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 ในปีทีผ่่านมา ธรุกจิด้านการพัฒนาอสงัหารมิทรัพย์

ได้เติบโตและขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึง

ความต้องการของผู้บริโภคทั้งภาคการอยู่อาศัยและภาค

การท่องเที่ยว แม้บางช่วงเวลาอาจได้รับผลกระทบจาก

การเมืองภายในประเทศบ้างก็ตาม

 ส�าหรับปีที่ผ ่านมา (2556) บริษัท พริ้นซิเพิล  

แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ PRINC ได้ขยายธุรกิจ

เพิม่เตมินอกเหนอืจากการพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ในพืน้ที่

ธรุกจิย่านใจกลางเมอืง และได้เริม่ขยายขอบเขตของธรุกจิ

ให้ครอบคลุมการบริหารส�านักงานแบบครบวงจรทั้งใน

ด้านการบริหารอาคาร งานขาย งานธุรการ งานการเงิน 

การบัญชี และงานบริการด้านไอที เป็นต้น

 นอกจากนี ้ในปีทีผ่่านมา บรษิทัได้เลง็เหน็โอกาสใน

การลงทนุในธรุกจิการให้บรกิารระบบสารสนเทศ เนือ่งจาก

เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง และเป็นการกระจาย

ความเสีย่งในการด�าเนนิธรุกจิหลกัของบรษิทั ดังนัน้บริษทั 

จึงได้เข้าท�ารายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท คอน

เวอร์เจนซ์ ซสิเทมส์ จ�ากดั ในเดือนตุลาคม 2556 ในสดัส่วน

ร้อยละ 99.99 ของทนุช�าระแล้วของบรษิทั จ�านวน 35 ล้าน

บาท  โดยก่อนหน้านัน้ ในเดือนกรกฎาคม ปีเดียวกนั บรษิทั 

ได้จดัตัง้ บรษิทั พริน้ซเิพิล อนิเวสท์เมนท์ จ�ากดั ด้วยทนุจด

ทะเบียน 10 ล้านบาท เพ่ือท�าหน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษาทางธรุกจิ

กับบริษัท โดย PRINC ถือหุ้น ร้อยละ 99.99

 ส�าหรับปีนี้ (2557)  นับเป็นก้าวย่างส�าคัญของ 

PRINC โดยเรามีความมุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาโครงการคุณภาพ

และบรกิารต่างๆ ทีเ่รามอียูอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ พร้อมกบั

มองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ หลากหลายประเภททั้งใน

และนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีแผนการขยายธุรกิจ

ไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัท มีความมั่นใจ

อย่างยิง่ว่าประสบการณ์และความทุม่เทของคณะผูบ้รหิาร

และพนักงานทุกคน จะน�าพาให้ PRINC ก้าวเดินไปข้าง

หน้าและเติบโตได้อย่างมั่นคง

 

 ความส�าเรจ็ของบรษิทั คงเกดิขึน้ไม่ได้ หากไม่ได้รบั

การสนบัสนนุอนัดจีากท่านผูถ้อืหุน้  ลกูค้า สถาบนัการเงนิ 

รวมถงึพนัธมติรทางธรุกจิทกุท่าน นอกจากนี ้การท�างานที่

ทุม่เทแรงกายแรงใจ ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ

ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านก็

เป็นอกีก�าลงัส�าคญัทีท่�าให้บรษิทั มคีวามมัน่คงและเจรญิ

เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในนามของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ

ตอล จ�ากัด (มหาชน) จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่

นี้ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านเป็นอย่าง

ดีในปีต่อ ๆ ไป

.....................................................................

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร

ประธานกรรมการ

สำรจำกประธำนกรรมกำร
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 บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน) มีค่า
นยิมขององค์กรทีมุ่ง่เน้นถงึการด�าเนนิธรุกจิอนัก่อให้เกดิ
ผลประโยชน์ (Value) ของผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในการช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริม
องค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพบนพื้นฐานความ
โปร่งใสของธุรกิจ

 ในปีที่ผ่านมา (2556) ทีมบริหารใหม่ได้เริ่มเข้ามา 
บริหารในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นใน
เขตพืน้ทีย่่านศูนย์กลางธรุกจิ (CBD) และพ้ืนทีท่ีเ่ป็นท�าเล
ที่ดี (Prime Area) และได้ท�าการบริหารงานครบ 1 ปีใน
วันที่ 29 เมษายน 2557 ซึ่งผลจากการบริหารถือว่าเป็น
ไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดเอาไว้เป็นอย่างดี ภายใน 1 ปี 
ได้ปรบัปรงุผลการประกอบการจนเหลอืยอดขาดทนุเพยีง 
1.2 ล้านบาท เป็นดัชนีชี้วัดได้ว่าองค์กรมีการเติบโตเป็น
อย่างมาก ถอืว่าประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างสงู สามารถ
พลิกจากภาวะขาดทุนมากกลายเป็นภาวะเกือบก�าไร 
เพราะผลประกอบการแสดงให้เห็นว่าบริษัท บรรลุเป้า
หมายแล้วตั้งแต่ไตรมาส 4 และคาดการณ์ว่านับจากนี้
ไปผลประกอบการจะดขีึน้ๆ ตามแผนการบรหิารทีว่างไว้ 

 ด้านนักลงทุนได้เริ่มมองเห็นว่าองค์กรมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหาร มีเสียงตอบรับสนับสนุนที่ดีขึ้น 
โดยดูจากราคาหุ้นและวอลุ่มการเทรด เนื่องจากบริษัท 
น�าเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นไปคืนเงินต้น และลดดอกเบี้ย 
ท�าให้ผลประกอบการดีขึ้น แล้วบริษัท ก็ท�าโปรเจคใหม่
ในปีนี้ (2557) ผู้ถือหุ้นก็ส่งสัญญาณตอบรับอันดี
 
 ปีที่ผ่านมา (2556) บริษัท มุ่งเน้นการปฏิบัติใน 2 
ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกคือการใช้ทรพัยากรทีม่อียู่ แล้วจัดหา
งานเพิ่มเข้ามา บริษัท ท�าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real 

Estate) อันมีทรัพยากรบุคคลเพียงพออยู่แล้ว บริษัท  
กใ็ช้บคุลากรกลุ่มเดมิ ใช้โครงสร้างเดมิ ยงัคงใช้ทรัพยากร
เดมิ (Resource) แล้วเพิม่ระบบการจดัหางานใหม่เข้ามา  
ท�าให้บริษัท ไม่ต้องไปสร้างอาคารเพื่อมาบริหาร บริษัท
ใช้วิธีเข้าไปบริหารอาคารที่สร้างไว้อยู่แล้ว ใช้ทรัพยากร
เดมิให้มปีระโยชน์มากข้ึน มรีายได้มากข้ึน ผลการด�าเนนิ
งานคือ มีรายได้เพิ่มขึ้นใกล้เคียง 20 ล้านบาท

 ในส่วนที่สองนั้น ทางบริษัท เห็นว่าธุรกิจบริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) มปีระโยชน์ มทีศิทางการลงทนุ
ที่น่าสนใจ เพราะทุกสายงานของธุรกจิต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ทั้งสิ้น บริษัท จึงก้าวเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การท�าธุรกิจบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อเร่ง
พัฒนาให้บริษัท มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้
ชัดเจน 

 ในปีนี้บริษัท (2557) ได้เตรียมเพิ่มสายงานธุรกิจ
ให้มากขึน้ กล่าวคอืในปีทีผ่่านมา (2556) เป็นการด�าเนนิ
งานด้วยวธิีการปรับตัวภายในองค์กรเพื่อสร้างความเข้ม
แข็งในองค์กร เมือ่บริษทั ปรับตวัแล้วเสร็จ ในปีนี ้(2557) 
บริษัท ก็จะเร่งเดินหน้าไปยังจุดหมายที่สูงขึ้น

 ในปีนี ้(2557) บรษิทั ให้ความสนใจในด้านกลยทุธ์
ในการบริหารธุรกิจตามกระแสการตลาดในโลกปัจจุบัน 
โดยการศึกษาวิธีการขยายงานผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ 
(Partner) ด้วยลักษณะการท�ากิจการร่วมค้า (Joint  
Venture) เข้ามาระดมทุนเพ่ือขยายธุรกิจ และเร่งก้าว
เดินอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการสร้างบริษัท ให้เป็นองค์กร
ที่มีคนมองด้วยความชื่นชม  มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตา
นักลงทุน เป็นองค์กรที่ดูสง่างามอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
มกี�าไร มผีลประกอบการทีก้่าวกระโดด และเป็นองค์กรที่
มคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิและนโยบาย เพือ่สร้างความ
เชื่อมั่นต่อนักลงทุนสืบไป      
 
      

.....................................................................

ดร.สาธิต วิทยากร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำรจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 ในปี 2556 บริษัทได้เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ และ
คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม ประกอบด้วย นางพิไล  เปี่ยมพงศ์
สานต์  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร 
และพนัต�ารวจเอกหญงิกดิานนัท์ คมข�า จงึไม่ขอรบัต�าแหน่งกรรมการ
บริษัทในวาระต่อไป รวมทั้งการด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการตรวจ
สอบด้วยเมื่อครั้งมีการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ครบวาระลง
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556  และทางคณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่ง
ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
จ�านวน  3 ท่าน ซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิและประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินและบริหารธุรกิจ  โดย
มี  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นาง
สาวอรัญญา  เฉลิมพรวโรดม และนางสาวอรวรรณ  เตชะไพบูลย์ 
เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมี นางสาวถิรนันท์ แสงพึ่งธรรม เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  อย่างไรก็ตามนางสาวอรวรรณ  
เตชะไพบูลย์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจ
สอบเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขต หน้าที่
และความรับผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ บรษิทัฯ ซึง่
สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
ในปี 2556 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้
บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณา
ประเด็นปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น      รับฟังค�าชี้แจง ตลอด
จนให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานของบรษิทัฯ โดย
สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ :-
 1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส  และรายงาน
ทางการเงินประจ�าปี 2556 โดยสอบถามประเด็นปัญหา และ
รับฟังค�าชี้แจงจากผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วน  เชื่อถือ
ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนการเปิดเผย
ข้อมลูทีส่�าคญัอย่างเพยีงพอ  รวมทัง้รายการเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์
ทางบัญชีที่มีสาระส�าคัญ  คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�าคัญ  ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีเสนอ
รายงานแบบไม่มีเงื่อนไข
 2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน และผลการ
ประเมนิระบบควบคมุภายใน รวมถงึการประเมนิและวเิคราะห์ความ
เสี่ยงในระบบงานต่าง ๆ ที่ส�าคัญ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการ
ควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และหากคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นว่ามีจุดที่สามารถปรับปรุงหรือ
เพิ่มเติมระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล
มากขึน้กไ็ด้ให้ค�าแนะน�ากบัฝ่ายจดัการของบรษิทัซึง่กไ็ด้รบัความร่วม
มือเป็นอย่างดี รวมถึงได้พิจารณาว่าการด�าเนินการด้านตรวจสอบ
ภายในของบริษัทได้ด�าเนินการตามแนวทางการตรวจสอบภายใน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมาตรฐานการประกอบ

วิชาชีพตรวจสอบภายใน มุ่งเน้นความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และ
เป็นกลาง
 3. พิจารณารายการการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง
การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 
 4.  สอบทานและให้ความเห็นการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยง
กนัของบรษิทัฯ หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้
มคีวามถกูต้อง เป็นประโยชน์กบับรษิทัและสอดคล้องกบัข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 5. ในปี 2556 ภายหลงัจากทีม่กีารเปลีย่นแปลงผูถ้อืหุน้ใหญ่
และมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและช�าระแล้ว บริษัท
ได้มีการปรับปรุงการด�าเนินการของบริษัทโดยได้เพ่ิมประเภทของ
ธุรกิจที่ด�าเนินการและได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อเป็นการเพิ่ม
ผลตอบแทนให้กบัผูถ้อืหุน้ ประกอบกบัการทีบ่รษิทัผูส้อบบญัชใีนปี 
2556 ได้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัมาตัง้แต่ปี 2549 เพือ่ให้ได้ความ
เห็นจากผู้สอบบัญชีได้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจที่มากขึ้นและ
หลากหลาย ทางฝ่ายจัดการจึงได้เสนอให้มีการพิจารณาบริษัทผู้
สอบบัญชีส�าหรับปี 2557 เพิ่มเติมขึ้นเพื่อเปรียบเทียบกับบริษัทผู้
สอบบัญชีประจ�าปี 2556 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบ
บริษัทผู้สอบบัญชีที่ฝ่ายจัดการได้น�าเสนอ และได้มีความเห็นว่า
บรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ�ากดั  เป็นบรษิทัชัน้น�า
และมผีูส้อบบญัชทีีม่คีวามเชีย่วชาญในวชิาชพี มคีวามเป็นอสิระ ซึง่
จะท�าให้สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้เป็นอย่างด ีมปีระสทิธภิาพ สามารถ
รองรับต่อการขยายงานของบริษัท จึงน�าเสนอต่อคณะกรรมการบ
ริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ�าปี แต่งตั้งให้ 
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760  และ/
หรือ  นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/
หรอื  นางสาวสกณุา แย้มสกลุ แห่งบรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์
ส เอบีเอเอส จ�ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2557 
 6. พิจารณา และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี 
2557 โดยเน้นให้มกีารท�าแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกบั
การประเมินระบบควบคุมภายใน การประเมินและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในกิจกรรมที่มีความส�าคัญมากขึ้น

   
   ................................................
     (นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์)
        ประธานกรรมการตรวจสอบ
             28 กุมภาพันธ์ 2557
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 
 บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อ 
บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ�ากัด (มหาชน) เดิมประกอบธุรกิจ
หลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในพื้นที่ย่านศูนย์กลาง
ธุรกิจ และพื้นที่ที่เป็นท�าเลที่ดี อาทิ พื้นที่บริเวณสีลมและสาทร และ
พ้ืนที่ย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร ภายหลังบริษัทมีนโยบาย
ขยายกิจการไปสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า รวมถึงได้เริ่มขยายธุรกิจ
การบริหารอาคารส�านักงานแบบครบวงจร ทั้งในด้านการบริหารอาคาร 
งานขาย งานธุรการ งานการเงินและการบัญชี 

 เพือ่สนับสนุนการด�าเนนิธรุกจิหลกัของบรษิทั ในเดอืนกรกฎาคม 
2556 บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เม้นท์ จ�ากัด ด้วยทุนจด
ทะเบียนที่ช�าระแล้ว 10 ล้านบาท เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาทางธุรกิจ 
โดยบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

 นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริษัทได้
ลงทุนในธุรกิจการให้บริการระบบสารสนเทศซ่ึงเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้ม
การเติบโตสูง จึงเข้าท�ารายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท คอนเวอร์
เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ากัด ในเดือนตุลาคม 2556     ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของทุนช�าระแล้วของบริษัท จ�านวน 35 ล้านบาท  

1.1 เป้าหมายและวิสัยทัศน์ในการด�าเนินงาน 

 บริษัทเร่ิมด�าเนินธุรกิจด้วยการเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภททีอ่ยูอ่าศยัในระดบัแนวหน้า โดยการพฒันาโครงการทีม่คีณุภาพ 
และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบรษิทั
ที่อยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD-Central Business District) 

 ปัจจุบันบริษัทได้ปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะการ
แข่งขนัในตลาดมากขึน้เนือ่งจากการพฒันาโครงการก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยั
ใหม่ในย่านธุรกิจต้องใช้เงินลงทุนสูงมากตามราคาที่ดิน อีกทั้งรายได้
จะมีความผันผวนตามการก่อสร้างของโครงการและมีความเสี่ยง หาก
โครงการต้องสะดุดไปด้วยปัจจัยเสี่ยงภายนอกด้านอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจ 
การเมือง บริษัทจึงมุ่งเน้นการท�าธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างสม�่าเสมอให้
กับบริษัท โดยอาศัยความรู้ความช�านาญของทีมงานผู้ถือหุ้นใหม่ โดย
เริ่มจากธุรกิจการรับบริหารจัดการอาคารส�านักงาน ด้วยเล็งเห็นว่ามี
อาคารส�านักงาน คอนโดมิเนียมจ�านวนมากที่ยังขาดการบริหารจัดการ

ส่วนที่ 1
อย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัจงึได้ขยายธรุกจิในเรือ่งการบรหิารทรพัย์สนิ
ต่างๆ อย่างครบวงจร นอกจากนี้เนื่องจากภาคธุรกิจต่างมุ่งเน้นความ
ส�าคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรมากขึ้น บริษัทจึงได้
เข้าลงทุนในบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้ค�า
ปรึกษา ติดตั้ง และวางระบบงานโปรแกรมส�าเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการข้อมูลส�าหรับธุรกิจโรงพยาบาล (Hopsital Information 
System) บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource 
Planning)  เช่น ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน ด้านการบริหารห่วง
โซ่อปุทาน (Supply Chain Management)  รวมถงึโปรแกรมส�าเรจ็รปูใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Intelligence)   และให้บริการ
บ�ารุงรักษาระบบสารสนเทศ  (System Maintenance & Support) ให้
แก่บริษัทต่างๆ ซึ่งการลงทุนในบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ากัด จะ
ช่วยสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องให้กับบริษัทมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุน
สูง กลุ่มลูกค้าปัจจุบันคือ กลุ่มโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน 
รวมถึงผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยกลุ่มโรงพยาบาลเป็นกลุ่มลูกค้า
หลัก ซึ่งมีบุคลากรปัจจุบันของผู้ถือหุ้นหลักที่มีประสบการณ์ยาวนาน 
และสามารถให้ค�าแนะน�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ากัด มุ่งเน้นการให้บริการ
องค์กรภาคธุรกิจ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด นอกจาก
นี ้บรษิทัอยูใ่นระหว่างการศกึษาการเปลีย่นแปลงไปสูเ่ทคโนโลย ีCloud 
Computing ซึง่คาดว่าจะแพร่หลายมากขึน้ในอนาคตอนัใกล้ รวมไปถงึ
การขยายตัวเพื่อรองรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคภายหลังการเกิดขึ้น
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
 บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) เมื่อ
วันที่ 27 สิงหาคม 2556 และมีชื่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คือ “PRINC” ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เริ่ม
ด�าเนินโครงการแรกภายใต้ชื่อ “สีลม เทอเรส”  มีมูลค่าโครงการเท่ากับ 
341.87 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณ
ถนนศาลาแดง ซอย 2 ซึ่งเป็นอาคารที่ก่อสร้างแล้วทิ้งร้างไว้ เนื่องจาก
เจ้าของเดมิประสบปัญหาด้านการเงนิ และเป็นหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้
จากวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนั้น โดยซื้อมาในปี 2543 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
และเริ่มเปิดขายเมื่อปี 2544 ทั้งนี้ บริษัท มีประวัติความเป็นมาที่ส�าคัญ 
ดังนี้

