมหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมำประชุมแทน  

    โดยเลือกท่ีจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงแทน หรือกรรมกำรอิสระคนใดคนหน่ึง ของบริษทัเขำ้ร่วม 
    ประชุมแทนเพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิของผูถื้อหุน้ได ้

- กำรก ำหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปตำมจ ำนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่ โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิ
เท่ำกบัหน่ึงเสียง 

 

4.  การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมกำรของบริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อกำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นอยำ่งยิ่ง โดยในกำรประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทั จะมีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตำมรำยช่ือท่ีเปิดเผยไวใ้นรำยงำนกำรประชุม โดยระหวำ่งกำรประชุม ประธำนใน
ท่ีประชุมได้เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษทั  สอบถำมแสดงควำมคิดเห็น และเสนอแนะ
ขอ้คิดเห็นหรือแนวทำงต่ำงๆ อยำ่งเท่ำเทียมกนั และไดท้ ำกำรบนัทึกประเด็น ซกัถำม และขอ้คิดเห็นท่ีส ำคญัไวใ้นรำยงำน
กำรประชุมเป็นท่ีเรียบร้อย 
 
5.  สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 

บริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  ไม่วำ่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยใน ไดแ้ก่  พนกังำน
และผูบ้ริหำรของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอก ไดแ้ก่ คู่แข่ง เจำ้หน้ีภำครัฐและหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจำก
บริษทัตระหนักถึงแรงสนับสนุนจำกผูมี้ส่วนไดเ้สียต่ำงๆ ซ่ึงจะสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและสร้ำงก ำไรให้กับ
บริษทั ซ่ึงถือวำ่เป็นกำรสร้ำงควำมส ำเร็จในระยะยำวของบริษทัได ้โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี  

 

  พนกังำน : บริษทัไดป้ฏิบติักบัพนกังำนอยำ่งเท่ำเทียม เป็นธรรม  และให้ผลตอบแทนท่ีเหมำะสมเพ่ือเป็น
กำรรักษำบุคลำกรท่ีมีคุณภำพใหอ้ยูก่บับริษทัได ้

 

http://www.principalcapital.co.th/


                       บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 41  

 
 

  คู่คำ้ : บริษทัมีกำรซ้ือสินคำ้และบริกำรจำกคู่คำ้เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้  รวมถึงกำรปฏิบติัตำม
สญัญำต่อคู่คำ้ 

  เจำ้หน้ี : บริษทัปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรกูย้มืเงินตำมขอ้ตกลง 
  ลูกคำ้ : บริษทัเอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคำ้ กำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์และ กำรบริหำรจัดกำร

อำคำรต่ำงๆ ท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำน และมีหน่วยงำนหรือบุคคลท่ีท ำหนำ้ท่ีรับขอ้ร้องเรียนของ
ลูกคำ้เพ่ือรีบด ำเนินกำรใหแ้ก่ลูกคำ้โดยเร็วท่ีสุด  

  คู่แข่ง : บริษทัประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนัท่ีดี  รักษำบรรทดัฐำนของขอ้พึงปฏิบติัในกำรแข่งขนั 
หลีกเล่ียงวธีิกำรไม่สุจริตเพ่ือท ำลำยคู่แข่ง 

 ชุมชน : มีควำมรับผิดชอบต่อ ส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และสงัคม โดยท่ีผ่ำนมำบริษทัไดใ้ห้ควำม ส ำคญัอยำ่ง
ยิ่งต่อส่ิงแวดลอ้ม บริษทัไดป้ฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ ส่ิงแวดล้อม ส ำนักงำนโยธำ 
กรุงเทพมหำนคร หรือหน่วยงำนทำงปกครองท้องถ่ินอย่ำงเคร่งครัด  โดยส่วนใหญ่บริษัท
สำมำรถปฏิบติัไดดี้กวำ่เกณฑม์ำตรฐำนท่ีหน่วยงำนนั้นๆ ตั้งไว ้

 

6.  ภาวะผู้น าและวสัิยทศัน์ 
 

คณะกรรมกำรไดมี้ส่วนร่วมในกำรใหค้วำมเห็นชอบ  วสิยัทศัน ์ ภำรกิจ กลยทุธ์  เป้ำหมำย แผนธุรกิจ  และ
งบประมำณของบริษทั ตลอดจนก ำกบัดูแลใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินกำรให ้ เป็นไปตำมแผนธุรกิจและงบประมำณท่ีก ำหนดไว้
อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจกำร  และควำมมัน่คงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 

7.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือท ำหนำ้ท่ีพิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในกรณีท่ีเกิดรำยกำร
ท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหมี้ควำมถูกตอ้งครบถว้น นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษทั
ยงัมีหนำ้ท่ีดูแลไม่ให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั พร้อมทั้งก ำหนดนโยบำยและ
ขั้นตอนกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรและก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรดูแลไม่ให้ผูบ้ริหำรและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งน ำขอ้มูลภำยในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน ดงัน้ี  

 

รำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ : คณะกรรมกำรได้ทรำบถึงรำยกำรท่ีมีควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  และไดพิ้จำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบทุกคร้ัง  รวมทั้งมีกำรปฏิบติัตำม
หลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพย ์โดยรำคำและเง่ือนไขเสมือนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis)  และได้
เปิดเผยรำยละเอียดมูลค่ำรำยกำรคู่สญัญำ  เหตุผล/ควำมจ ำเป็นไวใ้นรำยงำนประจ ำปี  และแบบ  56-1 แลว้ และบริษทัยงัได้
ก ำหนดนโยบำยและวธีิกำรดูแลไม่ใหผู้บ้ริหำรและผูเ้ก่ียวขอ้งน ำขอ้มูลภำยในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน  

 

8.  จริยธรรมธุรกจิ 
 

บริษทัไดอ้อกขอ้พึงปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร  ฝ่ำยจดักำร  และ  พนกังำน  เรียกวำ่        “คู่มือ
จริยธรรมทำงธุรกิจ”     ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ “นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร”     เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งยดึถือเป็นแนวทำงในกำร 

ปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมภำรกิจของบริษทัดว้ยควำมซ่ือสตัย ์ สุจริต  และเท่ียงธรรม  ทั้งกำรปฏิบติัต่อบริษทั  และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก 
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กลุ่ม สำธำรณชน และสงัคม โดยบริษทัไดป้ระกำศแจง้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทรำบ และ ถือปฏิบติั โดย บริษทัไดติ้ดต่อส่ือสำร 
กบัพนกังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ  และติดตำมกำรปฏิบติัตำมแนวทำงดงักล่ำวเป็นประจ ำ   
 

9. การต่อต้านการทุจริต 
 

 บริษทัไดเ้ขำ้ร่วมประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (Collective 
Action Coalition)  เม่ือวนัท่ี 19 สิงหำคม 2557 เป็นล ำดบัท่ี 332 ของรำยช่ือบริษทัท่ีประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบติัของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 
 

10. การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 

 บริษทัมีคณะกรรมกำรทั้งส้ินจ ำนวน 9 ท่ำน โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 

 กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร   จ ำนวน 1 ท่ำน  
 กรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำร   จ ำนวน 4 ท่ำน  
 กรรมกำรอิสระ    จ ำนวน 4 ท่ำน  
 

 

11.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร         บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไวอ้ยำ่งชดัเจน     และ  โปร่งใส    โดย 
ค่ำตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสำหกรรม และสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษำกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งกำร       และ 
ไดข้ออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้      กรรมกำรท่ีไดรั้บมอบหมำยใหมี้หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบเพ่ิมมำกข้ึน       ไดรั้บ
ค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยเพ่ิมมำกข้ึน  

 

12.  การประชุมคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมกำรมีก ำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ ำทุก 3 เดือนหรืออยำ่งนอ้ย 4 คร้ังต่อปี และมีกำรประชุมพิเศษ
เพ่ิมตำมควำมจ ำเป็น  โดยมีกำรก ำหนดวำระชดัเจน  ล่วงหนำ้  และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ  ฝ่ำย
ธุรกำรและกฎหมำยบริษทัจะไดจ้ดัหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรก่อนกำรประชุมล่วงหนำ้
อยำ่งนอ้ย  7  วนั  เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูลอยำ่งเพียงพอก่อนเขำ้ร่วมประชุม  ทั้งน้ี  โดยก ำหนดให้มีกำร
จดบันทึกกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อกัษร จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรพร้อมให้
คณะกรรมกำรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ 

 

13.  คณะอนุกรรมการ 
 

บริษทัไดมี้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือช่วยในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีเป็นอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน โดยอยำ่งนอ้ย 1 ท่ำนเป็นผูท่ี้มีควำมรู้ดำ้นบญัชีหรือกำรเงิน  
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14.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 

บริษทัให้ควำมส ำคญักบัระบบกำรควบคุมภำยใน โดยไดด้ ำเนินกำรสรรหำและคดัเลือกบริษทั อิซี แอคเคำท์ติ้ง 
จ ำกดั  เพ่ือท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบภำยในและช่วยเสนอแนะเพ่ือแกไ้ขจุดอ่อนของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั   และให้
มีกำรจดัท ำคู่มือตรวจสอบภำยใน โดยบริษทั อีซิ แอคเคำทติ์้ง จ ำกดัไม่ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และมีควำมเป็นอิสระ
ในกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ โดยจะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษทัไดจ้ดัใหมี้กำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบอยำ่งนอ้ยทุก 3 เดือนก่อนมีกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
 