กำรประกอบธุรกิจ
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2546 • บริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท ช�าระแล้วเท่ากับ 30 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดินส�าหรับใช้ในการ 
  พัฒนาโครงการของบริษัท
 • ซื้อที่ดินบริเวณถนนศาลาแดง ด�าเนินการก่อสร้าง และเปิดขายโครงการภายใต้ชื่อ สีลม แกรนด์เทอเรส ซึ่งเป็นโครงการที่ 
  อยู่ในบริเวณเดียวกับโครงการสีลม เทอเรส
กุมภาพันธ์ 2547 • ช�าระทุนจดทะเบียนเต็มเป็น 100 ล้านบาท
กรกฎาคม 2547 • บริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท โดยเรียกช�าระแล้วเต็มจ�านวน เพื่อน�าไปช�าระเงินกู้ 
  ระยะสั้นซึ่งจะทยอยถึงก�าหนดช�าระภายในสิ้นปี 2547
สิงหาคม 2547 • เริ่มด�าเนินการก่อสร้างโครงการเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส
 • บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท
กันยายน 2547 • บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 170 ล้านบาท ท�าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น  
  470 ล้านบาท เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปจ�านวน 150 ล้านบาท และน�าบริษัท 
  เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ส�าหรับทุนจดทะเบียนอีก 20  
  ล้านบาทเป็นการรองรับการแปลงสภาพของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ได้มีการจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
มิถุนายน 2548 • เริ่มด�าเนินการก่อสร้างโครงการสาทร เทอเรส
กรกฎาคม 2548 • เริ่มด�าเนินการก่อสร้างโครงการบ้านรวิภา สุขุมวิท (ทาวน์เฮ้าส์) บริเวณซอยอุดมสุข
ตุลาคม 2548 • หุ้นของบริษัท เริ่มท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พฤษภาคม 2549 • บริษัท เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจาก 2 บาท เป็น 1 บาท ตามประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2549 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
  2549 และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ�านวน 140 ล้านบาทเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ จึงท�าให้หุ้นสามัญจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 
  จาก 470 ล้านบาท เป็น 610 ล้านบาท 
กรกฎาคม 2549 • บริษัท ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น “Best Newly Listed Company” จากงาน SET Award 2006
สิงหาคม 2549 • ซื้อที่ดินบริเวณถนนสุขุมวิทเพื่อพัฒนาโครงการเมโทร อเวนิว สุขุมวิท 66
ธันวาคม 2549 • ซื้อที่ดินบริเวณ แยกรัชโยธินเพื่อพัฒนาโครงการเมโทร อเวนิว รัชโยธิน
มีนาคม 2550 • งานพิธีเปิดโครงการเมโทร อเวนิว รัชโยธิน และ เมโทร อเวนิว สุขุมวิท 66
พฤศจกิายน 2550 • เปลี่ยนชื่อโครงการสาทร เทอเรส เป็น โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ – สาทร วิสต้า กรุงเทพฯ
ธันวาคม 2550 • วางแผนการจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์
 • ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนช�าระแล้วจ�านวน 459.11 ล้านบาท เนื่องจากระหว่างปี บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจากการ 
  ใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ
กรกฎาคม 2551 • บริษัท ขายที่ดินบริเวณ สาทร เนื้อที่ 1,750 ตารางวา ในราคา 1,400 ล้านบาท ท�าให้บริษัทมีก�าไรจากการขายที่ดินจ�านวน 
  737.40 ล้านบาท
กันยายน 2551 • บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  ที่ดี ประจ�าปี พ.ศ. 2550 - 2551
ธันวาคม 2551 • ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนช�าระแล้วจ�านวน 466.90 ล้านบาท  เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจาก
  การใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ  ที่ให้แก่กรรมการ และพนักงาน จ�านวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 7.78 ล้านบาท
มีนาคม 2552 • โครงการแมริออท เอ็กเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ – สาทร วิสต้า กรุงเทพฯ แล้วเสร็จและเริ่มเปิดด�าเนินการ
มิถุนายน 2552 • โครงการเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส ได้รับรางวัลพระราชทานผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่นปี 2551 ประเภทอาคารพัก 
  อาศัยรวม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คัดเลือกโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม 
  ราชูปถัมภ์
มกราคม 2553 • บริษัท ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บริเวณแยกรัชโยธิน เนื้อที่ 5,921 ตารางวา  ในราคา 681 ล้านบาท
ธันวาคม 2553 • บริษัท ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บริเวณถนนสุขุมวิท 66 เนื้อที่ 1,832   ตารางวา ในราคา 513 ล้านบาท
กรกฎาคม 2556 • จัดตั้งบริษัทย่อยคือ บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสเม้นต์ จ�ากัด โดยบริษัทถือหุ้น 99.99 เปอร์เซ็นต์ ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท 
  เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาธุรกิจกับบริษัท สนับสนุนและขยายการลงทุนของบริษัท
กันยายน 2556 • บริษัทได้ขยายการการให้บริการบริหารทรัพย์สิน โดยเข้าบริหารทรัพย์สินแบบครบวงจร อาคารบางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร์ 
  เอกมัย
ตุลาคม 2556 • ลดทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท จากเดิมบริษัท ได้ออกหุ้นไว้รองรับสิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งบริษัทไม ่
  ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวแล้ว
 • ท�าการเพิ่มทุน 933,800,000 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ท�าให้มีทุนจดทะเบียน
  เพิ่มเป็น 1,400,700,000 บาท โดยเป็นทุนที่ช�าระแล้ว 933,800,000 บาท และอีก 466,900,000 บาท ไว้รองรับแปลงสภาพ
  ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PRINC-W1)
 • เข้าซื้อกิจการของบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและให้บริการวางระบบงานสารสนเทศ (IT)  
  ส�าหรับโรงพยาบาลและบริษัทต่างๆ โดยเป็นการเข้าถือหุ้น 99.99 เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 โดยการซื้อกิจการ 
  ในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทไม่ให้พึ่งพาธุรกิจ 
  อสังหาริมทรัพย์ในการสร้างรายได้เพียงอย่างเดียว
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PRINC

Convergence Systems Principal Investment

99.99% 99.99%

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
 

 บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท 

เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 

2543  โดยนายวีระ บูรพชัยศรี บริษัทได้น�าหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 

 ภายหลังจากนายสาธิต วิทยากร ได้เข้าซ้ือหุ้นบริษัท เมื่อวัน

ที่ 22 เมษายน 2556 ท�าให้ผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท เปลี่ยนเป็น นาย

สาธิต วิทยากร ซึ่งต่อมาบริษัทได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมบริษัท เมโทรสตาร์ 

พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) เป็น บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด 

(มหาชน) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 และด�าเนินกิจการเฉพาะในส่วน

ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า

 

 เดือนกันยายน 2556 บริษัท ได้ท�าสัญญารับบริหาร อาคารบาง

กอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นอาคารส�านักงาน ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 63 

(ซอยเอกมัย) และรบัรูร้ายได้จากการบริหารตัง้แต่เดือน กันยายน 2556

 

 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 บริษัท ได้ตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท 

พริน้ซเิพลิ อนิเวสท์เมนท์ จ�ากดั ท�าหน้าหลกัเป็นทีป่รกึษาด้านธรุกจิของ

บริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99

 

 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 บริษัท ได้ซื้อกิจการของบริษัท คอน

เวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการให้ค�า

ปรึกษา ติดตั้ง และวางระบบงานโปรแกรมส�าเร็จรูป (ซอฟท์แวร์) รวม

ทัง้ให้บรกิารด้านบ�ารงุรกัษาและดแูลระบบสารสนเทศ โดยบรษิทั ถอืหุน้

ร้อยละ 99.99 และเริ่มรับรู้รายได้จากการให้บริการตั้งแต่วันซื้อกิจการ 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 เดิมบริษัท  ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทบ้านและคอนโด ต่อมาบริษัทมีนโยบายขยายกิจการไปสู่ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า รวมถึงได้เริ่มขยายธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน 

แบบครบวงจร ทัง้ในด้านการบรหิารอาคาร งานขาย งานธรุการ งานการ

เงินและการบัญชี ปัจจุบันบริษัทมีโครงการดังนี้ 

 • โครงการแมรอิอท เอก็เซค็ควิทฟี อพาร์ทเม้นท์ – สาทร วสิต้า 

 กรุงเทพฯ เป็นเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ระดับ 5 ดาว เพื่อเช่า สูง 31 ชั้น 

โครงการตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอยสาทร 3 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 • บริหารจัดการอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เอกมัย ซึ่ง

เป็นอาคารส�านกังานให้เช่า ตัง้อยูท่ี ่ถนนสขุมุวทิ 63 (เอกมยั) เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 

   

 บรษิทั มรีายได้หลกัจากการให้เช่าและบรกิารซึง่เป็นรายได้จาก

โครงการแมรอิอท เอก็เซค็  ควิทฟี อพาร์ทเม้นท์–สาทร วสิต้า กรงุเทพฯ 

ทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัย์เพือ่เช่าโครงการแรกของบรษิทั ซึง่เปิดด�าเนนิการ

ตัง้แต่เดอืนมนีาคม ปี 2552 และจะเป็นรายได้หลกัของบรษิทัอย่างต่อ

เนือ่งในอนาคต และในเดอืนกนัยายน 2556 บรษิทั ได้มรีายได้เพิม่จาก

การบริหารอาคารส�านักงานแบบครบวงจร นอกจากนี้ยังมีรายได้จาก

บริหารสภาพคล่องที่ได้จากการเพ่ิมทุน ทั้งนี้บริษัท อยู่ระหว่างหาการ

ลงทนุทีใ่ห้ผลตอบแทนทีด่แีละมัน่คงในระยะยาวต่อไป ในเดอืนตลุาคม

บริษัท มีรายได้เพิ่มจากการได้เข้าลงทุนบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ 

จ�ากดั ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการให้ค�าปรึกษา ติดตั้ง วางระบบ และบ�ารุง

รักษา และดูแลระบบสารสนเทศ
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ประเภทรายได้         2554 2555 2556

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการกิจการอาคารที่พักอาศัย 153.89 93.93 190.19 97.04 202.20 68.21

รายได้การให้บริการ* - - - - 68.17 22.99

รายได้จากการบริหารอาคาร - - - - 14.00 4.72

รายได้อื่น 9.95 6.07 5.80 2.96 12.09 4.08

รายได้รวม 163.84 100.00 195.99 100.00 296.46 100.00

โครงสร้างรายได้

หมายเหตุ*  รายได้การให้บริการระบบสารสนเทศจากบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ากัด เป็นรายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2556

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ�ากัด (มหาชน) เดิมเป็น

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท อาคาร

ชุดพักอาศัย (Condominium) บ้านและที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อ

เช่า ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นหลัก บริษัทได้เปลี่ยนชื่อใหม่

เป็น บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 

2556 และด�าเนินกิจการเฉพาะในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า โดย

โครงการหลักของบริษัท ได้แก่ โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ท

เม้นท์–สาทร วิสต้า กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ซอยสาทร 3 (ซอยสวนพลู) ซึ่งเป็น

เซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์ เกรดเอ เปิดด�าเนนิการตัง้แต่เดอืนมนีาคม ปี 2552

 ในปี 2556 บรษิทั ได้เริม่ขยายงานในด้านการรบับรหิารจดัการ

อาคารส�านกังาน     โดยโครงการแรกบรษิทัรบับรหิารจดัการ อาคารบางกอก 

บิสซิเนสเซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) ซึ่งเป็นอาคาร

ส�านักงานสูง 30 ชั้น ประกอบด้วยส�านักงานให้เช่าจ�านวน 61 ยูนิต และ

บรกิารส�านกังานเช่า (Serviced Office) ให้เช่าทัง้ระยะสัน้และระยะยาว

จ�านวน 9 ยูนิต ห้องประชุมจ�านวน 7 ห้อง ห้องอบรมและสัมมนาขนาด 

50 ที่นั่ง จ�านวน 1 ห้อง รวมถึงร้านค้าให้เช่าอีกจ�านวนหนึ่ง นอกจากนี้

ยงัได้เป็นทีป่รกึษาและผูบ้รหิารงานโครงการในการปรบัปรงุอาคารและ

ภาพลกัษณ์  เริม่ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2556 และได้รบัค่าตอบแทนในรปู

ค่าจ้างบริหารจัดการ 

รายละเอียดโครงการที่พักอาศัยเพื่อเช่า 
โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ - สาทร วิสต้า กรุงเทพฯ (ชื่อเดิมสาทร เทอเรส)

ที่ตั้งโครงการ  เลขที่ 1 ซอยสาทร 3 (สวนพลู) ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ  834.30 ตารางวา

พื้นที่ขาย  17,290 ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการ  เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เกรดเอ เพื่อเช่า สูง 31 ชั้น

จุดเด่นของโครงการ  ที่พักอาศัยเพื่อเช่าคุณภาพสูง ระดับห้าดาว ใจกลางศูนย์กลางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสิ่ง

  อ�านวยความสะดวกภายในห้องพักและส่วนกลางครบครัน

จ�านวนหน่วย  • ห้องชุดพักอาศัย จ�านวน 184 ยูนิต ขนาดห้องพักตั้งแต่ 61- 163 ตารางเมตร

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  กลุ่มนักธุรกิจชาวไทยและชาวต่างประเทศ และคนที่ท�างานในย่านสาทร ระดับ A จนถึง A+ รวมทั้งนัก

  ท่องเที่ยวที่ต้องการห้องพักที่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครันและต้องการพักอาศัยระยะเวลานาน

มูลค่าโครงการ  ประมาณ 2,500 ล้านบาท

มูลค่าเงินลงทุน  ประมาณ 1,800 ล้านบาท

เริ่มเปิดด�าเนินการ  เดือนมีนาคม 2552
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ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ากัด มีการให้บริการแก่ลูกค้า
ใน 2 รูปแบบหลักได้แก่

1) บรกิารวางระบบงานโปรแกรมส�าเรจ็รปู (Software Implementation 
Services) 
  บริษัท ประกอบธุรกิจให้บริการวางระบบซอฟต์แวร์ โดยท�าการ
วเิคราะห์ และออกแบบระบบทีส่อดคล้อง และตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้า โดยแบ่งสายงานตามรปูแบบซอฟต์แวร์ทีใ่ห้บรกิารในปัจจบุนั
ได้แก่
  •  PeopleSoft บรษิทั ให้บรกิารวางระบบซอฟต์แวร์ PeopleSoft 
ของออราเคิล ซึ่งให้บริการด้าน Enterprise Resource Planning (ERP) 
ซึ่งท�าให้องค์กรสามารถ บูรณาการงานหลัก (core business process) 
ต่างๆ ในบริษัททั้งหมด ได้แก่ การจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี 
และการบริหารบุคคล เข้าด้วยกัน ให้เป็นระบบที่สัมพันธ์กันและเชื่อม
โยงกันอย่าง real time ท�าให้สามารถบริหาร องค์กรได้อย่างเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพโดยข้อมูล ของระบบทุกส่วนจะอยู่ในส่วนกลางส่วน
เดียวกัน ไม่เกิดความขัดแย้งของข้อมูล รวมทั้งลดกระบวนการท�างาน
และลดต้นทุน
  • Hospital Information System บริษัท ให้บริการวางระบบ
ซอฟต์แวร์ HealthObject ซึง่ให้บรกิารรวบรวมและบรหิารจดัการข้อมลู
เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ของโรงพยาบาล
รวมไปถึงคลินิคต่างๆ  ทั้งด้านข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลยาและการให้บริการ
ทางการแพทย์ ข้อมูลด้านการเงิน ฯลฯ.
  • Business Intelligence บรษิทัให้บรกิารวางระบบซอฟต์แวร์ 
QlickView ซึ่งเป็นโปรแกรมการบริหารจัดการ และช่วยผู้บริหารในการ
ตัดสินใจ โดยการแสดงผลข้อมูลผ่านทางรูปแบบการน�าเสนอที่มีความ
หลากหลาย เช่น  ตาราง แผนภูมิ และอัตราส่วนส�าคัญต่างๆ นอกจาก
นีย้งัสามารถน�าเสนอขอมลูได้หลายชดุในเวลาเดยีวกนั ซึง่ท�าให้ผูบ้รหิาร
สามารถบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

2) บริการด้านการบ�ารุงรักษาระบบงาน (System Maintenance & 
Support Service) 

  บรษิทัให้บรกิารบ�ารงุรกัษาระบบงาน  และสนบัสนนุทางเทคนคิ
ส�าหรบัระบบซอฟต์แวร์ขององค์กรโดยบคุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ ให้
บริการตรวจสอบและบ�ารุงรักษาระบบตามก�าหนดเวลา ซึ่งการบริการ
ดงักล่าวเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้งานของระบบ สร้างความมัน่ใจ
ว่าผลงานทีจ่ะส่งมอบสามารถตอบสนองวตัถปุระสงค์ของลกูค้าได้อย่าง
ถกูต้องและครบถ้วน และลดข้อผดิพลาดของซอฟต์แวร์ทีอ่าจเกดิขึน้จาก
การใช้งาน

 2.2 การตลาดและการแข่งขัน
 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
นโยบายและลักษณะการตลาด
  ส�าหรับธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ บริษัทยังเน้นให้บริการตลาด
ระดับบน โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ นอกจากน้ียังมีลูกค้าที่เป็นบริษัทต่างชาติที่ท�าสัญญาเช่า