15.  รายงานของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบกำรเงินของบริษทั    และ   สำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำน
ประจ ำปี   งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย   มีกำรเลือกใชน้โยบำยบญัชีท่ี 
เหมำะสมและถือปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ  และ ใชดุ้ลยพินิจอยำ่งระมดัระวงั  และ ประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดในกำรจดัท ำ รวมทั้งมี
กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน    นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัใหมี้กำรด ำรง
รักษำไวซ่ึ้งระบบควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ เพ่ือใหม้ัน่ใจ ไดอ้ยำ่งมีเหตผุลวำ่กำรบนัทึกขอ้มูลทำงบญัชีมีควำมถูกตอ้ง 
ครบถว้น  และ  เพียงพอท่ีจะด ำรงรักษำไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น    เพ่ือใหท้รำบจุดอ่อน   และ ป้องกนัไม่ใหเ้กิดกำรทุจริต  หรือ  กำร
ด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอยำ่งมีสำระส ำคญั 
 

16.  ความสัมพนัธ์กบันักลงทุน 
 

คณะกรรมกำรบริษทัตระหนกัดีวำ่ขอ้มูลของบริษทั       ทั้งท่ีเก่ียวกบักำรเงิน  และ      ท่ีไม่ใช่กำรเงิน ลว้นมีผลต่อ
กระบวนกำรตดัสินใจของนกัลงทุนและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั         จึงไดก้ ำชบัใหฝ่้ำยบริหำรด ำเนินกำรในเร่ืองท่ี 
เก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้น  ตรงต่อควำมเป็นจริงเช่ือถือไดส้ม ่ำเสมอและทนัเวลำ  ซ่ึงฝ่ำยบริหำรของบริษทั ไดใ้ห้
ควำมส ำคญัและยดึถือปฏิบติัมำโดยตลอด ในส่วนของงำนดำ้นนกัลงทุนสมัพนัธ์นั้น  บริษทัยงัไม่จดัตั้งหน่วยงำนข้ึนเฉพำะ  
แต่ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบริษทัท ำหนำ้ท่ีติดต่อส่ือสำรกบันกัลงทุน สถำบนัต่ำงๆ          ผูถื้อหุน้      รวมทั้งนกัวเิครำะห์
หลกัทรัพย ์และภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง           เน่ืองจำกกิจกรรมในเร่ืองดงักล่ำวยงัไม่มำกนกั ซ่ึงนกัลงทุนสำมำรถติดต่อขอทรำบ
ขอ้มูลบริษทัไดท่ี้โทร 02-714-2173 หรือท่ีเวบ็ไซต ์www.principalcapital.co.th 

 

นอกจำกน้ี บริษทัมีนโยบำยปฏิบติัตำมขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส ำหรับกรรมกำรบริษทัจดทะเบียน  (Code of Best 
Practices of Listed Companies) ซ่ึงเก่ียวกบัหนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั เช่น กรรมกำรตอ้งปฏิบติัตำม
กฎหมำย ขอ้บงัคบัของบริษทั มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น มีควำมรู้ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ มี
ควำมตั้งใจด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง มีหน้ำท่ีก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทั และมีกำรก ำกับ
ควบคุมดูแลใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินกำรให้เป็นตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล คณะกรรมกำร
บริษทัมีควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงิน เป็นตน้ นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีกำรจดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอยำ่ง
สม ่ำเสมอ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือเขำ้มำควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

 

อยำ่งไรก็ตำมบริษทัไดก้ ำหนดใหใ้ชห้ลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี          ตำมแนวทำงหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

ส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549      ของตลำดหลกัทรัพยม์ำปรับใชเ้ท่ำท่ีพิจำรณำเห็นวำ่เหมำะสมกบัโครงสร้ำงและสภำพ 
 

http://www.principalcapital.co.th/
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กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ดงัน้ี 
 

 หลกักำรเร่ือง สิทธิของผูถื้อหุน้ และกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั (อำ้งถึง นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ขอ้ 2. และ ขอ้ 3. ขำ้งตน้)   
 

ขอ้ 1.  บริษทัก ำหนดใหมี้กำรปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้   และ ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิ      ครอบคลุม     พ้ืนฐำน   
           ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด     
ขอ้ 2.  ในปี 2550 ท่ีผำ่นมำบริษทัก ำหนดใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษทัไดอ้ยำ่งเสรี     และ 
           ไม่มีกำรปฏิบติัท่ีจะเป็นกำรลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้  โดยไม่มีกำรเพ่ิมวำระ     หรือ        แจกเอกสำรส ำคญั 
            เพ่ิมเติม   ภำยหลงักำรส่งหนงัสือเชิญประชุม     และ     มีแนวทำงก ำหนดใหใ้ชส้ ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุน้ 
           ทุกคร้ัง  
ขอ้ 3.  บริษทัมีแนวทำงปฏิบติัเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ อยำ่งเตม็ท่ี เช่น  

  3.1  บริษทั        จดัใหมี้กำรเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมทำงเวบ็ไซตข์อง  
         บริษทั ซ่ึงเป็นขอ้มูลเดียวกบัท่ีจดัส่งในรูปแบบเอกสำร    
  3.2  บริษทัส่งหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
  3.3  บริษทัระบุประธำนกรรมกำรตรวจสอบ     หรือ    กรรมกำรตรวจสอบ     ซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระของ 
          บริษทั เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้  

    3.4  กำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมแสดงควำมเห็นอยำ่งเตม็ท่ี เป็นตน้ 
ขอ้ 4.  ตำมหลกักำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหนำ้ และ 
          กำรเสนอช่ือบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรนั้น       ขณะน้ีอยูใ่นระหวำ่งกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับ 
          กำรปฏิบติักำรตำมหลกักำรบรรษทัภิบำล โดยจะเร่ิมด ำเนินกำรไดส้ ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำ 
          ปี 2559   
 

 หลกักำรอ่ืนๆ ไดแ้ก่ บทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร ยงัคงเป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั ซ่ึงมีแนวทำงปฏิบติัสอดคลอ้งกบักฎระเบียบของ
หน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษทัมีนโยบำยในกำรควบคุมมิใหบุ้คลำกรน ำขอ้มูลภำยในองคก์รไปเปิดเผยใหแ้ก่ผูอ่ื้น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตน โดยบริษทัมีนโยบำยและวธีิกำรดูแลผูบ้ริหำร ดงัน้ี 

 

1. ใหค้วำมรู้แก่กรรมกำรรวมถึงผูบ้ริหำรฝ่ำยต่ำงๆ รับทรำบเก่ียวกบัหนำ้ท่ีท่ีตอ้งรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภำวะ รวมถึงบทก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. ก ำหนดให้ผูบ้ริหำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และจดัส่งส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่บริษทั ในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรำยงำน 
ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
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3. ด ำเนินกำรส่งหนงัสือเวียนแจง้ให้ผูบ้ริหำรทรำบวำ่ ผูบ้ริหำรหรือหน่วยงำนท่ีไดรั้บทรำบขอ้มูลภำยในท่ีเป็น
สำระส ำคญั ท่ีมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบักำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 
เดือน ก่อนท่ีงบกำรเงินหรือขอ้มูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และห้ำมมิให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็น
สำระส ำคญันั้นต่อบุคคลภำยนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ทั้งน้ี หำกผูท่ี้เก่ียวขอ้งฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดในเร่ืองเก่ียวกบักำรใชข้อ้มูลภำยในดงักล่ำว ถือวำ่ไดก้ระท ำผิดขอ้บงัคบั
ของบริษทั จะมีโทษทำงวินยัตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้น “ขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนของบริษทั  พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั 
จ ำกดั (มหำชน)” โดยบทลงโทษทำงวนิยัมี 4 ประกำรโดยข้ึนกบัลกัษณะแห่งควำมผิด หรือควำมหนกัเบำของกำรกระท ำผิด
หรือตำมควำมร้ำยแรงท่ีเกิดข้ึน คือ 

 

 ตกัเตือนดว้ยวำจำ 
 ตกัเตือนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
 ตกัเตือนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และพกังำนโดยไม่ไดรั้บค่ำจำ้งไม่เกิน 7 วนั 

 เลิกจำ้งโดยไม่จ่ำยค่ำชดเชย 
 

9.6  ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี 
 

ในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยผูต้รวจสอบบญัชีดงัตอ่ไปน้ี 
 

ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี (บาท) ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ (บาท)

บริษัท  พริน้ซิเพิล  แคปิตอล  จ ากดั  (มหาชน) บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส   เอบีเอเอส  จ ากดั 1,330,000                174,797                      

บริษัท  พริน้ซิเพิล  อนิเวสเมนท์  จ ากดั บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส   เอบีเอเอส  จ ากดั 100,000                   345                             

บริษัท  คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์  จ ากดั บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส   เอบีเอเอส  จ ากดั 250,000                   550                             

1,680,000                175,692                      รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 

 
ในปี 2556    บริษทั ส ำนกังำน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ำกดั     เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั   มีค่ำใชจ่้ำยสอบบญัชีเฉพำะ

บริษทัรวม 1.05 ลำ้นบำท แบ่งเป็น ค่ำสอบบญัชี 1.04 ลำ้นบำท และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ  0.01 ลำ้นบำท 
 

9.7  การปฏิบัตติามหลกัการการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ๆ 
 

บริษทัไดก้ ำหนดขอบเขตหนำ้ท่ีของ ผูบ้ริหำรระดบัสูงและเลขำนุกำรบริษทั ไวด้งัต่อไปน้ี 
 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 

1. ควบคุมดูแลกำรด ำเนินกิจกำรและ/หรือบริหำรงำนประจ ำวนัของบริษทั  
2. ด ำเนินกำรหรือปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรและ/

หรือคณะกรรมกำรบริหำรของบริษทั 
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3. เป็นผูรั้บมอบอ ำนำจของบริษทัในกำรบริหำรกิจกำรของบริษทัใหเ้ป็นตำมวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั นโยบำย 
ระเบียบ ขอ้ก ำหนด ค ำสัง่ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร (และคณะกรรมกำรบริหำร
ของบริษทัทุกประกำร) 

4. มีอ ำนำจแต่งตั้งและบริหำรงำนคณะท ำงำนต่ำงๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภำพของกำรจดักำรท่ีดี และโปร่งใส 
และใหมี้อ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังำนเฉพำะอยำ่งแทนได ้ โดยกำร
มอบอ ำนำจช่วง และ/หรือกำรมอบหมำยดงักล่ำวใหอ้ยูภ่ำยใตข้อบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนงัสือมอบอ ำนำจ
ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษทัแลว้ และ/หรือใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ ขอ้ก ำหนด หรือค ำสัง่ท่ี
คณะกรรมกำรของบริษทั และ/หรือบริษทัไดก้ ำหนดไว ้

5. ก ำหนดภำรกิจ วตัถุประสงค ์แนวทำง นโยบำยของบริษทั รวมถึงกำรสัง่กำรและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนโดยรวม 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในกำรบริหำรงำน 

6. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงจำกปัจจยัต่ำงๆ ทั้งจำก
ภำยในและภำยนอกบริษทั 

7. มีอ ำนำจพิจำรณำวำ่จำ้งพนกังำน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนกำรโอน โยกยำ้ยขำ้มสำยงำน/ฝ่ำย/แผนกหรือกำรพน้
จำกกำรเป็นพนกังำน  

8. มีอ ำนำจ ออกค ำสัง่ ระเบียบ ประกำศ บนัทึก เพื่อใหก้ำรปฏิบติังำนเป็นไปตำมนโยบำยและผลประโยชนข์อง
บริษทั และเพื่อรักษำระเบียบ วนิยั กำรท ำงำนภำยในองคก์ร 

9. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย จำกคณะกรรมกำรบริษทัเป็นครำวๆ ไป 
10. วงเงินอนุมติัของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรใหเ้ป็นไปตำมคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำรท่ีบริษทัประกำศใช ้

 

 ทั้งน้ี อ ำนำจของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ตลอดจนกำรมอบอ ำนำจแก่บุคคลอ่ืนท่ีเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ ำนำจ
และ/หรือ     กำรมอบอ ำนำจในกำรอนุมติัรำยกำรใดท่ีผูรั้บมอบอ ำนำจ หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย      หรือ
ผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้กบับริษทั                    ตำมกฎเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงกำรอนุมติัรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำว    จะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำร  และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำและอนุมติัรำยกำรดงักล่ำวตำมท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้งก ำหนด  
 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
 

1. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรส ำคญัของบริษทั 
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย  และด ำเนินกำรอ่ืน  ๆตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนด 
3. เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร เฉพำะเร่ือง 
4. จดัท ำรำยงำนกำรประชุม   และเ       อกสำรส ำคญัต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรจดัหำสถำนท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

ประชุมผูถื้อหุน้ กำรก ำหนดวำระกำรประชุม      พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม กำรจดบนัทึกรำยงำนกำร
ประชุมทั้งหมด 

5. จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของบริษทั เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
6. จดัประชุมผูถื้อหุน้ ดูแลผูถื้อหุน้ และนกัลงทุน 
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7. ร่ำงนโยบำยดำ้นกำรบริหำรต่ำงๆ 
8. ดูแลใหบ้ริษทั และคณะกรรมกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย และกฎเกณฑข์อง คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลำดหลกัทรัพย ์(กลต.) และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 
9. ส่งเสริมใหบ้ริษทั มีมำตรฐำนดำ้นบรรษทัภิบำลท่ีเหมำะสม 
10. เป็นหรือประสำนงำนนำยทะเบียนของบริษทัและกำรประสำนงำนเก่ียวกบักำรจ่ำยเงินปันผล 
11. ด ำเนินกำรตำมมติท่ีประชุมกรรมกำร หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 48  

 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 

บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) ไดก้ ำหนดเป้ำหมำยในกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ดว้ยกำรสร้ำงสรรคกิ์จกรรมเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง ท ำใหเ้ห็นผลอยำ่งเป็นรูปธรรม  เพื่อ
ขบัเคล่ือนกำรพฒันำคุณภำพในทุกๆ ดำ้นต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย สงัคม และ ส่ิงแวดลอ้ม บนควำมมุ่งมัน่ท่ีวำ่ สงัคมไทยจะดี
ข้ึน ตอ้งเร่ิมตั้งแต่วนัน้ี และจะดียิง่ข้ึนไปในวนัพรุ่งน้ี หำกมีแผนกำรท ำงำนท่ีดีรองรับ เม่ือองคก์รของเรำเป็นส่วนหน่ึงของ
สงัคม องคก์รของเรำก็ควรร่วมสร้ำงส่ิงดีงำมกลบัคืนใหก้บัสงัคม จึงจะเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมอยำ่งแทจ้ริง  
 

แนวทางความรับผดิชอบและปฏบิัตต่ิอสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) ไดเ้ดินหนำ้กำรปลูกจิตส ำนึกใหพ้นกังำนทุกคน ท ำเพื่อสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้มมำกข้ึน วำงแผนกำรท ำโครงกำรเพื่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มโดยยดึถือแนวทำงทั้งแบบ  

 

- In process         เป็นกิจกรรมเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ดงัน้ี 

                              1.  กำรดูแลสวสัดิกำรพนกังำน ปฏิบติัต่อพนกังำนอยำ่งเป็นธรรม   

2.  กำรใชห้ลอดไฟประหยดัพลงังำน หลอด LED อนัมีคุณสมบติัท่ีโดดเด่นในดำ้นกำรช่วยประหยดั 

     พลงังำนไดม้ำกกวำ่ 50%  เม่ือเปรียบเทียบกบัหลอดไฟทัว่ไป และใหค้วำมสวำ่งไดโ้ดยไม่ปล่อย 

     ควำมร้อนออกมำเหมือนหลอดไฟประเภทอ่ืนๆ รวมทั้งไม่มีโลหะหนกัเป็นส่วนประกอบท่ีเป็น 

     ปัญหำกบัส่ิงแวดลอ้ม  

3.  กำรประหยดัพลงังำนในท่ีท ำงำน ดว้ยกำรปิดไฟ และ คอมพิวเตอร์เวลำพกัเท่ียง  

4.  กำรท ำควำมสะอำดท่ีท ำงำนชั้นใตดิ้น และ ลำนจอดรถของแมริออท เอค็เซ็คคิวทีฟ  อพำร์ทเมนท ์ 

     สำทร วสิตำ้ – กรุงเทพฯ (“MEA”) 

5.  ร่วมปิดไฟวนัประหยดัไฟโลกของ MEA  

6.  ควำมรับผิดชอบต่อลูกคำ้ 
  

 ส ำหรับปี 2557 น้ี บริษทั มุ่งมัน่ในกำรใชพ้ลงังงำนใหล้ดลง เป็นกำรปลูกจิตส ำนึกใหพ้นกังำนมีส่วนรวมใน
โครงกำรใชพ้ลงังำนอยำ่งประหยดั โดยรณรงคผ์ำ่นส่ือ Intranet  ภำยในองคก์ร Website บริษทั ในกำรใหป้ระหยดัพลงังำน
ปิดไฟ และ คอมพิวเตอร์ ในช่วงพกัเท่ียง และ กำรใชห้ลอดไฟ ประหยดัพลงังำน หลอด LED ภำยในส ำนกังำน ซ่ึงท ำให้
ประหยดัค่ำใชจ่้ำยบริษทัไดม้ำกกวำ่ร้อยละ 50 และมุ่งมัน่ในปี 2558 เพ่ือพฒันำศกัยภำพของพนกังำนดีข้ึน 
 

                นอกจำกน้ีเพ่ือใหเ้ป็นองคก์รท่ีด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใส และใหค้วำมส ำคญักบักำรประกอบกิจกำรดว้ย
ควำมเป็นธรรม มีควำมชดัเจนในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยเขำ้ร่วมประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต    (Collective Action Coalition)  เม่ือวนัท่ี 19 สิงหำคม 2557  มีควำมรับผดิชอบต่อ
ผูบ้ริโภค พร้อมกำรร่วมดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีโครงกำรเพื่อพฒันำชุมชน, สงัคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ใหน่้ำอยูอ่ยำ่งย ัง่ยนื เป็นงำนส ำคญั  
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- After process   เป็นกิจกรรมเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เก่ียวกบักำรรด ำเนินงำนของ 

                             องคก์รโดยตรง ดงัน้ี 

      1.  กำรบริจำคต่ำงๆ เช่นบริจำค เงินใหมู้ลนิธิมหำวทิยำลยัมหิดล, มูลนิธิจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

  2.  โครงกำรร่วมบริจำควสัดุอลูมิเนียมเพ่ือขำเทียม โดยใหพ้นกังำนทุกคนเก็บรวบรวมห่วงกระป๋อง 

      เคร่ืองด่ืม, ห่วงฝำขวดน ้ ำด่ืม, ฝำเกลียวเคร่ืองด่ืม, ลวดเยบ็กระดำษท่ีดึงจำกระดำษท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้ 