เพื่อเป็นที่พักให้ผู้บริหารและพนักงานชาวต่างชาติที่เดินทางมาท�างาน
ในประเทศไทย โดยเป็นสญัญาเช่าระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ลกูค้าส่วน
ใหญ่จะให้ความเชือ่มัน่ในบรกิาร  และชือ่เสยีงของผูบ้รหิารจากแมรอิอท 
ช่องทางการขายหลักของธุรกิจจะผ่านกลุ่มพนักงานขายของโครงการ 
เองเป็นหลัก และมีการจองห้องพักผ่านระบบการจองห้องพักของ 
แมริออทด้วย

ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้ม
  ภาวะการแข่งขนัในธรุกจิเซอร์วสิอพาร์ตเมนท์ในช่วงปีทีผ่่านมา
เริม่รนุแรงขึน้  หลงัจากปรมิาณอปุทานห้องพกัเซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์ใหม่
ในบางพื้นที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราการขยายตัวของอุปทานนั้นยัง
อยูใ่นระดบัต�า่  ในขณะทีอ่ปุสงค์หรอืความต้องการเช่าพกัยงัคงมอียู ่หาก
เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวได้จะส่งผลดีต่อการลงทุน และจ�านวนนัก
ท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยขยายตัวเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้
อัตราค่าเช่าห้องพักในพื้นที่ท�าเลต่างๆ  ปรับขึ้น  แต่อาจไม่มากนัก และ
บางพื้นที่ต้องมีการลดราคาลงด้วย  ส�าหรับคู่แข่งส�าคัญคือ ผู้ประกอบ
การคอนโดมิเนียมบางส่วนแบ่งห้องพักของโครงการมาพัฒนาเป็นห้อง
พักส�าหรับเช่าพร้อมการให้บริการเช่นเดียวกับเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์   
ท�าให้ผูป้ระกอบการต้องใช้กลยทุธ์หาตลาดใหม่ๆ เพือ่กระตุน้ความสนใจ
จากลูกค้ามากขึ้น

  ส�าหรับปี  2556  อัตราการเข้าพักปรับตัวดีขึ้น ทั้งอาคารเกรดเอ
และบ ียงัคงทรงตวัอยูใ่นระดบัสงู  แต่ในปี  2557  อาจลดลงเพราะภาวะ
เศรษฐกจิไทยและปัญหาการเมอืงทีย่ดืเยือ้ ผูป้ระกอบการอาจต้องมกีาร
แข่งขันกันทางด้านราคาอย่างกว้างขวางมากขึ้น  แต่นับว่าเป็นผลดีต่อ
ผู้บริโภค  จากการส�ารวจพบว่า ผู้ประกอบการหลายรายใช้เงินลงทุน
ปรับปรุงห้องพักใหม่  เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น 
และลดราคาลงเพื่อจูงใจอุปสงค์ที่มีอยู่

ภาวะการแข่งขัน
  จากการส�ารวจของพลัสพร็อพเพอร์ตี้พบว่า ตลาดเซอร์วิส
อพาร์ตเมนต์ครึง่ปีแรก 2556 พบโครงการเปิดด�าเนนิการใหม่  2 โครงการ 
รวมจ�านวน 91 ยูนิต อีกทั้งพบโครงการในพื้นที่ เพลินจิต – ชิดลมที่ปิด
ปรับปรุงไปได้กลับมาให้บริการใหม่ในรอบนี้ อย่างไรก็ตามยังพบว่ามี
เซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์ ทีเ่ปลีย่นรปูแบบการให้บรกิารไปเป็นโรงแรมอกีจ�า
นวน 621 ยูนิต จึงท�าให้อุปทานสะสมโดยรวมทั้งตลาดลดลง 3% มาอยู่
ที ่19,488 ยนูติ ในปัจจบุนั และในปี 2557-2560 คาดว่าจะมจี�านวนห้อง
พักสร้างใหม่ประมาณ 180 ยูนิต 

  ในครึ่งแรกปี 2556 พบว่าโครงการเกรดเอ มีอัตราการเช่าเฉลี่ย
รวมอยู่ที่ 93% เพิ่มขึ้น 1% จากปี 2555 โดยพื้นที่เพลินจิต - ชิดลม มี
อตัราการเข้าพกัเพิม่ขึน้สงูสดุที ่6% มาอยูท่ี ่91% เพราะเป็นพืน้ทีใ่จกลาง
เมอืงและปลอดภยัจากอทุกภยั มคีวามสะดวกสบายในการเดนิทางด้วย
รถไฟฟ้า BTS และ MRT เป็นย่านศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยว ที่
สามารถรองรบัความต้องการของกลุม่ลกูค้าชาวต่างชาตไิด้ ส�าหรบัพืน้ที่
สีลม - สาทร และพื้นที่สุขุมวิทนั้น มีอัตราการเข้าพักทรงตัวอยู่ที่ 92% 
ด้วยศักยภาพของพื้นที่ที่สามารถอ�านวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้า
ที่เข้าพัก  และในพื้นที่สุขุมวิทจะเหมาะกับนักท่องเที่ยว
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  โครงการเกรดบี อัตราการเช่ารวมเฉลี่ยลดลงถึง 13% จากปี 
2555 มาอยู่ที่ 79% เป็นผลจากพื้นที่เพลินจิต - ชิดลม มีอุปทานที่ปิด
ปรบัปรงุไปเมือ่รอบทีผ่่านมากลบัเข้าสูต่ลาดในรอบนี ้ และอตัราการเช่า
ยงัเตบิโตในระดบัต�า่ที ่47%  จงึท�าให้อตัราการเข้าพกัเฉลีย่รวมลดลงสงู 
ประกอบกับพี้นที่พญาไท มีอัตราการเข้าพักลดลงถึง 8% มาอยู่ที่ 91% 
เพราะความทรุดโทรมของตัวอาคาร บางแห่งผู้เช่าจึงย้ายที่อยู่ใหม่ รอง
ลงมาคือ พื้นที่สุขุมวิทลดลง 2% มาอยู่ที่ 91% อย่างไรก็ตาม พบอัตรา
การเข้าพักเติบโตขึ้น 4% ในพื้นที่สีลม - สาทร มาอยู่ที่ 88% ในปัจจุบัน

  ส�าหรับอัตราค่าเช่าห้องพักเกรดเอใน 3 พื้นที่ธุรกิจหลักในเขต
กรุงเทพฯ ครึ่งแรกปี 2556 พบว่าค่าเช่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1% 
หรือ มาอยู่ที่ 1,130 บาทต่อตารางเมตร กรณีอัตราค่าเช่าห้องพักเกรดบี
พบว่ามีการปรับราคาลดลงถึงร ้อยละ 2 มาอยู ่ที่  782 บาทต่อ 
ตารางเมตร
ที่มา : ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ปัจจยัต่างๆ ทีจ่ะส่งผลต่อตลาดเซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์ ปี 2557
สถานการณ์ทางการเมือง
  ในช่วงปลายปี 2556 ที่ผ่านมาสถานการณ์การเมืองในประเทศ 
เริม่รุนแรงและต่อเน่ืองมาถงึต้นปี 2557 ซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงกบัตลาด
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามา
ลงทนุหรือท�างานในประเทศไทย สถานการณ์ทีร่นุแรงจะสร้างความกงัวล
และท�าให้จ�านวนชาวต่างชาตทิีเ่ข้ามาในประเทศไทยลดลง เพือ่ชะลอดู
สถานการณ์  

นโยบายภาครัฐ
  ในปี 2557 คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิไทยจะเตบิโตร้อยละ 3.4 และ
ไทยยังเป็นประเทศที่น่าสนใจในการลงทุนและการท่องเที่ยว  ซึ่งหาก
เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว ได้จะเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจที่จะขยายการ
เติบโตได้ดี จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามายังประเทศไทยในปี 
2556 มีจ�านวน  26.74 ล้านคน เติบโตร้อยละ 19.6 จากปีก่อน และคาด
ว่าในปี 2557 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจ�านวน 24.31 ล้านคน นอกจาก
นี้การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONONICS COM-
MUNITY : AEC) จะสนบัสนนุให้มกีารเคลือ่นย้ายแรงงานและการลงทนุ 
ซึง่จะส่งผลดกีบัธรุกจิเซอร์วสิอพาร์ตเมนท์โดยตรง เนือ่งจากชาวต่างชาติ
เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ภาวะเศรษฐกิจ
  การเกดิวกิฤตเศรษฐกจิในกลุม่ประเทศในยโุรปส่งผลโดยตรงต่อ
การขยายธุรกิจในเอเชีย นโยบายการลดเงินสนับสนุนค่าเช่าที่อยู่อาศัย
ของพนักงานบริษัทญ่ีปุ่นที่ท�างานในต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย 
อาจส่งผลกระทบกับความต้องการเช่าเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ นอกจากนี้
การขยายตัวของตลาดคอนโดมิเนียมท�าให้ลูกค้าบางส่วนสนใจที่จะ
ลงทุนในคอนโดมิเนียมแทนการเช่าเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์

แนวโน้มความเสี่ยงธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ปี 2557
  ปี 2557 คาดการณ์ว่า  ธรุกจิเซอร์วสิอพาร์ตเมนท์ในเขตกรงุเทพฯ  
มีแนวโน้มความเสี่ยงอยู่ในระดับ  “ปานกลาง” ยกเว้นพื้นที่ซึ่งไกลจาก
แหล่งธุรกิจ  แหล่งชุมชน  หรือห่างจากแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมาก

มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ “ค่อนข้างสูง” คาดว่าภาพรวมตลาดยังทรงตัว
อยู่ที่ 91% ซึ่งเป็นอัตราการตอบรับในระดับสูง
  อุปทานในตลาดคาดว่าจะลดลงจากโครงการที่เปลี่ยนรูปแบบ
การบรกิารไปเป็นโรงแรมแทนเซอร์วสิอพาร์ตเมนท์ ในขณะทีอ่ปุสงค์อาจ
จะเปลีย่นเป็นคอนโดมเินยีมปล่อยเช่าเพิม่มากขึน้ ด้วยข้อจ�ากดัด้านเงนิ
ทุนในการเช่าที่อยู่อาศัยของต่างชาติที่ถูกจ�ากัดสิทธิให้เช่าท่ีอยู่อาศัย
ขนาดเล็กลง และถูกลดงบประมาณในการเช่าที่อยู่อาศัยราคาแพง 
ตลอดจนผู ้พัฒนาโครงการปัจจุบันบางรายให้ความสนใจพัฒนา
โครงการเพือ่ขายมากกว่าการปล่อยเช่าแบบเซอร์วสิอพาร์ตเมนท์ทีต้่อง
ใช้ระยะเวลานานกว่าจะคนืทนุ อปุทานในตลาดจงึเหลอืตวัเลอืกให้ผูเ้ช่า
น้อยลง อย่างไรกต็าม อปุสงค์ในตลาดนีย้งัมแีนวโน้มทรงตวัในระดบัสงู  
เนื่องจากผู้ให้บริการหลายรายเริ่มปรับกลยุทธ์การปล่อยเช่าเป็นแบบ
ระยะสั้นมากขึ้นเพื่อดึงดูดผู้เข้าพัก 

  ระดบัราคาค่าเช่าคาดว่าจะมกีารตรงึราคาค่าเช่ารวมถงึการลด
ราคาค่าเช่าในโครงการเก่าที่ยังไม่ได้ปรับปรุง ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับสภาพ
โครงการและสถานที่ตั้งเป็นส�าคัญ 

  นอกจากนี้ฐานลูกค้าต่างชาติยังคงมุ่งเน้นไปที่การเช่าเซอร์วิส 
อพาร์ทเม้นท์มากกว่าเนือ่งจากแรงงานต่างด้าวทีเ่พิม่เข้ามาส่วนใหญ่นัน้
เป็นแรงงานชัว่คราว  ซึง่จะเน้นไปทีก่ารเช่าอยูอ่าศยัมากกว่าลงทนุซือ้ ผู้
ประกอบการในธุรกิจนี้ต้องมีแผนการเริ่มปรับปรุงโครงสร้างและสภาพ
ห้องพกัทีม่อีายมุากๆ และการพฒันาโครงการ  เพือ่ทีจ่ะดงึดดูผูเ้ช่า  และ
รกัษาฐานของลกูค้าเดมิ  ตลอดจนสร้างความแตกต่างจากแห่งอืน่ๆ  เช่น  
ห้องพกัทีท่นัสมยัในราคาทีย่่อมเยาขึน้  เพือ่เน้นกลุม่ผูบ้รหิารทีม่อีายนุ้อย 

  โดยสรุปธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์จะมีการแข่งขันท่ีสูงขึ้น   
ทั้งในด้านการให้บริการที่หลากหลาย และการหารายได้ส่วนอื่นเพิ่ม
ทดแทน  เช่น  ห้องอาหาร  สถานที่จัดสัมมนาเป็นต้น  และผู้ประกอบ
การในธรุกจินีต้้องมแีผนการเริม่ปรบัปรงุโครงสร้าง และสภาพห้องพกัที่
มอีายมุากๆ และการพฒันาโครงการ เพือ่ทีจ่ะดงึดดูผูเ้ช่า และรกัษาฐาน
ของลูกค้าเดิม

ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นโยบายและลักษณะการตลาด
  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท คือ องค์กรที่มีความต้องการใช้
บริการและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพ่ือการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการข้อมูล ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการเงิน รวมไปถึงระบบการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และลูกค้าที่มีความต้องการรับค�าปรึกษา 
ตลอดจน Outsource ระบบการท�างานด้านไอท ีปัจจบุนัลกูค้าส่วนใหญ่
ของบริษัทอยู ่ในธุรกิจการแพทย์ การเงิน รวมทั้งภาคการผลิตใน
อุตสาหกรรมต่างๆ บริษัทคาดว่า ความต้องการใช้ระบบซอฟต์แวร์จะ
เพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะการจดัการระบบทรพัยากรบคุคล  และระบบการ
เงินซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของทุกอุตสาหกรรม

  ช่องทางการจ�าหน่ายหลกัผ่านตวัแทนฝ่ายการตลาดของบรษิทั 
ในการ น�าเสนอการให้บริการต่างๆ แก่องค์กรต่างๆ ที่สนใจโดยตรง  
ซึง่ลกูค้าส่วนใหญ่ปัจจบุนัเป็นกลุม่โรงพยาบาล และกลุม่บรกิารทางการ
แพทย์และกลุ่มธุรกิจการเงิน
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กลยุทธ์การแข่งขันและจุดเด่นของบริษัท
  • จุดเด่นของบริษัท คือการมีผู ้บริหารที่มีประสบการณ์ใน 
ธุรกิจให้บริการซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์ด้านการบริการ
จัดการข้อมูลระบบโรงพยาบาล นอกจากนี้ บริษัทให้ความส�าคัญกับ
การพัฒนาทักษะบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถใน
การตอบสนองการให้บริการด้านธุรกิจไอซีทีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วอยู่ตลอดเวลา

  • บริษัท เป็นตัวแทนจ�าหน่ายซอฟต์แวร์จากบริษัท ผู้ผลิต
ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและมีช่ือเสียงระดับโลก โดยซอฟต์แวร์บางตัว
บริษัทเป็นผู้วางระบบแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ ท�าให้บริษัทได้เปรียบ
คู่แข่งขันในการให้บริการการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จะท�าให้รูป
แบบการให้บริการของบริษัท มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในอนาคต  
ซึง่จะท�าให้รายได้บรษิทัมกีารเตบิโต โดยเฉพาะอย่างยิง่ธรุกจิบ�ารงุรกัษา
ซอฟต์แวร์ (System Maintenance & Support) จะขยายตวัควบคูไ่ปกบั 

  ทั้งนี้ จากผลการส�ารวจมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการ
ซอฟต์แวร์ของประเทศไทยประจ�าปี 2555/25562 พบว่า ตลาดซอฟต์แวร์ 
และบริการซอฟต์แวร์ของไทย มีมูลค่าการผลิตเฉพาะที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย 31,979 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 24.0 ส่วนใน
ปี 2556 ประมาณการเบือ้งต้นว่า ตลาดซอฟต์แวร์และบรกิารซอฟต์แวร์
ของไทยจะมมีลูค่าการผลติในประเทศไทยกว่า 39,096 ล้านบาท หรอืคดิ
เป็นอัตราการเตบิโตร้อยละ 22.2  โดยจ�าแนกเป็นซอฟต์แวร์ส�าเรจ็รปูทีม่ี
มลูค่าการผลติประมาณ 7,962 ล้านบาท คดิเป็นอตัราการเตบิโตร้อยละ 
35.5 และบรกิารซอฟต์แวร์ทีม่มีลูค่าการผลติประมาณ 31,134 ล้านบาท 

มูลค่าตลาดเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ไอซีที) ปี 2554 รวม 531,853 ล้านบาท

  1 สรุปผลส�ารวจตลาดเทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศไทย ประจ�าปี 2554 และประมาณการปี 2555  โดยฝ่ายวิจัยนโยบาย
ส�านักงานวิทยาศาสตร์และพัฒนาเทคโนโลยีแห่งชาติ และส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
  2 การส�ารวจมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ของประเทศไทยประจ�าปี 2555/2556และประมาณการปี 2557 โดยสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย และส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)

การพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ และธุรกิจการให้บริการอื่นซึ่งบริษัทมี
โครงการจะเปิดให้บริการในล�าดับต่อไป เช่น IT Outsourcing เป็นต้น

 •  บริษัท มีความตื่นตัวต่อเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป โดยมีการ 
เตรียมความพร้อมให้ความรู้แก่บุคลากร รวมทั้งการวางแผนงานเพื่อ
รองรับเทคโนโลยีใหม่ เช่น ระบบ Could Computing ซึ่งคาดว่าจะมี
บทบาทมากในอนาคตอันใกล้ 

ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้ม
  ตลาดเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ไอซีที) ในประเทศไทยในปี 
2554 มีมูลค่าประมาณ 531,853 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร้อย
ละ 6.3 จากปี 2554 โดยสามารถแบ่งได้เป็น ตลาดสื่อสาร ร้อยละ 76.9 
ตลาดคอมพวิเตอร์ฮาร์ดแวร์ ร้อยละ 17.6 และตลาดซอฟแวร์และบรกิาร
ซอฟต์แวร์ ร้อยละ 5.5   ทั้งนี้คาดว่าตลาดไอซีทีจะเติบโตประมาณ ร้อย
ละ 11.2 ในปี 2555 หรอืคดิเป็นมลูค่าตลาดประมาณ 5.9 แสนล้านบาท1 