3.   กำรปลูกป่ำ 

4.  จดังำน  Garage Sales  (all year)  ใหลู้กคำ้ท่ีมำพกั และ    พนกังำน ของ  MEA      ร่วมบริจำคส่ิงของ 

      เส้ือผำ้    และ น ำออกขำย    เพ่ือน ำเงินไปด ำเนินกิจกรรมกำรกศุลต่อไป 

5.  กำรเล้ียงอำหำรกลำงวนั บำ้นพกัคนชรำ, กำร เล้ียงนอ้งพร้อมมอบของขวญั บำ้นรำชำวดี  

6. โครงกำรสร้ำงรอยยิม้เพ่ือเด็กปำกแหวง่ ดว้ยกำรบริจำคเงินค่ำผำ่ตดั 
 

               ในขณะเดียวกนับริษทัยงัคงสำนต่อโครงการ  “จากองค์กรท าดสู่ีวดั จากวดัท าดสู่ีชุมชน” การดูแลเอาใจใส่สุขภาพ  
(Heath Care) ต่อไป โดยไม่หยดุย ั้ง เพื่อใหเ้พ่ือนมนุษยมี์สุขภำพร่ำงกำยท่ีดี ก็จะสำมำรถร่วมกนัขบัเคล่ือนสงัคมใหไ้ป
ขำ้งหนำ้ได ้
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 
 

บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) ได้ให้ควำมส ำคญัต่อกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเน่ือง โดย
คณะกรรมกำรบริษทั ไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน เพ่ือมุ่งเนน้
ให้ระบบกำรควบคุมภำยในมีควำมเพียงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ และมีประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำร
ด ำเนินงำน รวมทั้งกำรใชท้รัพยำกร กำรดูแลรักษำทรัพยสิ์น กำรป้องกนั หรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรร่ัวไหล 
กำรส้ินเปลืองหรือกำรทุจริต ระบบบญัชีและรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกตอ้งเช่ือถือได้ รวมทั้งกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 
 

ส ำหรับกำรควบคุมภำยในของบริษทันั้น            บริษทัไดว้ำ่จำ้งส ำนกังำนสอบบญัชีจำกภำยนอก         บริษทั  อีซิ   
แอคเคำทติ์้ง จ ำกดั    ซ่ึงมีควำมเป็นอิสระ เพื่อท ำหนำ้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภำยใน เขำ้มำตรวจสอบอยำ่งต่อเน่ืองทุกๆ   ไตรมำส 
โดยโปรแกรมกำรตรวจสอบรวม บริษทัลูก 2 บริษทัคือ       บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ำกดั    และ   บริษทั พร้ินซิเพิล 
อินเวสทเ์มนท ์จ ำกดั ดว้ย 

 

แผนกำรตรวจสอบ ไดค้รอบคลมุในเร่ืองต่ำงๆ คือ ระบบทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ระบบรำยไดแ้ละรำยจ่ำยทุก
ประเภท  ระบบบญัชีตน้ทุน ภำษีท่ีเก่ียวขอ้งทุกประเภท  และ   รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกไตร
มำส ทั้งน้ี ผูต้รวจสอบภำยใน ไดมี้กำรติดตำมผลกำรแกไ้ขขอ้ปรับปรุงและปัญหำต่ำงๆ ท่ีได ้ ใหค้วำมเห็นไวใ้นรำยงำนวำ่
ไดรั้บกำรปรับปรุงใหเ้หมำะสม โปร่งใส และ มีประสิทธิภำพ  และ ถูกตอ้งตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
กฎหมำย และ ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
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12. รายการระหว่างกนั 
 

12.1 เปิดเผยรายการระหว่างบุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 
 
 

บุคคล/นิติ
บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์
กบักบับริษัท 
พริ้นซิเพลิ  

แคปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

ลกัษณะรายการที่
เป็นปกตธุิรกจิ 

มูลค่าของ
รายการ

ระหว่างกนั
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล/ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2556 2557 

 
นำงสำวภทัรพร 
จำรุพฒัน ์
 
 
 
 

 
กรรมกำร 
 
 
 
 
 

 
ค่ำบริกำร – 
ท่ีปรึกษำกฎหมำย 
 
 
 
 
 

 
1.04 

 
 
 
 
 

 

 
0.21 

 
 
 
 
 
 

 
 เป็นสญัญำวำ่จำ้งท่ีปรึกษำกฎหมำย เร่ิมตั้งแต่
เดือนสิงหำคม 2556 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่รำยกำร
ดงักล่ำวมีควำมเหมำะสมเน่ืองจำกบริษทัมี
ควำมจ ำเป็นตอ้งใชท่ี้ปรึกษำกฎหมำยท่ีเขำ้ใจ
ธุรกิจของบริษทัเป็นอยำงดี อีกทั้งค่ำบริกำร
ดงักล่ำวเป็นรำคำท่ีต ่ำกวำ่ตลำด 

 
เจำ้หน้ี 

 
0.21 

 
- 

 
เป็นเจำ้หน้ีบริษทั เน่ืองจำกค่ำท่ีปรึกษำกฎหมำย
คำ้งจ่ำยส้ินงวดตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ 

 

บริษทั เดอะ  
จูริส จ ำกดั   
โดย 
นางสาว 
ภทัรพร  
จำรุพฒัน์ เป็น 
กรรมกำร  
และผูถื้อหุน้  
 

 

นำงสำวภทัรพร 
จำรุพฒัน ์
เป็นกรรมกำร 
บริษทั 
 
 
 

 

ค่ำบริกำร – 
ท่ีปรึกษำกฎหมำย 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 

2.12 
 
 
 
 
 
 

 

 เป็นสญัญำวำ่จำ้งท่ีปรึกษำกฎหมำย เร่ิมตั้งแต่
เดือนกมุภำพนัธ์ 2557 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่รำยกำร
ดงักล่ำวมีควำมเหมำะสมเน่ืองจำกบริษทัมี
ควำมจ ำเป็นตอ้งใชท่ี้ปรึกษำกฎหมำยท่ีเขำ้ใจ
ธุรกิจของบริษทัเป็นอยำงดี อีกทั้งค่ำบริกำร
ดงักล่ำวเป็นรำคำท่ีต ่ำกวำ่ตลำด 

 

เจำ้หน้ี 

 

- 
 

0.15 
 

เป็นเจำ้หน้ีบริษทั เน่ืองจำกค่ำท่ีปรึกษำกฎหมำย
คำ้งจ่ำยส้ินงวดตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ 

 
หมำยเหต:ุ   ส ำหรับปี 2558 ไม่มีกำรต่อสญัญำวำ่จำ้งท่ีปรึกษำกบับริษทั เดอะ จูริส จ ำกดั 
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 12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการระหว่างกนั 
 

 กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนันั้นมีควำมสมเหตุสมผลและจ ำเป็น เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั โดยคณะ 
กรรมกำรตรวจสอบไดใ้หค้วำมเห็นวำ่ รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเกิดข้ึนดงักล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นรำยกำรท่ีมี
เง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป ซ่ึงมีรำคำและมีเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 

 

12.3 นโยบายการท ารายการระหว่างกนั 
 

กรณีท่ีรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษทัเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ บริษทัจะน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนั้น ในกรณีท่ีคณะ 
กรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีอำจเกิดข้ึนบริษทัจะจดัให้มีผูเ้ช่ียวชำญอิสระ
หรือผูส้อบบญัชีของบริษทัใหค้วำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำว ทั้งน้ีกำรอนุมติักำรเขำ้ท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ี
อำจเกิดข้ึนในอนำคตนั้น คณะกรรมกำรบริษทัจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์ และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ในอนำคตหำกเกิดรำยกำรระหวำ่งกนั บริษทัจะด ำเนินกำรใหมี้กำรอนุมติัใหท้ ำรำยกำรดงักล่ำว       โดยบุคคลท่ีมี
ส่วนไดเ้สียหรืออำจขดัแยง้จะตอ้งไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมติั      ทั้งน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จำรณำอนุมติั  
และใหค้วำมเห็นต่อกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวทุกคร้ัง            ซ่ึงกำรอนุมติัใหท้ ำรำยกำรดงักล่ำวจะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
ขอ้ก ำหนดหรือ  ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดเร่ืองรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย     ตลอดจนระเบียบและกฏเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด โดยกำรก ำหนดรำคำ 
ค่ำตอบแทน หรือ    ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนับริษทัจะก ำหนดโดยอำ้งอิงจำกรำคำตลำด ตลอดจนมำตรฐำน
กำรบญัชีท่ีก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีอนุญำตแห่งประเทศไทย รวมทั้งพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำร และค ำนึงถึงประโยชนข์องบริษทัเป็นส ำคญั และจะเปิดเผยรำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริษทั 
และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั 



                                                                                                                                                                    
บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที ่3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 

 

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี 

 

รายงานผู้สอบบัญชีปี 2555 

 

 รายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินปี 2555 ซ่ึงตรวจสอบโดย นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตและไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เลขท่ี 3182 

จากบริษทั  สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั ใหค้วามเห็นวา่งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

 

รายงานผู้สอบบัญชีปี 2556 

 

 รายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินปี 2556 ซ่ึงตรวจสอบโดย นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตและไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เลขท่ี 

3516 จากบริษทั  สํานักงาน อีวาย จาํกดั ให้ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จดัทาํข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

 

รายงานผู้สอบบัญชีปี 2557 

 

 รายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินปี 2557 ซ่ึงตรวจสอบโดย นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตและไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เลขท่ี 3760 