คดิเป็นอตัราการเตบิโตร้อยละ 19.3  ทัง้นี ้การเตบิโตของตลาดซอฟต์แวร์
และบริการซอฟต์แวร์เป็นผลเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ียัง
คงเติบโต และทั้งภาคเอกชนและภาครัฐให้ความสนใจกับการลงทุนใน
เทคโนโลยสีารสนเทศมากขึน้ นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ และบรกิารซอฟต์แวร์ให้ความส�าคญักบัการพฒันาผลติภณัฑ์
และบริการใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น  
ส่วนมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ในปี 2557 คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 
44,062 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 12.6 

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 18%

สื่อสาร 77%

ซอฟต์แวร์และบริการซอฟแวร์ 5%
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  3สรปุผลส�ารวจตลาดเทคโนโลยแีละการสือ่สารของประเทศไทย ประจ�าปี 2554 และประมาณการปี 2555  โดยฝ่ายวจิยันโยบายส�านกังาน
วิทยาศาสตร์และพัฒนาเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ส�านักงานส่งเสร้มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)

  ส�าหรับแนวโน้มการท�าธุรกิจซอฟต์แวร์ในปัจจุบันสามารถแบ่ง
ได้เป็นกลุ่มหลัก 6 กลุ่ม ได้แก่ 
  • อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์กลุ่มประยุกต์ใช้ในองค์กร ซึ่งเป็น 
กลุ่มที่ใหญ่ท่ีสุดในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งประกอบไปด้วยระบบ
วางแผนการจัดการทรพัยากรขององค์กร (Enterprise Resorce Planning 
: ERP) ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : 
CRM) ระบบบรหิารทรพัยากรบคุคล (Human Resource Management) 
ระบบการจัดการขนส่งสินค้า (Logistics & Transportion Manage-
ment) ระบบรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business 
Intelligence) เป็นต้น 

 •  อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์บริการเฉพาะทาง โดยการบริการผ่าน
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบธนาคาร ระบบขนส่ง ระบบบริการ
ด้านสุขภาพ ระบบบริการท่องเที่ยวและน�าทาง เป็นต้น
 •  อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เพือ่การเรยีนรู ้และผลติสือ่เพือ่การเรยีนรู้ 
 •  อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แอนิเมชั่น สื่อประชาสัมพันธ์และ
ภาพยนตร์ 
    • อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เพื่อการบันเทิงและเกมส์ต่างๆ  
 •  อตุสากรรมซอฟต์แวร์เพือ่ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นการ
น�าเทคโนโลยมีาใช้เรือ่งการรกัษาสิง่แวดล้อม การประหยดัพลงังาน และ
การด�ารงชีวิตประจ�าวัน

  ส�าหรับตลาดบริการซอฟต์แวร์นั้น จากผลการส�ารวจในปี 2554 พบว่า มูลค่าการผลิตส่วนใหญ่มาจากธุรกิจบริการบ�ารุงรักษาโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ (Software Maintenance Service) ร้อยละ 42.7 รองลงมาคอืบรกิารตดิตัง้ บรหิาร และดแูลโปรแกรมซอฟต์แวร์แบบครบวงจร  (Software 
Service Outsourcing) ร้อยละ 30.83 อนัเนือ่งมาจากการเตบิโตตามตลาด ซอฟต์แวร์ทีข่ยายตวั และผูป้ระกอบการให้ความส�าคญักบัการขยายธรุกจิ
บริการซอฟต์แวร์มากขึ้น อีกทั้งลูกค้ามีความนิยมใช้บริการซอฟต์แวร์มากขึ้น

มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และการบริการซอฟต์แวร์ (ล้านบาท)
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ภาวะการแข่งขัน
  
  บริษัท  ด�าเนินการในลักษณะงานโครงการ โดยมุ่งเน้นไปที่การ
วางระบบซอฟต์แวร์กลุม่ประยกุต์ใช้ในองค์กร  และให้การสนบัสนนุผูใ้ช้
งานแบบต่อเนือ่ง โดยมคีวามเชีย่วชาญในระบบบรหิารจดัการทรพัยากร
องค์กร ซึ่งมีตลาดเป็นภาคธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และจ�าเป็น
ต้องมรีะบบสารสนเทศทีด่มีารองรบัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิ
ธุรกิจ 

  ปัจจุบันภาวะการแข่งขันในตลาดธุรกิจซอฟต์แวร์ จะแข่งขัน
อยู่ในกลุ่มของผู้ให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ ที่เคยให้บริการกบักลุ่ม
ลูกค้ามาก่อน ซึ่งจ�านวนคู่แข่งยังไม่มากนัก แม้ว่าการบริการซอฟต์แวร์ 
จะมีอุปสรรคต่อการเข้าสู่อุตสาหกรรมค่อนข้างต�่า (Low Barrier to 
Entry) กต็าม แต่ประสบการณ์และทกัษะของบคุลากรเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะ
สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูรั้บบรกิาร นอกจากนี ้การแข่งขนัจากบรษิทัต่าง
ชาติยังถือว่าไม่สูงมากนัก เนื่องจากการวางระบบซอฟต์แวร์ให้กับภาค
ธุรกิจในเมืองไทย ยังต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และ
ข้อกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการท�าธรุกจิของผูร้บับรกิาร นอกจากนี้ 
บรษิทัในประเทศยงัมคีวามได้เปรยีบเรือ่งค่าจ้างแรงงานทีต่�า่กว่ามาก ซึง่
ค่าจ้างแรงงานนั้นเป็นสัดส่วนหลักของต้นทุนในธุรกิจบริการซอฟต์แวร์

  อย่างไรก็ดี การเข้าสู่ AEC ในปี พ.ศ. 2558 ที่นอกจากจะส่งผล
ให้เกดิการไหลบ่าเข้ามาของเงนิทนุปรมิาณมหาศาลจากต่างชาตแิล้ว ยงั
อาจเกิดภาวะการแข่งขนัทีร่นุแรงในระดบัภมูภิาค เนือ่งจากประเทศไทย
ยังมีจุดอ่อน ทั้งการลงทุนด้านภาครัฐในการพัฒนาโครงข่ายที่ยังล่าช้า
และการพัฒนาบุคลากรที่ยังอยู่ในระดับต�่า ดังนั้น ในระยะต่อไป แนว
โน้มการควบรวมกิจการในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดเพิ่มขึ้น 
เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีศักยภาพในการ
แข่งขันที่สูงขึ้น

ปัจจยัต่างๆ ทีจ่ะส่งผลต่อแนวโน้มอตุสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจ
  การเติบโตของอุตสากรรมซอฟต์แวร์ มีความสัมพันธ์กับการ
ขยายตวัของเศรษฐกจิและสดัส่วนการใช้จ่ายด้านไอซทีขีองแต่ละองค์กร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจบริการที่มีการใช้ระบบไอทีในสัดส่วน
ที่สูง เช่น ธุรกิจการเงิน ประกันภัย การแพทย์และสาธารณสุข ค้าปลีก 
ฯลฯ  แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจในปี 2557 มีแนวโน้มชะลอตัว มูลค่าตลาด
ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ยังคาดว่า  จะยังเติบโตในอัตรา 13% 
ซึ่งต�่ากว่าประมาณการปี 2556 ที่ 22% ทั้งนี้เนื่องจากภาคธุรกิจยังคง
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
  เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน คาดว่าจะมีการพัฒนาไปสู่
เทคโนโลยี Cloud Computing Service ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรไอทีแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นสูง ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเพิ่ม 
ลด และปรับเปลี่ยนระบบไอทีเพื่อตอบสนองตามนโยบายการด�าเนิน
ธุรกิจได้ทันทีโดยไม่จ�าเป็นต้องรอการสั่งซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม เพราะ
โครงสร้างของระบบถูกออกแบบให้ท�างานอยู่บนระบบเสมือน (Virtu-
alization) โดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถรองรับการท�างานของ Software 
และ Application ในปริมาณมากๆ หรือแม้แต่ใช้กับระบบปฏิบัติการ
หลายๆ ตัวให้สามารถท�างานพร้อมกันหลายๆ อย่างได้ ในมุมมองของ

การท�าธุรกิจ การเพิ่มเติมหน่วยงานหรือขยายธุรกิจออกไปจ�าเป็นต้อง
ค�านึงถึงต้นทุน และการลงทุนที่เพิ่มขึ้นแต่การเพิ่มการใช้งานระบบไอที
จะมต้ีนทนุทีต่�า่ลงเพราะโครงสร้างพืน้ฐาน(Infrastructure) ทัง้หมดจะถกู
สร้างเป็นระบบเสมอืนและสามารถใช้งานได้ทนัท ีท�าให้การตดัสนิใจใน
การต่อยอดทางธุรกิจเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
   ปัจจุบันมีการใช้ Cloud Computing Service แพร่หลายมาก
ในต่างประเทศ อย่างไรก็ดีคาดว่าระบบ Cloud Computing Service 
นี้ จะยังไม่แพร่หลายในประเทศมากนักในระยะสั้น เนื่องจากผู้ใช้ยังอยู่
ระหว่างการศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงเก่ียวกับด้านความปลอดภัยของ
ระบบ ส่วนผู้ให้บริการนั้นยังอยู่ในระหว่างการทดลองตลาด

บุคคลากร
  ข้อจ�ากดัในการเตบิโตของอตุสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ประเทศไทยทีส่�าคญัคอื การขาดแคลนบคุคลากรทีม่คีณุภาพ เนือ่งจาก
หลักสูตรของสถาบันการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยน
ไปอย่างรวดเร็วของตลาด ท�าให้การพัฒนาขาดความต่อเนื่อง ซึ่งน�าไป
สูก่ารเพิม่ขึน้ของต้นทนุด้านแรงงาน นอกจากนีก้ารเข้าสู ่AEC ภาคธรุกจิ
จ�าเป็นต้องแข่งขันกับกลุ่มทุนต่างชาติที่อาจดึงตัวบุคลากรที่มีคุณภาพ
ออกจากบริษัท  ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการ ส�าหรับลูกค้าระดับ
บน บริษัท ได้ท�าสัญญาการจัดการกับกลุ่มแมริออทซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรม
ระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง เพื่อว่าจ้างให้บริหารงานอาคารที่พักอาศัย
ของบริษัท โครงการแมริออท เอ็กเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ – สาทร วิสต้า 
กรุงเทพฯ        
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
            ธุรกิจบริการให้ค�าปรึกษา พัฒนา และให้บริการซอฟต์แวร์  ต้อง
มีการคัดเลือกและจัดหาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตท่ี
บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่าย  โดยบุคลากรของบริษัทจะ
ต้องมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญและมคีวามมัน่ใจในคณุภาพของซอฟต์แวร์
ต่างๆ โดยรายชื่อผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการที่เป็นคู่ค้าหลักในปี 2556 
ได้แก่ บรษิทัออราเคลิ ผูผ้ลติและจ�าหน่ายซอฟต์แวร์ PeopleSoft  บรษิทั 
IdeaObject ผู้ผลิตและจ�าหน่ายซอฟต์แวร์ HealthObject และ บริษัท 
QlikTech ผู้ผลิตและจ�าหน่ายซอฟต์แวร์ QlikView เป็นต้น

2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ
  ปัจจุบันบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง มีงานที่ยังไม่ส่งมอบจ�านวน 1 
โครงการที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมปี 
2556 มูลค่าประมาณ 148 ล้านบาท และมีก�าหนดส่งมอบภายใน 2 ปี

3. ปัจจัยความเสี่ยง
  ปัจจยัความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อการด�าเนนิงานของบรษิทั  โดย
ปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทสามารถจ�าแนกได้ ดังนี้

3.1 ความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
  ความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้ ลักษณะ
โครงสร้างรายได้ของบริษัทแต่เดิมจะพ่ึงพิงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็น
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หลักโดยมีรายได้ค่าเช่า  และบริการจากโครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิว
ทีฟ อพาร์ทเม้นท์ - สาทร วิสต้า กรุงเทพฯ เป็นรายได้พื้นฐาน ที่สามารถ
รับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่รายได้จากโครงการบ้านจัดสรร
และคอนโดจะมกีารรบัรูร้ายได้ก้อนใหญ่เมือ่โครงการแล้วเสรจ็ และการ
รับรูร้ายได้จะขาดช่วงจนกว่าบรษิทัจะเริม่พฒันาโครงการใหม่ ท�าให้ราย
ได้รวมบริษัทค่อนข้างผันผวน 

  ในปี 2556 ภายหลงัการเปลีย่นผูถ้อืหุน้หลกั บรษิทัยงัมไิด้ด�าเนนิ
โครงการพัฒนาที่ดินเพิ่มข้ึนใหม่ แต่เน้นการรับบริหารจัดการอาคาร
ส�านกังานแบบครบวงจรโดยอาศยับคุลากรกลุม่เดมิทีม่ปีระสบการณ์ใน
ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ นอกจากนีบ้รษิทัได้ขยายธรุกจิไปในอตุสาหกรรม
ให้บรกิารให้ค�าปรกึษา ตดิตัง้ และวางระบบงานโปรแกรมส�าเรจ็รปูและ
บ�ารุงรักษา และดูแลระบบสารสนเทศ  ซึ่งมีการรับรู้รายได้ตามความ 
คืบหน้าโครงการที่มีอยู่ ในขณะที่ โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ  
อพาร์ทเม้นท์ - สาทร วิสต้า กรุงเทพฯยังคงเป็นธุรกิจหลักที่สร้างราย
ได้หลัก ซึ่งจะท�าให้โครงสร้างรายได้ของบริษัทมีความต่อเนื่องมากขึ้น
  
  ความเสี่ยงจากความไม่สงบทางการเมือง ประเด็นปัญหา
ทางด้านการเมือง และความขัดแย้งของคนในสังคมยังเป็นปัจจัยที่
ต้องคอยเฝ้าระวัง เมื่อใดที่ปัญหาเริ่มสร้างความรุนแรง และส่งผล 
กระทบกับความปลอดภัยของประชาชน จนท�าให้รัฐบาลประกาศพระ
ราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พรก.ฉุกเฉิน) 
จะส่งผลให้รายได้จากโครงการที่พักอาศัยให้เช่าปรับลดลง เนื่องจาก
ลกูค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศทีม่คีวามกงัวลเกีย่วกบัสถานการณ์
การเมอืงในประเทศไทย   อย่างไรกต็ามปัญหาผูช้มุนมุทีเ่ริม่ตัง้แต่เดอืน
ตุลาคม 2556 จนท�าให้รัฐบาลต้องประกาศพรก.ฉุกเฉินในเวลาต่อมา
นัน้ บรษิทัเชือ่ว่าปัญหาดงักล่าวจะกระทบกบัอปุสงค์ในระยะสัน้เท่านัน้ 
เนื่องจากสถานที่ตั้งของโครงการอยู่บนถนนสาทรซึ่งค่อนข้างห่างจาก
จดุชมุนมุและมคีวามปลอดภยัซึง่ธรุกจิส่วนใหญ่ยงัด�าเนนิต่อไปได้ปกติ

  ความเสีย่งจากการส่งมอบงาน ธรุกจิการให้บรกิารสารสนเทศ
นั้นการส่งมอบงานตามก�าหนดระยะเวลา และคุณภาพของงานเป็นสิ่ง
ส�าคัญ การให้บริการด้านซอฟต์แวร์มักจะมีอายุการส่งมอบโครงการ
ประมาณ 6 - 24 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละโครงการ หาก
บริษัทไม่สามารถส่งมอบโครงการในเวลาที่ก�าหนดไว้ในสัญญา บริษัท
อาจถูกปรับจากการส่งงานล่าช้าได้  อย่างไรก็ดี บริษัทมีกระบวนการ
ติดตามและตรวจสอบระยะเวลาการส่งมอบโครงการอย่างสม�่าเสมอ 

  ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ธุรกิจการให้
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา บริษัทมีความเสี่ยงที่จะได้รับ
ผลกระทบจากความล้าสมัยของการให้บริการ  ซึ่งมีผลให้สูญเสียความ
สามารถในการแข่งขัน  บริษัทจึงให้ความส�าคัญต่อการวางแผนการ
ลงทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี พร้อมทั้งการส่งเสริมให้
พนักงานมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และตอบรับนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ

  ความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล เนื่องจาก
ธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นธุรกิจที่มีการพ่ึงพาความ
สามารถ และความช�านาญเฉพาะด้านของบุคลากร บริษัทได้ให้ความ
ส�าคญักบัการบริหารทรพัยากรบคุคลโดยการจดัการฝึกอบรมเพือ่พฒันา
ทกัษะของบคุคลากรอย่าสม�า่เสมอ รวมถงึมกีารวางแผนก�าลงัคนอย่าง
เป็นระบบเพื่อป้องกันการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล ซึ่งอาจส่งผลกระ
ทบต่อการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้