จากบริษทั  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส จาํกดั ให้ความเห็นวา่งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
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บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 

ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัท  เฉพาะรายการทีม่นีัยสําคญั  

 

   งบแสดงฐานะการเงนิ          

             หน่วย : พนับาท 
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บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)           

                                                          หน่วย : พนับาท 
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บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 

  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          

               หน่วย : พนับาท 

 
 

 

งบกระแสเงนิสด            

               หน่วย : พนับาท 
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บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 

ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั 
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บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 

14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

  

14.1  ภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมทีม่ผีลต่อการดาํเนินงาน และนโยบาย  กลยุทธ์  หรือการเลอืกตดัสินใจทางธุรกจิ 
 

 ถึงแมใ้นปี 2557 สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทยท่ีไม่ปกติ ไดส่้งผลให้รายไดจ้ากการท่องเท่ียว จาํนวน

นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทย และสภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมลดลงจากปี 2556 แต่ด้วยกลยุทธ์ และ

นโยบายในการดาํเนินธุรกิจ ทาํให้ธุรกิจให้บริการท่ีพกัอาศยัให้เช่า (โรงแรม และ เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์) และธุรกิจให้บริการ

บริหารอาคารสาํนักงานท่ีครบวงจรในดา้นบริหารอาคาร บญัชีการเงิน ธุรการ และ จดัซ้ือ ตลอดจนธุรกิจการให้บริการระบบ

สารสนเทศ สามารถทาํกาํไรใหบ้ริษทั  ได ้เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ท่ีมีผลขาดทุน 
 

  ฝ่ายจดัการมีความมัน่ใจวา่ บริษทั  จะเติบโตต่อไปในธุรกิจตามท่ีไดว้างแผนไวเ้ช่นเดียวกบัปี 2557 
 

14.2 วเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิ 
  

   งบการเงินรวมของบริษทั  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 แสดงรายไดจ้ากการใหบ้ริการจาํนวน 364.1ลา้น

บาท ตน้ทุนการให้บริการจาํนวน 212.1 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการให้บริการและบริหารรวมจาํนวน 149.5 ลา้นบาท โดยแสดง

กาํไรสุทธิรวมสาํหรับปีจาํนวน 13.0 ลา้นบาท ซ่ึงเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จาํนวน 14.1 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1,190.86 

สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงหลกั ไดด้งัน้ี 
 

                14.2.1  รายได้จากการให้บริการ 

 

 
 

สาํหรับปี 2557 บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเท่ากบั  364.1 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 79.7 ลา้นบาท  หรือ ร้อยละ  28.0    เม่ือ

เทียบกบัรายไดจ้ากการใหบ้ริการของปี 2556  เป็นผลมาจาก 

1. ธุรกิจใหบ้ริการท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่า (แมริออท เอค็เซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมน้ท ์สาทร วสิตา้ – กรุงเทพฯ) มีรายไดล้ดลงจาก

ปี 2556  จาํนวน 10.8  ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 5.3  จากเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีไม่ปกติตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556  ส่งผล

ใหน้กัท่องเท่ียว  และ ลูกคา้บางส่วนยกเลิกการจองหอ้งพกั และ  เล่ือนการเดินทาง   ทาํใหอ้ตัราการเขา้พกัลดลงจาก

ร้อยละ 85.8  ในปี  2556   มาอยูท่ี่ร้อยละ 79.4  ในปี 2557   ในขณะท่ีอตัราค่าหอ้งเฉล่ียปรับตวัสูงข้ึนจากปี 2556  อยู่

ร้อยละ 3.4 ในปี 2557 

2. ธุรกิจใหบ้ริการบริหารอาคารสาํนกังาน  เพ่ิมข้ึน 28.0 ลา้นบาท   คิดเป็นร้อยละ  200.0  อนัเน่ืองมาจากสญัญาบริหาร

เร่ิมตั้งแตเ่ดือนกนัยายน ปี 2556  เป็นตน้มา 

3. ธุรกิจการใหบ้ริการระบบสารสนเทศของบริษทัยอ่ย เพ่ิมข้ึน 62.5 ลา้นบาท  เน่ืองมาจากในปี 2557 รายไดข้องธุรกิจ

น้ีเกิดข้ึนเตม็ปี  ในขณะท่ีปี 2556  เป็นรายไดต้ั้งแต่วนัท่ีบริษทั  เขา้ซ้ือหุน้บริษทัยอ่ยคือ   ตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ.

2556 - 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  
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            14.2.2  ต้นทุนการให้บริการ 
 

    ตน้ทุนการใหบ้ริการจาํนวน 212.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จาํนวน 68.6 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 47.8 เน่ืองจาก 

1. ธุรกิจใหบ้ริการท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่า ตน้ทุนในปี 2557 ลดลงจากปี 2556  จาํนวน 21.2 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 18.6   จาก

ค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองตกแต่งและติดตั้งอาคารท่ีมีการคาํนวณตดัค่าเส่ือมราคาครบมูลค่าแลว้   (Fully Depreciated) 

นอกจากน้ีบริษทั  มีการลดค่าใชจ่้ายในช่วงท่ีเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีไม่ปกติ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัรายไดท่ี้ลดลงใช่

วงเวลาดงักล่าว  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นความสามารถของผูบ้ริหารในการบริหารค่าใชจ่้ายไดเ้ป็นอยา่งดี  

2. ธุรกิจใหบ้ริการบริหารอาคารสาํนกังานซ่ึงประกอบดว้ยเงินเดือนพนกังานและค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีใชใ้นการดูแลอาคาร 

โดยตน้ทุนในปี 2557 เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จาํนวน 17.0 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 328.7  จากรายไดท่ี้มีการรับรู้เตม็ปี ใน 

ปี 2557 

3. ธุรกิจใหบ้ริการเก่ียวกบัการติดตั้งระบบสารสนเทศ  ตน้ทุนในปี 2557   เพ่ิมข้ึน 65.5  ลา้นบาท  หรือ  ร้อยละ  266.6  

สาเหตุหลกัจากตน้ทุนพนกังานท่ีสูงข้ึน จากการขยายตวัของธุรกิจในปี 2557  
 

          14.2.3  ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงนิ 
 

   ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการจาํนวน  11.8  ลา้นบาท    เป็นค่าใชจ่้ายทางการตลาดของธุรกิจใหบ้ริการท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่าท่ี

ลดลงจากปี 2556  จาํนวน 2.4  ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 16.7  ซ่ึงแปรผนัตามรายไดท่ี้ลดลงของธุรกิจน้ี 
 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร จาํนวน 137.7  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี  2556  จาํนวน  38.2  ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 38.4   ซ่ึงเกิด

จากค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียวในปี  2557  ไดแ้ก่  ค่าตอบแทนกรรมการ  2.5 ลา้นบาท     ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์1.2 

ลา้นบาท  และ รายการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจจาํนวน  21.8 ลา้นบาท  (ปี  2556   มีรายการน้ีจาํนวน 

4.4 ลา้นบาท) 
 

ตน้ทุนทางการเงิน ในปี 2557  มีจาํนวน 1.5 ลา้นบาท เป็นดอกเบ้ียจ่ายเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน และดอกเบ้ีย

จ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินของบริษทัยอ่ย ซ่ึงตน้ทุนทางการเงินลดลงจากปี 2556  จาํนวน 30.4 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

95.4       เน่ืองจากบริษทัไดมี้การชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินก่อนครบกาํหนดทั้งจาํนวน    ในเดือน ตุลาคม 2556

เรียบร้อยแลว้ 
   

            14.2.4  ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 
  

     รายไดภ้าษีเงินไดจ้าํนวน  2.3 ลา้นบาท   ท่ีแสดงในงบการเงินรวม  เป็นผลมาจากการรับรู้ค่าใชจ่้ายภาษีของบริษทัยอ่ย

ตามมาตรฐานบญัชีโดยแบ่งเป็นภาษีท่ีจ่ายจริง 2.8 ลา้นบาท และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลต่างชัว่คราวและการกลบั

รายการผลต่างชัว่คราว 5.1 ลา้นบาท    
 

            14.2.5  อตัรากาํไรขั้นต้น อตัรากาํไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 
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ในปี 2557 บริษทั  มีอตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงจากปี 2556 สาเหตุหลกัมาจากการตน้ทุนพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนของบริษทัยอ่ย

จากการขยายงาน ในขณะท่ีบริษทั,uอตัรากาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จากการเพ่ิมข้ึนของรายไดข้องธุรกิจใหบ้ริการบริหาร

อาคารสาํนกังาน  ค่าเส่ือมราคาของธุรกิจใหบ้ริการท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่าท่ีลดลง และตน้ทุนทางการเงินท่ีลดลง  
 

                 อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจากปี 2556  เน่ืองจากกาํไรสุทธิในปี 2557   ท่ีมีจาํนวน 13.0 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 

2556  มีผลขาดทุนสุทธิอยูท่ี่ 1.2 ลา้นบาท 
 

14.3  สินทรัพย์  
 

              14.3.1 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 
 

ณ  วนัท่ี  31   ธนัวาคม  2557  บริษทัมีสินทรัพยร์วม   2,040.0   ลา้นบาท   แบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนร้อยละ 26.4 และ

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนร้อยละ 73.6  
 

 สินทรัพยร์วม จาํนวน 2,040.0 ลา้นบาท   เพ่ิมข้ึนจากปี 2556  จาํนวน  5.1 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 0.3    เป็นผลมาจากการ

เพ่ิมข้ึนของรายการในสินทรัพยห์มุนเวยีน 58.4 ลา้นบาท ในขณะท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง 53.3 ลา้นบาท 
 

            14.3.1.1  เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  บริษทันาํเงินลงทุนจากการเพ่ิมทุนท่ีคงเหลือจากการชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั 

การเงิน มาลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ จาํนวนเงิน 317.8 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 59.1 ของสินทรัพยห์มุนเวยีน   
 

            14.3.1.2  ลุกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556   ในภาพรวมบริษทัมีลูกหน้ีการคา้จากบุคคลภายนอก หรือ นิติบุคคล ภายนอกรวม

สุทธิ 35.6 ลา้นบาท  และ 45.0  ลา้นบาท ตามลาํดบั หากพิจารณาจากอายลูุกหน้ีการคา้ในตารางขา้งตน้ จะเห็นวา่ระยะเวลาการคา้ง

ชาํระของลูกหน้ีโดยส่วนใหญ่ จะเป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  ซ่ึงเป็นไปตามระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือของบริษทั   นอกจากน้ี  

เม่ือเปรียบเทียบอตัราส่วนหมุนเวยีนของลูกหน้ีการคา้ และ  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียแลว้ ใกลเ้คียงกบันโยบายในการใหเ้ครดิตเทอม

เฉล่ียของบริษทั  ประมาณ 30 - 60 วนั 
  

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายการใหสิ้นเช่ืออยา่งระมดัระวงั    เน่ืองจากมีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลาย    ซ่ึงลูกคา้บางกลุ่มจะเป็นกลุ่ม

ราชการท่ีมีฐานะการเงินมัน่คง  และ ลูกคา้ภาคเอกชนท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้  นอกจากการใหสิ้นเช่ืออยา่งระมดัระวงัแลว้  บริษทัมี

นโยบายการตั้งสาํรองหน้ีสูญจากลูกหน้ีการคา้ท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บชาํระหน้ี   โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ี     และ

ความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี    ประกอบกบัพิจารณาความเพียงพอของสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ     โดยถือตามการ

ประเมินจากหน้ีท่ีคา้งเกินกาํหนดชาํระของลูกหน้ีแต่ละราย  
 

 อยา่งไรก็ดี บริษทั  ไดมี้การติดตามทวงถามหน้ีจากลูกหน้ีอยา่งเคร่งครัด พร้อมกบัมีการทบทวนค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ

ในทุกงวดบญัชีอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหมู้ลหน้ีท่ีคงเหลือในงบการเงินมีมูลค่าท่ีสะทอ้นตามมูลค่าหน้ีท่ีจะไดรั้บจริง โดยในปี 2557 

มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสย้จะสูญเพ่ิมข้ึน 2.8 ลา้นบาท 
 

รายไดค้า้งรับ เป็นรายไดข้องธุรกิจใหบ้ริการเก่ียวกบัการติดตั้งระบบสารสนเทศ  ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดต้ามส่วนของงาน

ท่ีแลว้เสร็จซ่ึงประเมินโดยพิจารณาความคืบหนา้ของเน้ืองานโดยผูจ้ดัการโครงการรับรู้ 
 

       14.3.1.3  สินค้าคงเหลอื 

  

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556  สินคา้คงเหลือมีจาํนวน 0.32 ลา้นบาท และ 0.26 ลา้นบาท  ตามลาํดบั ซ่ึงสินคา้

คงเหลือเป็นสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมของธุรกิจใหบ้ริการท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่า 
 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุน หรือ มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ราคาทุนของสินคา้    คาํนวณโดยวธีิ

ถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น  เช่น ค่าอากรขาเขา้

และค่าขนส่ง  หกัดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเง่ือนไขกลุ่มบริษทั ฯบนัทึกบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า  ลา้สมยั  หรือ

เส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจาํเป็น 
 

      14.3.1.4  เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํา้ประกนั 

 

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  และ  2556  บริษทั   มีเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั จาํนวน 12.9  ลา้นบาท และ 0.5  

ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2556  จาํนวน 12.4  ลา้นบาท จากบริษทัใหญ่จาํนวน 5.0  ลา้นบาท  จากการนาํเงินฝากประจาํ

ซ่ึงไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับภาระผกูพนัในการดาํเนินกิจการการตามปกติของบริษทั  และเพ่ิมข้ึนจากบริษทัยอ่ย  จาํนวน 7.4  

ลา้นบาท  จากการนาํเงินฝากประจาํซ่ึงไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับการใหบ้ริการติดตั้งซอฟตแ์วร์กบับริษทัแห่งหน่ึง 
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         14.3.1.5  สินทรัพย์ไม่มตีวัตน – สุทธิ 
 

      ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2557   และ  2556    บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ   11.6  ลา้นบาท   และ 33.5   ลา้นบาท 

ตามลาํดบั  ซ่ึงมูลค่าท่ีลดลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในปี  2557  เกิดจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจ

จาํนวน 21.8 ลา้นบาท เป็นหลกั 
 

         14.3.1.6  ค่าความนิยม 
   

        ค่าความนิยมจาํนวน 4.6  ลา้นบาท    เป็นค่าความนิยมท่ีเกิดจากตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากการเขา้ซ้ือบริษทัยอ่ย  (บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จาํกดั)  ซ่ึงบริษทั แสดงค่าความนิยมตามราคาทุน

หกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และ  จะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือ เม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 

14.4 สภาพคล่อง  
 

                  14.4.1 กระแสเงนิสด 

 

  
 

    สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 78.1 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมา

จากกระแสเงินสดจดัหาเงิน ท่ีมีเงินสดรับสุทธิจากการเพ่ิมทุน 933.8 ลา้นบาท และนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 894.0 ลา้นบาท  และจากกิจกรรมการดาํเนินงาน 32.2 ลา้นบาท  
  

     สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 62.1ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2556 จาํนวน 16.0 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมดาํเนินงาน โดยในกิจกรรมลงทุนมี

รายการเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน 12.4 ลา้นบาท  (บริษทัยอ่ย 7.4 ลา้นบาท และบริษทัใหญ่ 5.0 ลา้นบาท) ในขณะ

ท่ีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานใชไ้ปจาํนวน 6.3  ลา้นบาท เป็นรายการลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 68.1 ลา้นบาท 

และ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง 14.3 ลา้นบาท โดยทั้งสองรายการเป็นรายการของบริษทัยอ่ยเป็นส่วนใหญ่ 

 

                    14.4.2 อตัราส่วนสภาพคล่องทีสํ่าคญั และ อตัราส่วนอืน่ๆ 
 

     ภาพรวมสภาพคล่องของบริษทั มีสินทรัพยห์มุนเวยีนมากกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน และระยะเวลาการเก็บหน้ีลดลงจากปี 

2556  และสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั  การขายสินคา้ หรือ การส่งมอบงานแก่ลูกคา้ รวมถึงการจ่ายชาํระหน้ีเป็นไปตามวงจร 
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บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 

         การดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั  ทาํใหบ้ริษทั มีกระแสเงินสดไหลเขา้อยา่งต่อเน่ือง และ มีเงินทุนหมุนเวยีนเพียงพอ

ต่อการดาํเนินธุรกิจ 
 

       อยา่งไรก็ดีในกรณีท่ีธุรกิจมีการขยายตวั        อาจมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง        โดยบริษทัสามารถนาํเงินทุน

หมุนเวยีนคงเหลือมาใชใ้นการดาํเนินการได ้   รวมทั้งมีความพร้อมในการจดัหาแหล่งเงินทุนจากสถาบนัการเงินทั้งระยะสั้น  และ

ระยะยาวท่ีเหมาะสมกบัประเภทของสินทรัพยไ์วเ้รียบร้อยแลว้ 
 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร  
 

สาํหรับงบการเงินรวมมีเพียงอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีลดลงกวา่ปี 2556 เน่ืองจากบริษทัยอ่ยมีการขยายงานเพ่ิมข้ึน ทาํใหต้อ้งมี

การลงทุนในค่าใชจ่้ายพนกังานท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ย  
 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
 

ในปี 2557  แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยภ์ายในองคก์รท่ีปรับตวัดีข้ึนมาก เม่ือเทียบกบัอตัราส่วน

ในปี 2556 
 

 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  
 

ในส่วนของงบการเงินรวม อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ียปรับตวัดีข้ึนมาก จากปี 2556 โดยปรับเพ่ิมข้ึนจาก 3.33 

เท่า เป็น 56.22   เท่า  เน่ืองจากค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีลดลงในปี  2557   จากการชาํระคืนเงินกูย้มืก่อนครบกาํหนด   ตั้งแต่เดือนตุลาคม 

2556  และกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานมีการปรับตวัจากติดลบเป็นบวกในปี 2557 โดย -0.003 ในปี 2556  มาอยูท่ี่ 0.014 บาทในปี 2557 
 

14.5 แหล่งทีม่าของเงนิทุน 
 

                14.5.1 หนีสิ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น และอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
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 หน้ีสินรวมในปี 2557 จาํนวน 83.4 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 จาํนวน 24.1 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากเจา้หน้ีการคา้

และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง 14.1 ลา้นบาท และในปี 2557 ไดมี้การจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากผูบ้ริหาร 11.5 ลา้นบาท เรียบร้อยแลว้ 
  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทั  มีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 1,956.6 ลา้นบาท และ 1,927.3 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั โดยส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จากการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจาํนวน 13.9 ลา้นบาท จากการท่ีผูถื้อใบสําคญั

แสดงสิทธิไดแ้สดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัในระหวา่งปี 2557 และอีกส่วนหน่ึงมาจากผลกาํไรจากการดาํเนินงาน