3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน
  ความเส่ียงทางด้านโครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่อง  
ก่อนปี 2552 บริษัทประกอบธุรกิจหลักเพียงธุรกิจเดียวคือธุรกิจขาย
อสงัหารมิทรพัย์  ซึง่การรบัรูร้ายได้ของบรษิทั นัน้เป็นการรบัรูร้ายได้ตาม
วธิอีตัราร้อยละของงานทีท่�าเสรจ็ ซึง่อาจจะท�าให้ขาดความต่อเนือ่งจาก
วิธีการรับรู้รายได้ และจากโครงการที่บริษัทก�าลังพัฒนาที่มีไม่มากนัก
โดยเฉพาะอย่างยิง่จากภาวะทางเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัอย่างมาก ตัง้แต่ปี 
2552 ถึงปัจจุบัน  บริษัทได้ขยายธุรกิจให้เช่าเพิ่มขึ้น ได้แก่ อาคารที่พัก
อาศัยให้เช่าซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง แต่การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
จากโครงการนัน้ต้องใช้ระยะเวลายาวจงึจะคุม้ทนุ แต่กจ็ะมรีายได้อย่าง
ต่อเนื่องสม�่าเสมอ ถึงแม้จะอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งการ
ลงทนุในธรุกจิให้เช่านัน้ท�าให้บรษิทั มอีตัราหนีส้นิ  ต่อทนุสงูและมภีาระ
ดอกเบี้ยจ่ายยาวนานกว่าธุรกิจขาย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการทยอย
ช�าระคืนเงินกู้ 
  ส�าหรบัธรุกจิใหม่ของบรษิทั ในปี 2556 คอื การรบับรหิารจดัการ
อาคารส�านักงานและการให้ค�าปรึกษา  และวางระบบสารสนเทศน้ัน 
เป็นธรุกจิทีไ่ม่ต้องใช้เงนิลงทนุสงู แต่อาศยัความช�านาญเฉพาะทางของ
บุคลากรเป็นหลัก จึงไม่ส่งผลกับสภาพคล่องของบริษัท
  ดังนั้นหากพิจารณาโครงสร้างการเงินในภาพรวมของบริษัท
รายได้รวมของบริษัท จะเริ่มลดความผันผวนลง ในขณะที่เงินลงทุนใน
โครงการบ้านและคอนโดจะหมดไป ค่าใช้จ่ายหลกัจะเหลอืเพยีงแต่ภาระ
ดอกเบีย้  และเงนิต้นจากเงนิกูเ้พือ่ลงทนุในโครงการอาคารทีพ่กัอาศยัให้
เช่าทีบ่รษิทั ต้องทยอยช�าระคนืธนาคารเท่านัน้ ซึง่ในเดอืนตลุาคม 2556 
บริษัทใช้เงินที่ได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในการช�าระคืนเงินกู้
ธนาคารก่อนก�าหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท�าให้บริษัท ไม่มีภาระจ่ายเงิน
ต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556

  ความเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่  บรษิทัมคีวามเสีย่งด้านการให้
สนิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารค้า ฝ่ายบรหิารควบคมุความเสีย่งนีโ้ดย
การก�าหนดให้มีนโยบาย  และวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม  
ดังนั้นบริษัท จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจาก
การให้สนิเชือ่ นอกจากนี ้การให้สนิเชือ่ของบรษิทั และบรษิทัย่อย  ไม่มกีาร 
กระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย และมีจ�านวน
มากราย จ�านวนเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัอาจต้องสญูเสยีจากการให้สนิเชือ่คอื
มลูค่าตามบญัชขีองลกูหนีท้ีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะทางการเงนิ

  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เมื่อ
พิจารณาการท�าธุรกิจเดิมของบริษัทที่เน้นด้านอสังหาริมทรัพย์เพียง
อย่างเดียว ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยนับเป็นความเสี่ยงส�าคัญของ
บริษัท เนื่องจากกระทบกับภาระดอกเบี้ยกู้ยืมของบริษัทที่น�ามาลงทุน
ในโครงการ และกระทบกับก�าลังซื้อของลูกค้าที่ต้องกู้ยืมจากธนาคาร
พาณชิย์เช่นเดยีวกนั ซึง่ดอกเบีย้เหล่านีจ้ะเป็นอตัราลอยตวัปรบัขึน้ลงได้
ตามภาวะเศรษฐกจิและปัจจยัเสีย่งต่างๆ ทีก่ระทบสถานการณ์เศรษฐกจิ
ซึ่งรวมถึงสถานการณ์การเมืองด้วย 
 
  อย่างไรก็ตามภายหลังจากการช�าระคืนเงินกู้ก่อนก�าหนดท้ัง
จ�านวนในเดอืนตลุาคม 2556 และบรษิทัยงัไม่มนีโยบายทีจ่ะท�าโครงการ
ที่พักอาศัย และคอนโดอีก ท�าให้ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยของบริษัทอยู่ในระดับต�่า
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ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

3.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อสทิธแิละการลงทนุของผูถ้อืหลกัทรพัย์

 ความเสีย่งจากบรษิทัมผีูถ้อืหุน้รายใดรายหนึง่ถอืหุน้เกนิ

กว่า 50% ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557 นายสาธิต วิทยากร ถือหุ้นในบริษัท

จ�านวน 669,007,800 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 71.64 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่าย

ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงท�าให้ นายสาธิต วิทยากร สามารถควบคุม

มติผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือ

การขอมตใินเรือ่งอืน่ทีต้่องใช้เสยีงส่วนใหญ่ของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ยกเว้น

เรือ่งกฎหมายหรอืข้อบงัคบับรษิทัก�าหนดต้องให้ได้รบัเสยีง 3 ใน 4 ของที่

ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนน

เสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

4. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์หลักเพื่อการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้แก่ อาคารและที่ดินส�าหรับโครงการที่พักอาศัย ซึ่งผู้ลงทุน

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (56-1)

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีข้อพิพาททางกฏหมายที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง จ�านวน 2 คดี ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้

จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (56-1)

ชื่อบริษัท บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ Principal Capital Public Company Limited Formerly known as Metrostar Property  Public Company Limited

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ เลขที่ 29 ชั้น 23 อาคารบางกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
 กรุงเทพมหานคร 10110

ที่ตั้งสาขา 1 ซอยสวนพลู ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000869 (เลขทะเบียนเดิมเป็น 0107574700864)

โทรศัพท์ 02-714-2184

โทรสาร 02-714-2185

Website www.principalcapital.co.th

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าธุรกิจชั้นดี (MLR) ของธนาคารกรุงเทพ

      End-month Dec 11 Feb 12 Oct 12 Nov 12 Jan 13 Dec 13

MLR 7.25 7.13 7.00 7.00 7.00 6.88

12-m deposit (avg.) 2.88 2.88 2.88 2.5 2.44 2.25
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6.1 ข้อมูลส�าคัญอื่น

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

 

 นายทะเบียนหุ้นสามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

   62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 7

   ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

   กรุงเทพฯ 10110

   โทร. 02-229-2800

 ผู้สอบบัญชี : นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ  ทะเบียนเลขที่ 3182

   นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล  ทะเบียนเลขที่ 3516

   นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ทะเบียนเลขที่ 3972

   นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ทะเบียนเลขที่ 4521

      

   บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด (เดิมชื่อ บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด)

   เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110

   โทร. 02-264-0777 โทรสาร 02-264-0789-90
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ส่วนที่ 2 กำรจดักำรและกำรก�ำกบัดแูล
กจิกำร

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัมทีนุจดทะเบยีน 606,900,000 

บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เรียกช�าระแล้ว 466,900,000 บาท

 ในปี 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556 ได้มี

มติอนุมัติให้บริษัทท�าการลดทุนจดทะเบียนจ�านวน 140,000,000 

บาท โดยการตัดหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ แต่

ไม่มีการออกจ�าหน่าย และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

จ�านวน 933,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจ�านวน 

933,800,000 บาท เพื่อรองรับการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�านวน 

466,900,000 หุ้น และการเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุน (METRO-W1 ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น PRINC-W1) 

จ�านวน 466,900,000 สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ 1:1 ท�าให้ทุนจดทะเบียน

ของบริษัทเพิ่มเป็น 1,400,700,000 บาท ซึ่งภายหลังมีผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้น

สามญัเพิม่ทนุจ�านวน 466,900,000 หุน้ ท�าให้ทนุจดทะเบยีนทีช่�าระแล้ว

ของบริษัทเพิ่มเป็น 933,800,000 บาท ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

 

 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 

1,400,700,000 บาท ล้านบาท เรียกช�าระแล้ว 933,800,000 บาท 

ประกอบด้วยหุ ้นสามัญจ�านวน 933,800,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว ้

หุ้นละ 1 บาท 

 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 มีผู้มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ PRINC-W1 จ�านวน 

20,000 สิทธิ โดยบริษัทได้จัดสรรหุ้นจ�านวนดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น และได้

จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 

 ดังนั้น ณ วันที่ 9 มกราคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียก

ช�าระแล้วจ�านวน 933,820,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 

933,820,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557

 ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้น ร้อยละ

 1. นายสาธิต  วิทยากร 669,007,800 71.64

 2. นางพเยาว์  ชลาชีพ 26,297,380 2.82

 3. นายอุดมศักดิ์  เหมสถาปัตย์ 19,468,800 2.08 

 4. นางสาวศุภรดา  ชลาชีพ                    19,386,600                    2.08

 5. นายนคร  หาญไกรวิไลย์                         8,950,000                     0.96 

 6. นายสุชาติ  เกตุโตประการ                   8,532,300                    0.91

 7. นางอ�าไพ  หาญไกรวิไลย์                         7,000,000                     0.75

 8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด                      6,107,600                   0.65

 9. นายกนก  รัตนะพันธุ์ศรี 5,755,400 0.62 

 10. นายพีรพล  สุวรรณนภาศรี                         5,507,000                     0.59

  รวม 776,012,880 83.10

  อื่นๆ   157,807,120 16.90

                                                รวมจ�านวนหุ้นช�าระแล้วทั้งสิ้น  933,820,000  100
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7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น     
ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
 
 เมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2556 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  อนมุตักิารออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 
(PRINC-W1) จ�านวน 466,900,000 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ชนิด   : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 
 ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท)
 อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
 ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 1.20 บาทต่อหุ้น
 วันใช้สิทธิ   : ก�าหนดการใช้สิทธิทุกๆ 3 เดือน นับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดยวันก�าหนดใช้สิทธิครั้งแรกคือ
         วันที่ 27 ธันวาคม 2556 และสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 กันยายน 2559
 วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 1 ตุลาคม 2556
 อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 บริษัท มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของก�าไรหลังหักภาษี   เงินได้นิติบุคคล ส�ารองตามกฎหมาย 
และส�ารองอ่ืนๆ ทั้งนี้ การจ่ายปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่
กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจ�าเป็น และ 

ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยให้อ�านาจคณะกรรมการของบริษัท
พิจารณา และการด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด    
ต่อผู้ถือหุ้น

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิดัง
กล่าวเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2556 จ�านวน
ทั้งสิ้น 466,850,000 หน่วย
 ในระหว่างปี 2556 ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิได้แสดงความ

จ�านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจ�านวน  20,000 หน่วย ซึ่งบริษัท ได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้
สิทธิซื้อหุ้นคงเหลือเป็นจ�านวน 466,830,000 หน่วย

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอลจ�ากัด จ�ากัด (มหาชน) ประกอบดัวยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่

เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จ�านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

หมายเหตุ 
 - เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลงคณะกรรมการทัง้ชดุระหว่างปี  2556 จากการเปลีย่นผูถ้อืหุ้นหลกั ท�าให้จ�านวนครัง้การประชุมกรรมการแต่ละท่านไม่เท่ากนั
 - นายอยทุธ์ ชาญเศรษฐกุิล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ มผีลวนัที ่15 ธันวาคม 2556 (อยูร่ะหว่างสรรหากรรมการใหม่)
 - นางสาวอรวรรณ เตชะไพบูลย์ ได้ลาออกจาการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ มผีลวนัที ่27 มกราคม 2557(อยูร่ะหว่างสรรหากรรมการใหม่)

รายชื่อกรรมการ                                              ต�าแหน่ง                              การประชุมคณะกรรมการ                    สาเหตุการขาดประชุม
  เข้าประชุม/จ�านวนครั้งการประชุม

1. นายแพทย์พงศักดิ์  วิทยากร       ประธานกรรมการ                                    8/8
2. ดร.สาธิต   วิทยากร                        กรรมการ                                               10/10
3. นายญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์  กรรมการ                                                 9/9
                                                           กรรมการอิสระ
                                                       ประธานกรรมการตรวจสอบ        
4. นางสาวศิรดา   เทียมประเสริฐ            กรรมการ                                                 8/10                      ป่วย ติดภารกิจอื่น
5. นางภัทรพร   จารุพัฒน์                   กรรมการ                                                 10/10             
6. นางสาวอรัญญา  เฉลิมพรวโรดม       กรรมการ                                                    6/9                        ติดภารกิจอื่น          
                                                           กรรมการอิสระ
                                                          ประธานกรรมการตรวจสอบ        
7.  นายศาสตรา  จันทรศัพท์                กรรมการ                                                     9/9
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ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการ
จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุป
อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�าคัญได้ ดังนี้
 1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี 
ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
 2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
 3. จัดให้มีการท�างบดุลและงบก�าไรขาดทุนของบริษัท ณ วัน 
สิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั ซึง่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแล้ว และ
น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 4.  คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึง่หรอืหลาย
คนหรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิาร อย่างหนึง่อย่างใดแทนคณะกรรมการได้
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ�านาจเพ่ือ
ให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร   ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิเพกิ
ถอนเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขบคุคลทีไ่ด้รบัมอบอ�านาจหรอือ�านาจนัน้ๆ ได้
เมื่อเห็นสมควร   
 ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้ คณะกรรมการบริหาร 
กรรมการท่านใดท่านหนึ่งหรือหลายท่าน มีอ�านาจหน้าที่ในการปฏิบัติ
งานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่
ของคณะผู้บริหาร ซึ่งการมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ�านาจทีท่�าให้คณะกรรมการบรหิาร กรรมการท่านใดท่านหนึง่หรอืหลาย
ท่าน สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอ�านาจหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดท�ากับบริษัทหรือ  บริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็น
รายการค้าปกติที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
 5. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และ 
งบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ากับดูแลการบริหารและการจัดการ 
ของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ 

ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นก่อนการด�าเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับ
มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้น
กู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่
บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท 
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
 นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก�ากับดูแล
ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  และ
การซือ้หรอืขายทรพัย์สนิทีส่�าคญัตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ และคณะ
กรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และก�าหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
 7. ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และงบ
ประมาณอย่างต่อเนื่อง
 8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้น
ส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 
หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอัน
มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะ
ท�าเพือ่ประโยชน์ตนหรอืเพือ่ประโยชน์ผูอ้ืน่ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
 9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้
เสยี ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมในสญัญาทีบ่รษิทัท�าขึน้หรอืถอืหุน้หรอืหุน้
กู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ ก�าหนดให้รายการ 
ทีก่รรมการหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย 
ในเรื่องใด ไม่มีสิทธิอนุมัติการท�ารายการในเรื่องนั้น

8.2 ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

ส�านักเลขานุการ

ประธานกรรมการ
บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

ฝ่ายบริหาร
จัดการทรัพย์สิน

ฝ่ายบุคคล
และธุรการ

ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน
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8.3 เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบรษิทั ได้มมีตแิต่งตัง้ให้ นางสาวปารฉิตัร์ ทรงสรุเวทย์ ด�ารงต�าแหน่งรกัษาการเลขานกุารบรษิทั ให้มผีลตัง้แต่วนัที ่16 ธนัวาคม 
2556 โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎในส่วนที่ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจ ควบคุม และ
เลขานุการบริษัท 

หมายเหตุ : นายธนเดช คุพวงศ์ ได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่  15 ธันวาคม 2556

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 ในปี 2556 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด11 ครั้ง 
ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการบริษัท จ�านวน 945,000 บาท และ
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 10 ครั้ง และจ่ายเบี้ยประชุม

ส�าหรับกรรมการบริหารทั้งหมด 115,000 บาท ในปี 2556 บริษัทไม่มี
การจ่ายบ�าเหน็จพิเศษให้กรรมการ รวมค่าคอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม
ทั้งหมด 1.06 ล้านบาท 

 ในปี 2556 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจ�านวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 9,053,997 บาท

หมายเหตุ
 - นางสาวพมิพ์ใจ บูรพชยัศร ี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ  มผีลวนัที ่22 เมษายน 2556
 - นางพไิล เป่ียมพงศ์สานต์  นางกดิานนัท์ คมข�า  และ นายไพบลูย์  ศริภิาณเุสถยีร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ มผีล
  วนัที ่26 เมษายน  2556
 - นายอยทุธ์  ชาญเศรษฐกุิล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ มผีลวนัที ่15 ธันวาคม 2556
 - นางสาวอรวรรณ  เตชะไพบูลย์  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  มผีลวนัที ่27 มกราคม 2557

รายชื่อผู้บริหารบริษัท มีดังต่อไปนี้

       รายชื่อกรรมการ           ต�าแหน่ง

1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วิทยากร   ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.สาธิต  วิทยากร    กรรมการบริหาร
3. นายนฤพล  พันธุ์ศุภมงคล    ผู้อ�านวยการฝ่ายบุคคล และธุรการ
4. นางเสมอแข  สัทธาพงศ์    ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
5. นางสาวปรียาพร  อภิวาทน์วิทยะ   รองผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

6. นางสาวถิรนันท์  แสงพึ่งธรรม   ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายธุรการ 

หมายเหตุ : นายธนเดช  คุพวงศ์  ได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัทและรองผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน มีผลวันที่ 15 ธันวาคม 2556

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

          รายชื่อกรรมการ   เบี้ยประชุมกรรมการ บ�าเหน็จพิเศษ            ค่าเบี้ยประชุม                       รวม
                                                           และกรรมการตรวจสอบ                 โบนัส                 กรรมการบริหาร

นางสาวพิมพ์ใจ  บูรพชัยศรี      

นางพิไล  เปี่ยมพงศ์สานต์      

นางกิดานันท์  คมข�า              

นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร   

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วิทยากร   

ดร.สาธิต  วิทยากร    

นายญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์     

นางสาวศิรดา  เทียมประเสริฐ    

นางสาวภัทรพร  จารุพัฒน์        

นางสาวอรัญญา  เฉลิมพรวโรดม   

นายศาสตรา  จันทรศัพท์      

นางสาวอรวรรณ เตชะไพบูลย์      

นายอยุทธ์   ชาญเศรษฐิกุล    

          ค่าตอบแทนรวมทั้งหมด 
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(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 
 ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
 • เงินทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 ในปี 2556 บริษัทในส่วนของส�านักงานใหญ่ยังไม่มีการจัด
ตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพแก่พนักงานและผู้บริหาร แต่ได้เริ่มจัดให้มี 

สวสัดกิารดงักล่าวเริม่ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2557 โดยบรษิทัจะสมทบใน
อัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน 

เกณฑ์การพิจารณาจ่ายโบนัส 

 การจ่ายเงินโบนัสจะพิจารณาเป็นคราวๆ ไป  โดยมีเกณฑ์ต่างๆ 

ที่จะต้องน�ามาพิจารณาประกอบ ได้แก่  ผลประกอบการของบริษัท การ

ประเมินผลงานของพนักงานที่ได้รับโบนัส

ข้อพิพาททางด้านแรงงาน

 - ไม่มี –

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

 บริษัท มีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานของบริษัท  ให้มีศักยภาพ  