ของปี  2557 
  

 ในปี 2557 มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.04 เท่า ลดลงจากปี 2556 ท่ีมีอตัราส่วน 0.06 เท่า จากการลดลงของ

หน้ีสินรวม 

 

 

14.6  ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล 

  

 บริษทั  มีภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึน 2 ประเภท คือ 
 

 14.6.1  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดาํเนินงาน  

 

 บริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอุปกรณ์และสญัญาบริการ    โดยมีอายขุอง

สญัญาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ดงัน้ี 
 

  
 

 

  14.6.2  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 

 เป็นภาระผกูพนัท่ีบริษทัใหญ่ไดท้าํสญัญาการจดัการกบับริษทัในกลุ่มโรงแรมระดบันานาชาติท่ีมีช่ือเสียง เพ่ือวา่จา้งให้

กลุ่มโรงแรมดงักล่าวเป็นผูบ้ริหารงานอาคารท่ีพกัอาศยัของบริษทั  โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสญัญา บริษทั ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง 

ๆ ให้แก่บริษทัคู่สัญญาตามอตัราท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญาบริหารอาคารท่ีพกัอาศยัมีระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่เร่ิมเปิดดาํเนิน

กิจการ และมีสิทธิต่ออายสุัญญาน้ีไดอี้กอยา่งนอ้ย 10 ปี โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2557 บริษทั  มีค่าท่ีปรึกษาและค่าใชจ่้ายภายใต้

สญัญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 12.8 ลา้นบาท 
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14.7 ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 
 

ผลกระทบท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานในอนาคตท่ีสาํคญัของธุรกิจใหบ้ริการท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่า คือ ธุรกิจท่องเท่ียวซ่ึงใน

ปี 2557 ธุรกิจการท่องเท่ียวในประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง   ทาํใหจ้าํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้

ประเทศไทยลดลง  เน่ืองจากไม่มัน่ใจในความปลอดภยัเพราะบริษทัประกนัภยัไม่คุม้ครอง     ประกอบกบัความเส่ียงจากอตัราการ

เพ่ิมข้ึนของโรงแรมใหม่ท่ีมีจาํนวนมาก  นอกจากน้ีเศรษฐกิจทัว่โลกยงัคงฟ้ืนตวัชา้ เกิดจากปัญหาการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของ

ประเทศต่าง ๆ  จากปัจจยัภายนอกท่ีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีลว้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจใหบ้ริการท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่าของบริษทั

อยา่งมีนยัสาํคญั  

 

 หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRINC-W1 มาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัมากข้ึน จะทาํใหบ้ริษทั  มีเงินทุนสาํหรับการขยาย

ธุรกิจ และใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ 
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เอกสารแนบ 1  

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

1. รายละเอยีดของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุม 

 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัการอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(%)* 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

น.พ.พงษศ์กัด์ิ วิทยากร 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 
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- แพทยศ์าสตร์บณัฑิต คณะแพทย์

ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

- DTM&H คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

- Post graduated study, University     

   of Pennsylvania, Philadelphia,    

   USA. 

- The National Defense College 

 

- อบรมหลกัสูตร 

  - Director Accreditation Program  

     (DAP) 

     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

     บริษทัไทย (IOD) 

ไม่มี91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บิดา ดร.สาธิต 

วิทยากร 

 

 

 

 

 

 

 

เมษายน 2556 –  

ปัจจุบนั 

 

 

 

2520 - 2550 

 

 

 

2534 -2544 

 

 

 

 

 

เมษายน 2557 –  

ปัจจุบนั 

 

ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

 

รองประธานคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการ 

ผูถื้อหุ้น 99.998% 

บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทัไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย 

 

บริษทั สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมการบริหาร

โรงพยาบาล จาํกดั 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 1 



                                                                                                                                                      บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัการอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(%)* 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

นายญาณศกัด์ิ มโนมยัพิบูลย ์

กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์   

   (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจดา้นการเงิน  

   และการจดัการ  

   มหาวิทยาลยัอินเดียน่า, บูมมิงตนั,  

   สหรัฐอเมริกา 

- หลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการ   

   สาํหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบั 

   สูงของรัฐวิสาหกิจและองคก์รมหาชน  

   รุ่น 3  

- สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

   ระดบัสูงภาครัฐ (PDI) 

- ผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 5 สถาบนั 

   วิทยาการตลาดทุน 

- Director Certification Program  

  2005  (DCP) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

  บริษทัไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program  

  2004  (DAP) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

  บริษทัไทย (IOD) 

ไม่มี          ไม่มี เมษายน 2556 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

กุมภาพนัธ์ 2555 – 

ปัจจุบนั 

 

เมษายน – กนัยายน  

2554 

 

 

เมษายน 2552 – ธนัวาคม 

2554 

 

กุมภาพนัธ์ 2552 – 

มีนาคม 2554 

 

กนัยายน 2548 – 

มกราคม 2552 

 

ธนัวาคม 2544 – 

กนัยายน 2548 

กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และ กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

ประธานกรรมการบริหารความ

เส่ียง และ กรรมการบริหาร 

 

กรรมการผูอ้าํนวยการ และ 

กรรมการบริหาร 

 

กรรมการผูจ้ดัการ และ  

กรรมการบริหาร 

บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

บริษทั สหวิริยาสตีล อินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั หลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั หลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั หลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 2 



                                                                                                                                                      บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัการอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(%)* 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

ธนัวาคม 2557 – ปัจจุบนั 

 

สิงหาคม 2557 – ปัจจุบนั 

 

พฤษภาคม 2555 – 

ปัจจุบนั 

มีนาคม 2554 – เมษายน 

2555 

พฤษภาคม 2550 –  

มีนาคม 2554 

 

เมษายน 2554 – ปัจจุบนั 

สิงหาคม 2553- มีนาคม 

2554 

 

เมษายน – พฤศจิกายน

2554  

 

เมษายน 2552 – มีนาคม 

2554 

 

 

 

กรรมการ 

 

ประธานกรรมการ 

 

เลขาธิการ 

 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

 

กรรมการบริหารและอุปนายก 

 

 

ท่ีปรึกษา 

กรรมการ 

 

 

ประธานกรรมการ 

 

 

กรรมการ 

บริษทัไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย 

 

บริษทั กรุงเทพธนาคม จาํกดั 

 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 

 

สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย 

 

สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย 

 

สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย 

 

 

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 

 

 

บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จาํกดั 

 

 

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 3 



                                                                                                                                                      บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัการอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(%)* 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

นายสาธิต วิทยากร 

กรรมการ  

ประธานคณะกรรมการบริหาร และ

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

51 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

   สาขาวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกล    

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท  

   บริหารธุรกิจ  (MBA)  

   Golden Gate University, 

   San Francisco, USA. 

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ   

   Joint Program of Bangkok  

   University and University of  

   Nebraska-Lincoln, USA. 

- Senior Executive Program   

  (Sasin, Graduate Institute of   

    Business Administration of 

    Chulalongkorn University)  

- Executive Education,  

  Harvard Business School 

-อบรมหลกัสูตร  

  - Director Certification  Program  

   2015  (DCP)  

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

    บริษทัไทย (IOD) 

 

68.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุตร นพ.พงษศ์กัด์ิ 

วิทยากร 

เมษายน 2556 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

2547 

 

 

 

 

 

เมษายน 2557 –  

ปัจจุบนั 

 

ตุลาคม 2556 –  

ปัจจุบนั 

 

กรกฎาคม 2556 –  

ปัจจุบนั 

 

2551 

 

 

กรรมการ  

ประธานกรรมการบริหาร 

และ ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 

 

 

 

ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวย  

การใหญ่ 

 

 

 

 

กรรมการ 

ผูถื้อหุ้น 0.001% 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

ผูถื้อหุ้น 0.001% 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)  

 

 

บริษทัไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย 

 

บริษทั สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมการบริหาร

โรงพยาบาล จาํกดั 

 

บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จาํกดั 

 

 

บริษทั พร้ินซิเพิล อินเวสทเ์มนท ์จาํกดั 

 

 

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จาํกดั   

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 4 



                                                                                                                                                      บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัการอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(%)* 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม

กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

66 - ปริญญาตรี การบญัชี (เกียรตินิยม)    

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท การบญัชี 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

- อบรมหลกัสูตร  

  - Chief Financial Officer 

   สภานกับญัชีในพระบรมชูปถมัภ ์

 

หมายเหตุ  

ยงัไม่ไดมี้การอบรมหลกัสูตรกบั  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (IOD) 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ไม่มี เมษายน 2556-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2551 – ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีปรึกษากรรมการบริหารดา้น

บญัชีและการเงิน   

บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

  ไม่มี 

 

 

 

บริษทัไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย 

 

 

บริษทักลุ่มรีเจน้ท ์

เอกสารแนบ 1 หนา้ 5 



                                                                                                                                                      บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัการอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(%)* 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

นางสาวจุฑามาส อิงโพธ์ิชยั 

กรรมการอิสระ และ  

กรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  

   Pine Manor College, USA  

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

   Boston University, USA 

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ   

    มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

 

- อบรมหลกัสูตร  

  - Company Secretary Program 

    2009 (CSP) 

     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

      บริษทัไทย (IOD) 

   - Directors Accreditation Program 

     2012  (DAP) 

     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

     บริษทัไทย (IOD) 

 

 

ไม่มี          ไม่มี เมษายน 2557 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

มกราคม  2554 - ปัจจุบนั 

 

 

 

ตุลาคม  2551 - ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ  

สายงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

 

เลขานุการบริษทั 

บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 

 บริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทัไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย 

 

  ไม่มี 

 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 6 



                                                                                                                                                      บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัการอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(%)* 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ 

กรรมการ และ

กรรมการบริหาร 

 

38 - Bachelor of Science-Business   

   Administration, Babson College,  

   Wellesley, Massachusetts, USA 

- Master of Science-International     

   Business, Boston University,  

   Massachusetts, USA 

 

- อบรมหลกัสูตร  

  - Director Certification Program  

    2014 (DCP)  

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

    บริษทัไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี เมษายน 2556 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมษายน 2556 - ปัจจุบนั 

 

2554 - 2556 

 

2550 - 2553 

 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการบริหาร 

 

ผูอ้าํนวยการ 

 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 

บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 ไม่มี 

 

 

บริษทัไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย 

 

บริษทั  เดนาลี สมิธ แคปปิตอล จาํกดั 

 

Credit Suisse AG, Representative Office, Thailand 

 

Credit Suisse AG, Singapore 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 7 



                                                                                                                                                      บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัการอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(%)* 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

นางศนัสนีย ์สุธีวงศ ์

กรรมการ และ

กรรมการบริหาร 

 

43 - ปริญญาตรี บญัชี  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

   Duke University, USA 

 

- อบรมหลกัสูตร 

  - Director Certification Program  

     2014 (DCP)  

     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

     บริษทัไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี เมษายน 2557 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรกฎาคม 2556 –  

ธนัวาคม 2557 

 

2553 - 2556 

 

 

มกราคม – ธนัวาคม 

2552 

2549 - 2551 

 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

ผูอ้าํนวยการ 

 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการลงทุน 

 

Vice President 

บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 ไม่มี 

 

 

บริษทัไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย 

 

บริษทั  พร้ินซิเพิล อินเวสทเ์มนท ์จาํกดั 

 

 

ศูนยวิ์เคราะห์รายไดแ้ละปฏิบติัการลงทุน 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

World Fund Pte. Limited 

 

Corporate finance 

Macquarie Securities (Thailand) Limited 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 8 



                                                                                                                                                      บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัการอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(%)* 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

นายศาสตรา จนัทรศพัท ์

กรรมการ 

43 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

 

หมายเหตุ  

ยงัไม่ไดมี้การอบรมหลกัสูตรกบั  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (IOD) 

 

ไม่มี ไม่มี เมษายน 2556 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรกฎาคม 2553 - 

ปัจจุบนั 

 

สิงหาคม 2551 –  

กรกฎาคม .2553 

 

 

กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 

  

 

รองผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรม   

บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

  ไม่มี 

 

 

บริษทัไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย 

 

 

บริษทั พฒันาสุข เฮอริเทจ จาํกดั 

 

 

บริษทั อาร์ อาร์ บี ไพรเวท กรุ๊ป จาํกดั 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 9 



                                                                                                                                                      บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัการอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(%)* 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

น.ส.ภทัรพร จารุพฒัน์ 

กรรมการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต  

   มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท  

   สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) 

   East Texas State University,    

   Texas USA. 

- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑิต 

(ภาคภาษาองักฤษ) (Master of Laws in 

Business Laws (English Program) 

มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

 

- อบรมหลกัสูตร 

   - Director Certification Program  

     2014 (DCP)  

     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

     บริษทัไทย (IOD) 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี เมษายน 2556 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2557 – ปัจจุบนั 

 

 

2555 – ปัจจุบนั 

 

2547 – 2554 

 

 

กรรมการ และ 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ 

ผูถื้อหุ้น 

 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 

รองประธานกรรมการฝ่ายกฎหมาย 

และฝ่ายบริหาร 

 

บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

  ไม่มี 

 

 

บริษทัไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย 

 

บริษทั เดอะ จูริส จาํกดั 

 

 

อิสระ 

 

บริษทั มิลีนเน่ียม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 10 



                                                                                                                                                      บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัการอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(%)* 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

นางสาวชยาภรณ์ เล่ือนนภาวรรณ 

เลขานุการบริษทั 

 

 54 

 

- ปริญญาตรี การบญัชี 

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัร Mini MBA 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

- อบรมหลกัสูตร 

  - ผูป้ฏิบติัการเลขานุการบริษทั 

     สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

  - Anti-Corruption: The Practical  

     Guide (ACPG 11/2014) 

     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

     บริษทัไทย (IOD) 

  -  CSR 

      ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

    ไม่มี ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม 2557 – 

ปัจจุบนั 

 

 

 

 2549 – 2552 

 

 

 

 

 

 

2552 - 2557 

 

2540 - 2548 

 

เลขานุการบริษทั 

 

 

 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย 

 

 

 

 

 

 

ท่ีปรึกษาทางบญัชีการเงิน 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

  ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทัไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย 

 

 

อิสระ  

 

กลุ่มบริษทันํ้าตาลมิตรผล 

 

 

 

หมายเหตุ : ไม่มีประวติักระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยสุจริต และไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 

1. ดร.สาธิต วิทยากร นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ และนางสาวภทัรพร จารุพฒัน์ เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรองของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

2. สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) ขอ้มูล ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2558 

3. หนา้ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัระบุไวใ้น ส่วนท่ี 2 หวัขอ้ 9.7 การปฏิบติัตามหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ  

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 11 



        บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
                         

เอกสารแนบ 2 
 

 

 

 

ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 
 

 

 

 

2รายช่ือกรรมการ 
บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษัทย่อย บริษัททีเ่กีย่วข้อง  

บริษทั พร้ินซิเพิล อินเวสทเ์มนท ์

จาํกดั 

บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ 

จาํกดั      

บริษทั เดอะจูริส จาํกดั ***    

นายแพทยพ์งษศ์กัด์ิ วทิยากร C      

นายญาณศกัด์ิ มโนมยัพิบูลย ์ Id, Ca    

นายสาธิต วทิยากร D, Ce, E, IR D D  

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม Id, Ad    

นางสาวจุฑามาส อิงโพธ์ิชยั Id, Ad    

นส.ศิรดา เทียมประเสริฐ D, Ed    

นางศนัสนีย ์สุธีวงศ ์ D, Ed    

นายศาสตรา จนัทรศพัท ์ D    

น.ส.ภทัรพร จารุพฒัน ์ D   D 

นางสาวชยาภรณ์ เล่ือนนภาวรรณ Cs    

 

 

 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 1  



        บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
                         

3รายช่ือกรรมการ 
บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษัทย่อย              บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

บริษทั พร้ินซิเพิล อินเวสทเ์มนท ์

จาํกดั 

บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ 

จาํกดั      

บริษทั เดอะจูริส จาํกดั ***    

นายศิริชยั โตวริิยะเวช E    

นายนฤพล พนัธ์ุศุภมงคล E  D  

นางเสมอแข สทัธาพงศ ์ E    

นางสุกนิษฐ ์มหานุกลู E    

นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วทิยะ E    

 

0หมายเหตุ  

 

 

1ตาํแหน่ง :     C = ประธานคณะกรรมการ        Ca = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ        Ce =  ประธานคณะกรรมการบริหาร       

Ad = กรรมการตรวจสอบ           Id = กรรมการอิสระ                                       Ed = กรรมการบริหาร                                                   D  = กรรมการ                      

E  = ผูบ้ริหาร                               Cs = เลขานุการบริษทัฯ                                 IR  =   นกัลงทุนสมัพนัธ์  

 

 

*** บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง :       เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง (มีรายการระหวา่งกนัเร่ืองท่ีปรึกษากฎหมาย) ตั้งแต่ กมุภาพนัธ์ 2557  

                                            สาํหรับปี 2558  บริษทัฯ มิไดต้่อสญัญาแต่จดัจา้งเป็นคร้ัง โดยมีงบประมาณค่าใชจ่้ายไม่เกิน  

                                            500,000 บาทต่อปี 

.              

   

 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 2  



                                                                                                                                                      บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3  
รายละเอยีดเกีย่วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษทั 

 

บริษทัได้แต่งตั้งบริษทั อซิี แอคเคาท์ติง้ จํากดั เพือ่ทําหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอยีดผู้ตรวจสอบดังต่อไปนี ้

 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  

ประวติัการอบรม 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทั 

(%)* 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

น.ส.กานติมา คงสมยติุ 

ผูต้รวจสอบภายใน  

 

34 - ปริญญาตรี การบญัชี  

   มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาโท การเงินและการธนาคาร 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

- อบรมหลกัสูตร 
 

- หลกัสูตรโครงการอบรมเพ่ือรับ 

   วฒิุบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน  

   รุ่นท่ี 7 ของสภาวิชาชีพบญัชี 

 

ไม่มี 

 

 

 

ไม่มี 2554 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2552 – ปัจจุบนั 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2556 – ปัจจุบนั 

ผูต้รวจสอบภายใน  

(บริษทั อีซิ แอคเคาทต้ิ์ง 

จาํกดั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริการตรวจสอบ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

      ไม่มี 

 

บริษทัไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย 

 

 

บริษทั อีซิ แอคเคาทต้ิ์ง จาํกดั 

 

บริษทั เอคลิก ออดิท จาํกดั 

 

บริษทั 24 อินเตอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั 

 

 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 



        บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
                         
เอกสารแนบ 4  

ไม่มีขอ้มูล 

เอกสารแนบ 4 หนา้ 1  



        บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
                         
เอกสารแนบ 5  

ไม่มีขอ้มูล 

เอกสารแนบ 5 หนา้ 1  
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