เพือ่พร้อมรบัมอืกบัการแข่งขนั โดยการสนบัสนนุให้พนกังานได้มโีอกาส

เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�างานของบริษัท 

นอกจากนี้  ในกรณีที่พนักงานต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

บริษัทก็มีนโยบายที่จะสนับสนุนเช่นกัน

หมายเหตุ
 • ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท ไม่รวมเงินชดเชยพนักงานออกจากงานก่อนก�าหนด 2.94 ล้านบาท
 • ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท คอนเวอร์เจนซิสเทมส์ จ�ากัด เริ่มรับรู้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2556
 • ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ�ากัด เริ่มรับรู้ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม 2556

               พริ้นซิเพิล  แคปิตอล

            ปี 2556                                สนง. ใหญ่                 MEA                   คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์               พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์

พนักงานปฏิบัติการ (คน)                           23                        120                                     60                                              1
พนักงานบริหาร (คน)                                  6                            -                                        3                                              2 
รวมจ�านวนพนักงาน (คน)                         29                        120                                     63                                              3

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)          14.78                     41.12                                  8.20                                         3.00

9. การก�ากับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ได้จัด
โครงสร้างบริษัท ให้สอดคล้องกับลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละสายงาน โดยมีคณะกรรมการ
ชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 
คอยก�ากับดูแลในเบ้ืองต้น และคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจหน้าที่ 

ตัดสินใจ และดูแลการการด�าเนินงานของบริษัทตามข้อก�าหนดบริษัท
และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขอบเขตหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ จะถูกก�าหนดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การท�างาน ในขณะเดียวกันมีการตรวจสอบ และถ่วงดุลกันอย่างเพียง
พอ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.5 บุคลากร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 29 คน  
(รวมผู้บริหาร) โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน 
จ�านวนทั้งสิ้น 14.78 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วง
เวลา โบนัส เงินประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้  
บริษัทมีพนักงาน อีกจ�านวน 120  คน ที่ท�างานอยู่ภายใน โครงการ 
แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ 
ซึง่อยูภ่ายใต้สญัญาการบริหารงานของบรษิทั พริน้ซเิพลิ แคปิตอล จ�ากดั 
(มหาชน) กับ Marriott Hotels (Thailand) Ltd. มีค่าตอบแทนพนักงาน
ในปี 2556 รวม 41.12 ล้านบาท

 ในส่วนของบริษัทย่อยทั้งสองแห่ง มีจ�านวนพนักงาน และค่า
ตอบแทนพนักงานตามรายละเอียดด้านล่าง โดยที่บริษัท มีการรับรู้ค่า
ใช้จ่ายพนักงานของ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ากัด ตั้งแต่วันที่
เข้าซือ้กจิการ 15 ตลุาคม 2556 และรบัรูค่้าใช้จ่ายของ บรษิทั พริน้ซเิพลิ  
อินเวสท์เมนท์ จ�ากัด ตั้งแต่วันที่จัดตั้งบริษัท 26 กรกฎาคม 2556 
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คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั  ประกอบด้วยกรรมการอสิระ

จ�านวน 3 คน หรือจ�านวน 1 ใน 4 ของกรรมการบริษัทเป็นอย่างน้อย 

โดยกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้าน

บัญชี หรือการเงิน เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือ

ของงบการเงิน อย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทที่ไม่มีส่วนในการบริหารงาน ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ในวาระคราวละ 3 ปี เม่ือครบ

ก�าหนดวาระ กรรมการตรวจสอบสามารถเข้ามาด�ารงต�าแหน่งได้อีก  

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

หมายเหตุ : นางสาวอรวรรณ เตชะไพบูลย์ ได้ลาออกจาการเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลวันที่ 27 มกราคม 2557 และ
บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการตรวจสอบท่านใหม่

   รายชื่อผู้บริหาร                                                          ต�าแหน่ง

 • นายญาณศักดิ์    มโนมัยพิบูลย์                                                  ประธานกรรมการตรวจสอบ

 • นางสาวอรัญญา   เฉลิมพรวโรดม                                               กรรมการตรวจสอบ

 • นางสาวอรวรรณ    เตชะไพบูลย์                                                 กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

 ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

       รายชื่อกรรมการ    ต�าแหน่ง

1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วิทยากร   ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.สาธิต  วิทยากร    กรรมการบริหาร

3. นางสาวศิรดา  เทียมประเสริฐ   กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : นายอยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 15 ธันวาคม 2556

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบรหิารมอี�านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดและมอบหมาย และตามขอบเขตอ�านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยสรุป
อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�าคัญได้ ดังนี้
 1. รบัผดิชอบการบรหิารงานในเรือ่งเกีย่วกบัการด�าเนนิงานตาม
ปกติธุระและงานบริหารของบริษัท พิจารณาก�าหนดนโยบาย ทิศทาง 
และกลยทุธ์ การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั ก�าหนดแผนการเงนิ งบประมาณ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประชาสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา และอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจ
สอบ และติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่ก�าหนด  
 2. ด�าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าสั่ง และมติของที่ประชุมคณะ
กรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ

 3. มอี�านาจแต่งตัง้  และควบคมุก�ากบัดแูลให้การด�าเนนิงานของ
คณะท�างานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�าหนด

 4. มีอ�านาจพิจารณา อนุมัติ การใช้จ่ายทางการเงินในด้าน
สินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ในวงเงิน (แต่ละรายการ) ไม่
เกิน 25 ล้านบาท ท้ังนี้ เรื่องดังกล่าวจะต้องน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้สัตยาบันต่อไป
 5.  อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�าคัญๆ ที่ได้ก�าหนดไว้ในงบ

ประมาณรายจ่ายประจ�าปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการ 
ไว้แล้ว
 6. มีอ�านาจพิจารณา อนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสิน
เชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท ในวงเงินส�าหรับ (แต่ละรายการ)
ไม่เกนิ 100 ล้านบาท ทัง้นี ้เรือ่งดงักล่าวจะต้องน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้สัตยาบันต่อไป
 7. พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผล
ประจ�าปีต่อคณะกรรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 8. ก�าหนดโครงสร้างองค์กร อ�านาจการบริหารองค์กร รวมถึง
การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การก�าหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
โบนสัพนกังานระดบัผูบ้รหิารซึง่มไิด้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรหิาร และ
การเลิกจ้าง
 ทั้งนี้ อ�านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติ
รายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร 
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ใน
ลักษณะอ่ืนใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดัง
กล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
เพื่อพิจารณา และอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด
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ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งการรายงานต่อคณะ
กรรมการ ดังต่อไปนี้
 1. สอบทานให้บรษิทั มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้องและ
เพียงพอ
 2. สอบทานให้บรษิทั มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) 
และระบบการตรวจสอบ  ภายใน  (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิก
จ้างผู้อ�านวยการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ   
เพือ่ท�าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทนของบคุคล
ดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นีเ้พือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล  และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
 6. จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจ
สอบ  โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 (ก)  ความเหน็เกีย่วกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ชือ่ถอืได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัท
          (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
ของบริษัท
          (ค)  ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
          (ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
          (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์
          (ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
          (ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
          (ซ)  รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ ภาย
ใต้ขอบเขตหน้าที่  และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท
 7. คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัท ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัท  
ต่อบุคคลภายนอกยังเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
 ไม่มี

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทจะท�าหน้าที่ในการสรรหา และ
ก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  
โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ อันได้แก่ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ�ากดั และประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย
 หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการตามท่ีคณะ
กรรมการบริษัทก�าหนดไว้มีดังนี้
 1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน 
เลอืกตัง้โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดนั้น  ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 
ลาออกจากต�าแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสาม 
กรรมการที่จะต้องลาออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลัง 
จดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป  
ให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง  โดย
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้
 3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ
 3.2 ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดเลอืกตัง้
บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 3.3 บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบั
เลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ใน
ครัง้นัน้  ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีง
เท่ากนัเกนิจ�านวนทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผูเ้ป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 4. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ คณะกรรมการบรษิทัอาจเลอืกบคุคลซึง่มคีณุสมบตัิ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดเข้า
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทน
ดังกล่าว จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน  มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบ
ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่
 5. ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่องจ�านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
และมีหุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ ้นท่ีถือโดย 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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9.4 การก�ากับดูแลกิจการ
 เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด บริษัท
ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั (Good Corporate 
Governance) เป็นความจ�าเป็นต่อการด�ารงอยู่ของกิจการ และการ
มีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการวัดผลการด�าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมให้กิจการมีการพัฒนาและเติบโตในระดับ
ที่เหมาะสม โดยรายละเอียดของนโยบายมี ดังนี้

รายงานการปฏิบัติตามหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 1. นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการเป็นบรรษัทภิ
บาลที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ซึ่งในที่สุดจะน�าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
กิจการและความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน โดยจะเป็นการเสริมสร้างความ
โปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ
 คณะกรรมการจึงได้ก�าหนดนโยบายสนับสนุนการก�ากับดูแล
กจิการข้ึน  โดยมุง่เน้นในเรือ่งกรรมการบรษิทั ความโปร่งใสในการด�าเนนิ
งานและการเปิดเผยข้อมลู การก�ากบัดแูลฝ่ายบรหิารให้ด�าเนนิการตาม
นโยบายอย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่ประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้อืหุน้ภาย
ใต้กรอบข้อก�าหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ

 2. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บรษิทั ให้ความเคารพต่อสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ ทัง้ในฐานะ
ของนกัลงทนุและในฐานะเจ้าของบรษิทั ด้วยการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่าง
เท่าเทียมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบผลการด�าเนินงาน นโยบาย
การบริหารงาน หรือการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง  
ครบถ้วนตามความเป็นจริงผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิ 
ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ ยกตัวอย่างเช่น
 -   สทิธใินการเข้าร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ซึง่จดัให้มปีีละ 1 ครัง้ 
ในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม  โดยบริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุม
พร้อมเอกสารข้อมูล ประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอครบ
ถ้วน ทีแ่สดงรายละเอยีดความเป็นมา  และความเหน็ของคณะกรรมการ
บริษัทในทุกวาระ และมีรายละเอียดในเรื่อง ดังนี้ 
 • ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ
 • ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
 • ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วม
ประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหุ้น
 • แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก�าหนดรายการต่างๆ ที่
จะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั) ทัง้นี ้บรษิทัได้จดัท�าหนงัสอืมอบ
ฉันทะ ตามแบบประกาศของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. 
แบบ ข. และ แบบ ค. โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเลือกหนังสือมอบ
ฉนัทะแบบ ใดแบบหนึง่กไ็ด้ โดยสามารถ Download หนงัสอืมอบฉนัทะ
จากทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั ทัง้นี ้เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ใช้ประกอบการพจิารณา
ตัดสินใจ ลงคะแนนในวาระต่างๆ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

นอกจากนี้ บริษัทได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อ
กัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และด้านการลงทะเบียนเข้า
ประชุมเป็นไปโดยสะดวก สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม
ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
 - บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ  
www.principalcapital.co.th เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาวาระท่ี
ส�าคัญต่างๆ มากยิ่งขึ้น
 - บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในภาย
หลงัทีไ่ด้เริม่การประชมุแล้ว โดยมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระทีอ่ยู่
ระหว่างการพจิารณาและยงัไม่ได้ลงมต ิพร้อมนบัเป็นองค์ประชมุตัง้แต่
วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง เป็นต้นไป
 - ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ได้มีการ
แนะน�าคณะกรรมการทุกท่าน และผู้สอบบัญชีของบริษัทท่ีเข้าร่วม
ประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการในการ
ลงคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมท�าหน้าท่ี
ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามล�าดบัวาระทีแ่จ้งในหนงัสอืนดัประชมุ
ผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอส�าหรับการน�าเสนอประเด็น
ต่างๆ ของแต่ละวาระ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น  
ซักถามเรื่องต่างๆ เก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมท้ังมี
การบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปการลงมติและ 
นับคะแนนเสียงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
 - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 วาระเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมี
สิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
 -  ในระหว่างการประชมุคณะกรรมการบรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อื
หุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งค�าถามในวาระต่างๆ อย่าง
อิสระก่อนลงมติ
 - บรษิทั ได้ด�าเนนิการจดัท�ารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ ภายหลงั 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นส้ินสุดลงอย่างละเอียด ครบถ้วน ตามข้อเท็จจริงท่ี
ปรากฏในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงพาณชิย์ภายใน 14 วนั  หลงัการประชมุ พร้อม
ทัง้เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั คอื www.principalcapital.co.th
 - ปัจจุบันบริษัท อยู่ในระหว่างการพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ 
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้รายย่อย
สามารถเสนอรายชือ่กรรมการ และวาระประชมุผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของ
บริษัทโดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

 3.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัท ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ
ตอ่สงัคมและผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัทกุฝ่าย คณะกรรมการบริษัทปฏบิัติหน้าที่
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดส�าหรับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
โดยให้ความส�าคัญ และเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของ 
ผู้ถือหุ้น โดยไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ท้ังน้ี  
ผู้ถือหุ้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับการคุ้มครองและ
ปฏิบัติด้วยดีเสมอ
 - บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเพียงพอ ทันเวลา 
และทั่วถึงเกี่ยวกับผลการด�าเนินงาน นโยบายการบริหารงาน ข้อมูล
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การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการเผยแพร่
ข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัท 
คือ www.principalcapital.co.th
 - บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามล�าดับวาระที่แจ้งไว้
ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดย
ไม่ได้แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ ทราบล่วงหน้า หากจะมกีารเพิม่วาระเพือ่พจิารณา
เรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม  ผู้ถือหุ้นจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
 - ในการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ บรษิทัได้ด�าเนนิการจดัส่งหนงัสอื
นัดประชุม พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียด
ครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละ
วาระอย่างเพียงพอภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด และเผยแพร่
หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และเอกสารประกอบการประชมุเป็นการล่วง
หน้าก่อนการประชมุ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้มเีวลาในการพจิารณามากยิง่ขึน้
ในเว็บไซต์บริษัท คือ www.principalcapital.co.th
 - หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้จัดส่งให้มี
หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบของกระทรวงพาณิชย์ไปพร้อมหนังสือนัด
ประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่มาประชมุ
แทน โดยเลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่แทน หรอืกรรมการ
อสิระคนใดคนหนึง่ ของบริษทัเข้าร่วมประชมุแทนเพือ่เป็นการรกัษาสทิธิ
ของผู้ถือหุ้นได้
 - การก�าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตาม
จ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

 4.  การประชุมผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการของบรษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อการประชมุผูถ้อืหุน้
เป็นอย่างยิง่ โดยในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จะมกีรรมการเข้าร่วม
ประชุมด้วย ตามรายชื่อที่เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม โดยระหว่าง
การประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบการ
ด�าเนนิงานของบรษิทั  สอบถามแสดงความคดิเหน็ และเสนอแนะข้อคดิ
เห็นหรือแนวทางต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และได้ท�าการบันทึกประเด็น 
ซักถาม และข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไว้ในรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อย

 5.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
ไม่ว่าจะเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีภายใน ได้แก่ พนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทั 
หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ภาครัฐและหน่วยงา
นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เนือ่งจากบรษิทัตระหนกัถงึแรงสนบัสนนุจากผูม้ส่ีวน
ได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน  และสร้างก�าไรให้
กับบริษัท ซ่ึงถือว่าเป็นการสร้างความส�าเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 • พนักงาน : บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม  
  เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อเป็นการรักษา 
  บุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทได้
 • คู่ค้า : บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตาม 
  เงื่อนไขทางการค้า  รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า
 • เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

 • ลกูค้า : บรษิทัเอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อลกูค้า ผลติสนิค้าทีม่ี
คณุภาพและมาตรฐาน และมหีน่วยงานหรอืบคุคลทีท่�าหน้าทีร่บัข้อร้อง
เรียนของลูกค้าเพื่อรีบด�าเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
 • คู ่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี   
รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเล่ียงวิธีการไม่
สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่ง
 • ชุมชน : มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และ
สังคม โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความ ส�าคัญอย่างย่ิงต่อส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัได้ปฏบิตัติามกฎหมาย  และกฎระเบยีบของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เช่น ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ส�านกังานโยธา กรงุเทพมหานคร หรอืหน่วยงานทางปกครองท้องทีอ่ย่าง
เคร่งครดั  โดยบรษิทัมกัจะสามารถปฏบิตัไิด้ดกีว่าเกณฑ์ทีท่างการตัง้ไว้

 6.  ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์
 คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ 
ภารกจิ กลยทุธ์  เป้าหมาย แผนธรุกจิ  และงบประมาณของบรษิทั ตลอด
จนก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการให้ เป็นไปตามแผนธรุกจิ  และงบ
ประมาณทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่เพิม่มลูค่า
ทางเศรษฐกจิสงูสดุให้แก่กจิการ  และความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผูถ้อืหุน้

 7.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�าหน้าที่พิจารณา
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบ
ถ้วน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ดูแลไม่ให้เกิดความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท พร้อมทั้งก�าหนด
นโยบาย  และขัน้ตอนการอนมุตัริายการทีเ่กีย่วโยงกนัไว้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรและก�าหนดนโยบาย  และวธิกีารดแูลไม่ให้ผูบ้รหิารและผูเ้กีย่วข้อง
น�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้ 
 รายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้
ทราบถงึรายการทีม่คีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการทีเ่กีย่วโยง
กนั  และได้พจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทกุครัง้  รวมทัง้มกีาร
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ โดยราคาและเงือ่นไขเสมอืน
ท�ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)  และได้เปิดเผย
รายละเอียดมูลค่ารายการคู่สัญญา  เหตุผล/ความจ�าเป็นไว้ในรายงาน
ประจ�าปี  และแบบ  56-1 แล้ว และบริษัทยังได้ก�าหนดนโยบายและวิธี
การดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

 8.  จริยธรรมธุรกิจ
 บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะ
กรรมการ  ฝ่ายจดัการ  และพนกังาน เรยีกว่า “คูม่อืจรยิธรรมทางธรุกจิ” 
เพือ่ให้ผูเ้กีย่วข้องยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิของ 
บริษัท ด้วยความซือ่สตัย์  สจุรติ  และเทีย่งธรรม  ทัง้การปฏบิตัต่ิอบรษิทั  
และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ สาธารณชน และสงัคม โดยบรษิทัได้ประกาศ
แจ้งแก่ผูเ้กีย่วข้องได้รบัทราบและถอืปฏบิตั ิ และบรษิทัได้ตดิต่อสือ่สาร
กบัพนกังานอย่างสม�า่เสมอ และตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าว
เป็นประจ�า  
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 9.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน 9 ท่าน (ปัจจุบันมี 7 ท่าน 
และอยู่ระหว่างการสรรหาอีก 2 ท่าน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 
  3 ของกรรมการทั้งคณะ
 • กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จ�านวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน  
  1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
 • กรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3  
  ของกรรมการทั้งคณะ

 10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทน
กรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียว
กับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มี
คณุสมบัตทิีต้่องการ และได้ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แล้ว  กรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับ 
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย
เพิ่มมากขึ้น 

 11.  การประชุมคณะกรรมการ
 คณะกรรมการมีก�าหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ�าทุก 3 เดือน
หรืออย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น  
โดยมีการก�าหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตาม
ผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า ฝ่ายธุรการและกฎหมายบริษัทจะได้จัด
หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม  และเอกสารก่อน
การประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วัน  เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลา
ศกึษาข้อมลูอย่างเพยีงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ  ทัง้นี ้ โดยก�าหนดให้มกีาร 
จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุม
ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

 12.  คณะอนุกรรมการ
 บริษัทได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทดังนี้คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
กรรมการท่ีเป็นอิสระจ�านวน  3  ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้ที่มี
ความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน 

 13.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
 บรษิทัให้ความส�าคญักบัระบบการควบคมุภายใน โดยได้ด�าเนนิ
การสรรหาและคดัเลอืกบรษิทั อซิ ีแอคเคาท์ติง้ จ�ากดั  เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจ
สอบภายใน  และช่วยเสนอแนะเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท   และให้มีการจัดท�าคู่มือตรวจสอบภายใน โดยบริษัท 
อิซี แอคเคาท์ติ้ง จ�ากัดไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีความ
เป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ โดยจะรายงานตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบอย่างน้อยทุก 3 เดือนก่อนมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

 14.  รายงานของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท 

และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดัง
กล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ 
และใช้ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงั และประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัท�า 
รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบ 
การเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการด�ารงรักษาไว้
ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผล
ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะ
ด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

 15.  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัดว่ีาข้อมลูของบรษิทั ทัง้ทีเ่กีย่วกบั
การเงนิและทีไ่ม่ใช่การเงนิ ล้วนมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุ 
และผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีของบรษิทั จงึได้ก�าชบัให้ฝ่ายบรหิารด�าเนนิการ
ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูทีค่รบถ้วน  ตรงต่อความเป็นจรงิเชือ่
ถอืได้สม�า่เสมอและทนัเวลา  ซึง่ฝ่ายบรหิารของบรษิทั ได้ให้ความส�าคญั  
และยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น  
บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้กรรมการ 
ผู้จัดการท�าหน้าที่ติดต่อส่ือสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมท้ัง 
นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเร่ือง 
ดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัท 
ได้ที่โทร. 02-714-2184 หรือที่เว็บไซต์ www.principalcapital.co.th
 นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices of Listed Com-
panies) ซึง่เกีย่วกบัหน้าที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั เช่น 
กรรมการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท มีความซื่อสัตย์
สจุรติ มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ มคีวามรูค้วามสามารถประสบการณ์ 
มีความตั้งใจด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีหน้าที่ก�าหนดนโยบายและ
ทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท และมีการก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่าย
จัดการด�าเนินการให้เป็นตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดให้มีการประชุมคณะ
กรรมการอย่างสม�่าเสมอ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเข้า
มาควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัท
 อย่างไรกต็ามบรษิัทได้ก�าหนดให้ใชห้ลักการก�ากบัดแูลกจิการที่
ด ีตามแนวทางหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 
2549 ของตลาดหลกัทรพัย์มาปรบัใช้เท่าทีพ่จิารณาเหน็ว่าเหมาะสมกบั
โครงสร้าง และสภาพการด�าเนินธุรกิจของบริษัทดังนี้
 หลักการเรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน (อ้างถึง นโยบายการก�ากับดูแลกิจการข้อ 2. และ ข้อ 4.)  
 ข้อ 1. บริษัทก�าหนดให้มีการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และ 
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ ครอบคลุมพื้นฐาน  ตามที่กฎหมายก�าหนด    
 ข้อ 2.  ในปี 2550 ทีผ่่านมาบรษิทัก�าหนดให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ในการ
ศกึษาสารสนเทศของบรษิทัได้อย่างเสร ีและไม่มกีารปฏบิตัทิีจ่ะเป็นการ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการเพิ่มวาระหรือแจกเอกสารส�าคัญ
เพิ่มเติม ภายหลังการส่งหนังสือเชิญประชุม และมีแนวทางก�าหนดให้
ใช้ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง 
 ข้อ 3.  บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือ
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หุ้นได้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเต็มที่ เช่น 
 3.1 บรษิทัจะจดัให้มกีารเผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุและเอกสาร
ประกอบการประชุมผ่านทาง website บริษัทซ่ึงเป็นข้อมูลเดียวกับที่ 
จัดส่งในรูปแบบเอกสาร   
 3.2  บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามที่
กฎหมายก�าหนด
 3.3  บริษัทระบุประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจ
สอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 3.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ 
เป็นต้น

 ข้อ 4.  ตามหลักการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและการเสนอชื่อบุคคล
เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่
เหมาะสม กบัโครงสร้างของบรษิทั  และสภาพการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั  
อย่างไรกต็ามขณะนีอ้ยูใ่นระหว่างทีบ่รษิทัเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบั
การปฏิบัติการตามหลักการนี้
 หลกัการอืน่ๆ ได้แก่ บทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยี การเปิดเผยข้อมลู
และความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ยังคงเป็น
ไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรน�าข้อมูลภายใน
องค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัท
มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหาร ดังนี้
 1. ให้ความรู้แก่กรรมการ รวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่างๆ รับทราบ
เกี่ยวกับหน้าที่ท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส 
และบตุรทีไ่ม่บรรลนุติภิาวะ รวมถงึบทก�าหนดโทษตามพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. ก�าหนดให ้ผู ้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัท ในวัน
เดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
 3. ด�าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหาร
หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญ ที่มีผลต่อ 

การเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิด
เผยต่อสาธารณะชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้น 
ต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
 ทั้งนี้ หากผู้ที่เก่ียวข้องฝ่าฝืนข้อก�าหนดในเรื่องเก่ียวกับการใช้
ข้อมูลภายในดังกล่าว ถือว่าได้กระท�าผิดข้อบังคับของบริษัท จะมีโทษ
ทางวินัยตามที่ได้ก�าหนดไว้ใน “ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัท  
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด จ�ากัด (มหาชน)” โดยบทลงโทษทางวินัยมี 
4 ประการโดยขึ้นกับลักษณะแห่งความผิด หรือความหนักเบาของการ 
กระท�าผิดหรือตามความร้ายแรงที่เกิดขึ้น คือ
 • ตักเตือนด้วยวาจา
 • ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และพกังานโดยไม่ได้รบัค่าจ้าง 
  ไม่เกิน 7 วัน
 • เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี
 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผู้ตรวจสอบบัญชีดังต่อไปนี้

 ในปี 2555 บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีค่าใช้จ่ายสอบบัญชีเฉพาะบริษัทรวม 0.56 ล้านบาท  
แบ่งเป็น ค่าสอบบัญชี 0.55 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.01 ล้านบาท 

หมายเหตุ

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่  ค่าเดินทาง  ค่าล่วงเวลา  เป็นต้น

ชื่อบริษัทผู้จ่าย                               ชื่อผู้สอบบัญชี                         ค่าสอบบัญชี (บาท)             ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)

พริ้นซิเพิล  แคปิตอล                     บริษัท  ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด                         600,000                            9,546

พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์                  บริษัท  ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด                          70,000                                 315

คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์                  บริษัท  ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด                          370,000                                1,035

 รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี                                        1,040,000                           10,896
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9.7 การปฏบิตัติามหลกัการการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนเรือ่งอืน่ๆ
 บริษัทได้ก�าหนดขอบเขตหน้าที่ของผู ้บริหารระดับสูงและ

เลขานุการบริษัท ไว้ดังต่อไปนี้

อ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

 1. ควบคมุดแูลการด�าเนนิกจิการและ/หรอืบรหิารงานประจ�าวนั

ของบริษัท

 2. ด�าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 

และงบประมาณที่ ได ้ รับอนุมัติ จากคณะกรรมการและ/หรือ 

คณะกรรมการบริหารของบริษัท

 3. เป็นผูรั้บมอบอ�านาจของบรษิทัในการบรหิารกจิการของบรษิทั

ให้เป็นตามวัตถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ข้อก�าหนด ค�าสัง่ มติ

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นและ/หรอืมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการ

บริหารของบริษัททุกประการ

 4. มีอ�านาจแต่งต้ังและบริหารงานคณะท�างานต่างๆ เพื่อ

ประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี และโปร่งใส และให้มี

อ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติ

งานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือการมอบ

หมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนังสือ

มอบอ�านาจซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/

หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการของ

บริษัท และ/หรือบริษัทได้ก�าหนดไว้

 5. ก�าหนดภารกจิ วตัถปุระสงค์ แนวทาง นโยบายของบรษิทั รวม

ถงึการสัง่การและก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานโดยรวม เพือ่ให้เกดิประโยชน์

สูงสุดในการบริหารงาน

 6. ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่าง

สม�่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและ

ภายนอกบริษัท

 7. มีอ�านาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอด

จนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการพ้นจากการเป็น

พนักงาน 

 8. มอี�านาจออกค�าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพือ่ให้การปฏบิตัิ

งานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพ่ือรักษา

ระเบียบ วินัย การท�างานภายในองค์กร

 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ

บริษัทเป็นคราวๆ ไป

 10. วงเงนิอนมุตัขิองประธานกรรมการบรหิารให้เป็นไปตามคูม่อื

อ�านาจด�าเนินการที่บริษัทประกาศใช้

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการ

 1. ควบคมุดแูลการด�าเนนิกจิการและ/หรอืบรหิารงานประจ�าวนั

ของบริษัท 

 2. ด�าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 

และงบประมาณที่ ได ้ รับอนุมัติ จากคณะกรรมการและ/หรือ 

คณะกรรมการบริหารของบริษัท

 3. เป็นผู้รับมอบอ�านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของ 

บริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�าหนด 

ค�าสั่ง มติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ  

(และคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ)

 4. มีอ�านาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะท�างานต่างๆ เพื่อ

ประโยชน์ และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี และโปร่งใส และให้มี

อ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติ

งานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือการมอบ

หมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนังสือ

มอบอ�านาจซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าส่ังที่คณะกรรมการ 

ของบริษัท และ/หรือบริษัทได้ก�าหนดไว้

 5. ก�าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท  

รวมถึงการส่ังการและก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยรวม เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน

 6. ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่าง

สม�่าเสมอ เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและ

ภายนอกบริษัท

 7. มีอ�านาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอด

จนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการพ้นจากการเป็น

พนักงาน 

 8. มีอ�านาจ ออกค�าส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อ

รักษาระเบียบ วินัย การท�างานภายในองค์กร

 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ

บริษัทเป็นคราวๆ ไป

 10. วงเงินอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 

ผู้จัดการให้เป็นไปตามคู่มืออ�านาจด�าเนินการที่บริษัทประกาศใช้

 ทัง้นี ้อ�านาจของประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ

ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ�านาจ

และ/หรอืการมอบอ�านาจในการอนมุตัริายการใดทีผู่ร้บัมอบอ�านาจ หรอื

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยีหรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่

ใดขัดแย้งกับบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะ

กรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการ 

ดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด 
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ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการ

บริษัท
 

 1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญของบริษัท

 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย  และด�าเนินการอื่นๆ ตาม

ที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด

 3. เรียกประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบเฉพาะเรื่อง

 4. จดัท�ารายงานการประชมุ และเอกสารส�าคญัต่างๆ ได้แก่ การ

จัดหาสถานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมผู้ถือหุ้น การก�าหนด

วาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชมุ การจดบนัทกึรายงาน

การประชุมทั้งหมด

 5. จัดท�ารายงานประจ�าปีของบริษัท เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้น

 6. จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

 7. ร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ

 8. ดแูลให้บรษิทั และคณะกรรมการปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎ

เกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

 9. ส่งเสริมให้บริษัท มีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม

 10. เป็นนายทะเบยีนของบรษิทั และการประสานงานเกีย่วกบัการ

จ่ายเงินปันผล

 11. ด�าเนนิการตามมตทิีป่ระชมุกรรมการหรอืมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities : CSR)

วสิยัทศัน์
บริษทั พริน้ซเิพลิ แคปิตอล จ�ากดั (มหาชน) ได้ก�าหนดเป้าหมายในการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม

อย่างต่อเนื่อง และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม บนความมุ่งมั่นที่ว่า สังคมไทยจะดีขึ้น 

ต้องเริม่ตัง้แต่วนันี ้ และจะดยีิง่ขึน้ไปในวนัพรุง่นี ้ หากมแีผนการท�างาน

ที่ดีรองรับ เมื่อองค์กรของเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม องค์กรของเราก็

ควรร่วมสร้างสิง่ดงีามกลบัคนืให้กบัสงัคม จงึจะเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม

อย่างแท้จรงิ 

แนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคม
 บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน) ได้วางแผนการ

ท�าโครงการเพื่อสังคมโดยยึดถือแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตาม

ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�าหนดหลักการไว้ โดยให้ความ

ส�าคัญกบัการประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม มคีวามชดัเจนในการ

ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ันทกุประเภท ให้การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็น

ธรรม มคีวามรับผดิชอบต่อผูบ้รโิภค พร้อมการร่วมดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม

อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

เป็นงานส�าคญั เพือ่ร่วมสร้างสรรค์สงัคมน่าอยูอ่ย่างยัง่ยนื 

แนวทางปฏบิตัิ
โครงการ  “จากองค์กรท�าดสีูว่ดั จากวดัท�าดสีูช่มุชน”

 บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน) ได้ริเริ่มจัดท�า

โครงการพฒันาคณุภาพชวีติของผูค้นในสงัคม โดยบรษิทั ได้มอบหมาย

ให้บุคลากรในองค์กรเข้าร่วมประสานงานการจัดหาผู้บริจาคให้เข้ามา 

ช่วยมอบทนุช่วยเหลอื  เพือ่พฒันาการรกัษาทางการแพทย์ในชมุชนทีอ่ยู่

ห่างไกลงบประมาณ ให้ได้มมีาตรฐานการรกัษาทางการแพทย์ทีด่ ีภายใต้

ชือ่โครงการ  “จากองค์กรท�าดสีูว่ดั จากวดัท�าดสีูช่มุชน” บนพืน้ฐานความ

ตัง้ใจทีว่่า วดัเป็นแหล่งยดึโยงความร่วมมอืของชมุชน เป็นศนูย์รวมจติใจ

ของชมุชน การทีอ่งค์กรมเีป้าหมายในการประสานงานโครงการผ่านวดั

ไปสูโ่รงพยาบาล กด้็วยสาเหตทุีว่่า เมือ่โรงพยาบาลได้รบัสิง่ดีๆ  จากวดั

ซึ่งเป็นตัวแทนศูนย์รวมแห่งชุมชน โรงพยาบาลก็ให้การดูแลรักษาเป็น

พเิศษ องค์กรจงึเน้นสร้างสงัคมดีๆ  ผ่านวดั แล้วให้วดัเป็นผูส่้งต่อไปยงั

ปลายทางทีอ่งค์กร เป็นผูก้�าหนด โครงการดงักล่าวจงึเป็น “โครงการเพือ่

สงัคมผ่านวดั” หรอื “CSR ผ่านวดั”

ผ่านการดแูลเอาใจใส่สขุภาพ (Heath Care)  

กิจกรรมจากโครงการ “จากองค์กรท�าดีสู ่วัด จากวัดท�าดีสู ่ชุมชน”  

ในปีพ.ศ. 2556

มอบเครือ่งเอก็ซเรย์ดจิติอลให้โรงพยาบาลวดันายงู จงัหวดัอดุรธานี

 องค ์กรได ้การจัดหาผู ้บริจาคเครื่องเอ็กซเรย ์ดิจิตอลให้ 

โรงพยาบาลวัดนายูง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งก่อนหน้านั้น ระบบการรักษา

ทางการแพทย์เป็นไปตามสภาพ คือมีเครื่องเอ็กซเรย์ซึ่งถ่ายออกมา

แล้วแสดงผลได้เพยีงภาพขาวและด�าเท่านัน้ ท�าให้อ่านค่า และวนิจิฉยั

อะไรไม่ได้ ขณะนีโ้รงพยาบาลดงักล่าวนอกจากจะมรีะบบการรกัษาทีม่ี

ประสทิธภิาพมากขึน้แล้ว ยงัมสีถานะเป็นโรงพยาบาลทีม่เีครือ่งเอก็ซเรย์

ทีท่นัสมยัทีส่ดุในย่านนัน้อกีด้วย 

 ส�าหรบัการวดัผลนัน้ หากเป็นเครือ่งเอก็ซเรย์มาตรฐานเดมิ เมือ่

คนไข้มาตรวจ กจ็ะได้ยาแก้ปวดกลบัไป เมือ่องค์กรได้น�าเครือ่งเอก็ซเรย์

ดิจิตอลไปมอบให้ จึงสามารถแสดงผลให้เห็นว่า คนไข้มีอาการของ 

โรคนิ่ว คนไข้ก็สามารถรับรู้ถึงโรคที่แท้จริงได้ อันจะน�าไปสู่การรักษาที่

ถกูวธิต่ีอไป

ร่วมสร้างทีจ่อดรถเพือ่เป็นทางหนไีฟส�าหรบัคนไข้ โรงพยาบาลวดันายงู 

จงัหวดัอดุรธานี

 บริษัทได้เข้าไปสังเกตคุณภาพชีวิตของคนไข้ที่เข้ามารักษา

พยาบาลในโรงพยาบาลวัดนายูง จังหวัดอุดรธานี พบว่ายังขาดระบบ

การดูแลสวัสดิภาพชีวิตของคนไข้ที่ดีเพียงพอ และพบว่าคนไข้จะ 

ได้รับการดูแลที่ดีขึ้น หากมีที่จอดรถที่เป็นทางหนีไฟดังกล่าว จึงได้

ประสานงานการจดัหาผูบ้รจิาคให้เข้ามาช่วยมอบทนุดงักล่าว

การดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างเป็นรปูธรรม ในปี พ.ศ. 2556

 บริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องการสร้างจิตส�านึกในการดูแลสิ่ง

แวดล้อมให้กบัสงัคมส่วนรวม โดยเริม่ต้นทีต่วัองค์กรเองก่อน และลงมอื

ปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรมด้วยการเปลีย่นหลอดไฟทกุดวงในอาคารให้เป็น
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง

 บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส�าคัญ

ต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบ

หมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการ

ควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ

และเหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิ และมปีระสทิธภิาพประสทิธผิลในการ

ด�าเนนิงาน รวมทัง้การใช้ทรพัยากร การดแูลรกัษาทรพัย์สนิ การป้องกนั 

หรอืลดความผดิพลาด ความเสยีหาย การรัว่ไหล การสิน้เปลอืงหรอืการ

ทุจริต ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวม

ทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัท

 ส�าหรับการควบคุมภายในของบริษัท บริษัทท�าการว่าจ้าง

บริษัทส�านักงานสอบบัญชีจากภายนอก เพื่อท�าหน้าที่จัดท�าแผนการ 

ตรวจสอบของบริษัท ซ่ึงมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจ 

สอบ คอืบรษิทั อซี ิแอคเคาท์ติง้ จ�ากดั เป็นบรษิทัตรวจสอบบญัชภีายใน

และได้เข้ามาตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกๆ ไตรมาส โดยโปรแกรมการ

ตรวจสอบครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เช่น การควบคุมการขาย การบริหาร

การตลาดและรายได้ การควบคมุรายจ่าย การควบคมุฝ่ายจดัซือ้จดัจ้าง 

การควบคุมทรัพย์สินและหนี้สิน การควบคุมระบบบัญชีต้นทุน เป็นต้น  

 และยังได้เน้นถึงการตรวจสอบระบบควบคุมภายในระบบงาน

ใหม่ๆ ส�าหรับธุรกิจใหม่ที่บริษัทได้เริ่มด�าเนินการในปี 2556 ด้วย โดย

ให้มีการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส และรายงานผลการตรวจ

สอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส มีการติดตามการแก้ไขข้อ

ปัญหาต่างๆ ที่ทางผู้ตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าได้รับการปรับปรุงให้ 

เหมาะสม โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

หลอด LED อนัมคีณุสมบตัทิีโ่ดดเด่นในด้านการช่วยประหยดัพลงังาน

ได้มากกว่า 50% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟทั่วไป และให้ความ

สว่างได้ โดยไม่ปล่อยความร้อนออกมาเหมือนหลอดไฟประเภทอื่นๆ  

รวมทัง้ไม่มโีลหะหนกัเป็นส่วนประกอบทีเ่ป็นปัญหากบัสิง่แวดล้อม 

โครงการ “จากองค์กรท�าดสีูว่ดั จากวดัท�าดสีูช่มุชน” ในปี พ.ศ. 2557

 องค์กร ยงัคงเน้นท�าการประสานงานจดัหาผูบ้รจิาคในโครงการ 

“จากองค์กรท�าดสีูว่ดั จากวดัท�าดสีูช่มุชน” อย่างต่อเนือ่ง และในปีนีไ้ด้เพิม่

การประสานงานการจดัหาผูบ้รจิาคในกจิกรรม “พาหมอเก่ง มาหาชมุชน” 

ไว้ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี โดยองค์กรได้อาสาเป็นช่องทางการน�าพา

แพทย์มฝีีมอืไปออกหน่วย ช่วยบรกิารรกัษาผูค้นในชมุชนในภมูภิาคต่างๆ 

ทีข่าดบคุลากรทางการแพทย์ทีเ่พยีงพอ เพราะองค์กรเชือ่ว่า หากเพือ่น

มนุษย์มีสุขภาพร่างกายที่ดี ก็จะสามารถร่วมกันขับเคลื่อนสังคมให้ไป

ข้างหน้าได้

การดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างเป็นรปูธรรม ในปี พ.ศ. 2557

 บริษัทมีแผนชัดเจนในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเร่ิมท่ี 

ตัวองค์กรก่อน ในปีนี้ได้เตรียมแผนการรณรงค์และลงมือท�าในการ

แยกขยะรีไซเคิลไว้อย่างจริงจัง พร้อมทั้งการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ต่างๆ  

เมื่อครบวาระการใช้งาน โดยเฉพาะการเปลี่ยนมาใช้เครื่องปรับอากาศ

ทีร่กัษาสิง่แวดล้อม

 ทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นของกิจกรรมในโครงการเสริมสร้าง

จริยธรรมอันสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัท พร้ินซิเพิล  

แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน) ได้ริเริ่มท�าไว้แล้ว และก�าลังสานต่อบน 

ความมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลดีต่อบุคลากรในองค์กร บริษัท เพื่อนมนุษย์ 

ตลอดจนสงัคมส่วนรวมในระยะยาว 
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12. รายการระห
ว่างกัน
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2555    
2556

บริษ
ัท เมโทร แมชีนเนอรี่ จ�ากัด 

(ด�าเนินธุรกิจน�าเข้า ขายปลีก เครื่อง 

จักรกลหนัก  เครื่องกลและอะไหล่)

บริษ
ัท วี อินเทลลิเจนซ์ จ�ากัด

นางสาวภัทรพร จารุพัฒ
น์

• ค่าบริการ

• ค่าเช่าและค่า

บริการ

• ค่าบริการ

• เจ้าหนี้

0.52---

0.18

0.38

1.04

0.21

    

เป็นบริษ
ัทที่มีกรรมการ

และผู้ถือหุ้นร่วม

กัน (ตั้งแต่เดือน 

พฤษ
ภาคม 2556 ไม่มี

ผู้ถือหุ้นและกรรมการ

ร่วมกัน)

เป็นบริษ
ัทที่มีกรรมการ

ร่วมกัน (ตั้งแต่เดือน 

กันยายน 2556 ไม่มี

กรรมการร่วมกัน)

เป็นกรรมการ 

• เป็นสัญ
ญ

าการใช้บริการการใช้น�้าประปาและไฟฟ้าในส�านักงาน

แทนการเช่าส�านักงาน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 โดยอัตรา

ค่าบริการกระแสไฟฟ้า 4.28 บาทต่อหน่วย และอัตราค่าบริการน�้า

ประปา 17.38 บาทต่อหน่วย โดยเก็บตามการใช้สาธารณู
ปโภคจริง

ของแต่ละเดือน จนกว่าจะมีการยกเลิกการใช้พื่นที่ส�านักงาน ซึ่งการ

ใช้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณ
ฑ

์ตามที่ตกลงกัน

ระหว่างบริษ
ัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

• ภายหลังการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหลัก ท�าให้ไม่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการ

ร่วมกันตั้งแต่เดือนพฤษ
ภาคม 2556

• เป็นสัญ
ญ

าเช่าพื้นที่ส�านักงานขนาด 220 ตารางเมตร เริ่มตั้งแต่

เดือนมิถุนายน 2556 เป็นเวลา 3ปี

• คณ
ะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษั

ทมีความจ�าเป็นเร่งด่วนใน

การย้ายส�านักงานใหญ่
แห่งใหม่ในเวลาจ�ากัด และอัตราค่าเช่าที่

ต�่ากว่าอัตราค่าเช่าทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบในบริเวณ
เดียวกัน โดยค่า

เช่าพื้นที่ของอาคารใกล้เคียงอยู่ที่ 475 บาท/ตารางเมตร/เดือน ส่วน

อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของบริษั
ทอยู่ที่ 450 บาท/ตารางเมตร/เดือน

• เป็นสัญ
ญ

าว่าจ้างที่ปรึกษ
ากฎหมาย เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 

2556

• คณ
ะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ

เหมาะสมเนื่องจากบริษั
ทมีความจ�าเป็นต้องใช้ที่ปรึกษ

ากฎหมายที่

เข้าใจธุรกิจของบริษั
ทเป็นอยางดี อีกทั้งค่าบริการดังกล่าวเป็นราคา

ที่ต�่ากว่าตลาด

• เป็นเจ้าหนี้บริษั
ท เนื่องจากค่าใช้บริการตามรายละเอียดข้างต้น
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12.2 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท�ารายการ

ระหว่างกัน
  การท�ารายการระหว่างกันนั้นมีความสมเหตุสมผลและจ�าเป็น 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้

ความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

และเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งมีราคาและมีเงื่อนไขที่เป็น

ธรรมและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.3 นโยบายการท�ารายการระหว่างกัน
  กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัท เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะน�าเสนอให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็น และความเหมาะสม

ของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญ

ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทจะจัดให้มีผู ้

เชีย่วชาญอสิระ หรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัให้ความเหน็เกีย่วกบัรายการ

ระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้การอนุมัติการเข้าท�ารายการระหว่างกันที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของบริษัท กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

  ในอนาคต หากเกิดรายการระหว่างกัน บริษัทจะด�าเนินการ

ให้มีการอนุมัติให้ท�ารายการดังกล่าว โดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือ

อาจขัดแย้งจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และให้ความเห็นต่อการท�ารายการ

ดังกล่าวทุกครั้ง  ซึ่งการอนุมัติให้ท�ารายการดังกล่าวจะด�าเนินการตาม

ขั้นตอนของข้อก�าหนดหรือประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดเรื่องรายการท่ีเกี่ยวโยง

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์

ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด โดยการก�าหนดราคา ค่าตอบแทน หรือค่า

ธรรมเนียมเกี่ยวกับรายการระหว่างกันบริษัทจะก�าหนดโดยอ้างอิงจาก

ราคาตลาด ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชี

และผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาถึงความสม

เหตสุมผลของรายการ และค�านงึถงึประโยชน์ของบรษิทัเป็นส�าคญั และ

จะเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท และ

รายงานประจ�าปีของบริษัท
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ฐำนะกำรเงิน 
และผลกำรด�ำเนินงำน3

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ 
13.1 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)”) 

  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการ
เงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ 
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
  ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
  ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่
  การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน 
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึง การประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามทีค่วรของกจิการเพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์  
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ    การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะ
สมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนอ
งบการเงินโดยรวม 
  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
  ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันเดียวกันของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516

   บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
   (เดิมชื่อ บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด)
   กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2557 
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 งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 หมายเหตุ  2556  2556  2555

สินทรัพย์      

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  68,315,263  46,426,295  44,536,238 

เงินลงทุนชั่วคราว 8  324,322,965 324,322,965  9,419,550 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 9   83,139,703  17,360,862  8,154,586 

สินค้าคงเหลือ   259,191   259,191   231,696 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6  4,059,198  2,632,356  1,088,068 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   480,096,320   391,001,669  63,430,138 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 10  520,000   -  307,081,878 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11   -  44,999,950  - 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  12   1,514,201,694   1,511,150,682  1,558,564,403 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  13  33,489,971   2,392,306  1,488,184 

ค่าความนิยม 2.2   4,575,754   -   - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 14  2,788,450   2,064,173  1,460,032 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,555,575,869   1,560,607,111  1,868,594,497 

รวมสินทรัพย์   2,035,672,189   1,951,608,780  1,932,024,635 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     

13.2 งบแสดงฐานะการเงิน 
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)”)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (หน่วย: บาท)
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 งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 หมายเหตุ  2556  2556  2555

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      
หนี้สินหมุนเวียน      
เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร 15   13,649,802 -  -
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6, 16 46,771,539   31,196,135  29,595,926
เงินกู้ยืมระยะสั้น 17  11,546,355   -   - 
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 20  338,743  -  -
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปี 18   -   -  76,000,000 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   2,644,976   -  - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19    20,736,655   16,291,343  11,943,842 
รวมหนี้สินหมุนเวียน   95,688,070   47,487,478  117,539,768 
หนี้สินไม่หมุนเวียน      
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด     
ช�าระภายในหนึ่งปี 20  172,227   -   - 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปี 18   -   -   818,000,000 
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 21   5,160,677   2,366,292   3,645,388 
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 22   1,241,079   1,241,079  - 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 27   6,067,162  72,578   - 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   12,641,145   3,779,949   821,645,388 
รวมหนี้สิน   108,329,215   51,267,427   939,185,156 
ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ทุนเรือนหุ้น 24      
ทุนจดทะเบียน      
  หุ้นสามัญ 1,400,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท     
  (2555: หุ้นสามัญ 606,900,000 หุ้น 
  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)  1,400,700,000   1,400,700,000   606,900,000 
  ทุนที่ออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว      
  หุ้นสามัญ 933,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท      
  (2555: หุ้นสามัญ 466,900,000 หุ้น 
  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)   933,800,000   933,800,000   466,900,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 24   857,890,000   857,890,000   390,990,000 
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 23   24,000   24,000   - 
ก�าไรสะสม      
  จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 25  36,180,000   36,180,000   36,180,000 
   ยังไม่ได้จัดสรร    99,448,974   72,447,353   98,769,479 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   1,927,342,974  1,900,341,353   992,839,479 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,035,672,189   1,951,608,780   1,932,024,635 
   -   -   -   
 

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (หน่วย: บาท)
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 งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 หมายเหตุ  2556  2556  2555

ก�าไรขาดทุน:      

รายได้      

รายได้จากกิจการอาคารที่พักอาศัย   202,205,406   202,205,406  190,186,590 

รายได้ค่าบริหารอาคารส�านักงาน   14,000,000  14,000,000   - 

รายได้จากการให้บริการ  68,167,352   -   - 

ดอกเบี้ยรับ   2,043,757   2,025,384   3,374,252 

ก�าไรจากการจ�าหน่ายหลักทรัพย์  5,589,461   5,589,461   - 

รายได้อื่น   4,453,721  4,435,165  2,429,581 

รวมรายได้  296,459,697  228,255,416   195,990,423 

ค่าใช้จ่าย      

ต้นทุนจากกิจการอาคารที่พักอาศัย   113,838,671   113,838,671   114,903,118 

ต้นทุนค่าบริหารอาคารส�านักงาน  5,165,296   5,165,296  - 

ต้นทุนการให้บริการ   24,552,338   -   - 

ค่าใช้จ่ายในการบริการ   14,149,447  14,149,447   13,883,856 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6  99,981,428   91,224,334   84,757,776 

รวมค่าใช้จ่าย   257,687,180   224,377,748   213,544,750 

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  38,772,517  3,877,668   (17,554,327)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (32,303,874)  (31,967,778)  (40,906,980)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  6,468,643   (28,090,110)  (58,461,307)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27   (7,656,411)  (172,578)  - 

ขาดทุนส�าหรับปี  (1,187,768)  (28,262,688)  (58,461,307)

      

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:      

ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย      

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 27   1,867,263   1,940,562   - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  679,495  (26,322,126)  (58,461,307)

    (ปรับปรุงใหม่) 

ก�าไรต่อหุ้น 28      

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       

   ขาดทุนส�าหรับปี   (0.002)  (0.047)  (0.120)

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     

   

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)”)
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (หน่วย: บาท)
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 งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 หมายเหตุ  2556  2556  2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน      

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี   6,468,643   (28,090,110)  (58,461,307)

รายการปรับกระทบก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน    

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  67,910,298   63,119,062  62,820,858 

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   9,694   9,694   19,438 

   ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน  (862,891)  (862,891)  - 

   ก�าไรจากการจ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์  (869,127)  (856,061)  (54,165)

   ก�าไรจากการจ�าหน่ายหลักทรัพย์   (5,589,461)  (5,589,461)  - 

   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   1,670,985   1,462,395   811,638 

   ประมาณการหนี้สินระยะยาว  1,241,079  1,241,079   - 

   ดอกเบี้ยรับ  (2,043,757)  (2,025,384)  (3,374,252)

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย   31,886,399   31,594,573   40,763,850 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ     

  หนี้สินด�าเนินงาน   99,821,862   60,002,896   42,526,060 

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง      

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (47,075,390)  (9,215,969)  (2,934,921)

   สินค้าคงเหลือ  (27,495)  (27,495)  (3,066)

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (364,159)  (1,872,022)  1,501,434 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (848,823)  (431,600)  (1,213,546)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)      

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   9,184,599   1,711,210   10,196,116 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  4,795,743   4,234,001   1,204,124 

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   (800,929)  (800,929) - 

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน   64,685,408   53,600,092   51,276,201 

   จ่ายดอกเบี้ย  (31,997,399)  (31,705,573)  (40,764,877)

   จ่ายภาษีเงินได้   (447,006)  (172,541)  (71,882)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน   32,241,003   21,721,978   10,439,442 

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     

   

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)”)
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (หน่วย: บาท)
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 งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 หมายเหตุ  2556  2556  2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น   (304,299,920) (304,299,920)  (2,419,550)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายหลักทรัพย์  1,255,037,828   1,255,037,828   - 

เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์   (1,249,448,367)  (1,249,448,367)  - 

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2.2) (34,239,418)  (44,999,950)  - 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 307,081,878   307,081,878   (6,830,914)

เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ   2,371,491   2,353,117   3,062,503 

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์   1,424,100   1,411,016   88,390 

เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์ 

และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (17,863,001) (17,050,919)  (1,497,271)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (39,935,409)  (49,915,317)  (7,596,842)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารเพิ่มขึ้น  1,127,179   -   - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น   374,000   -   - 

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (894,000,000)  (894,000,000) - 

จ่ายช�าระหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน  (111,144)  -   - 

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น  24,000  24,000   - 

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน  933,800,000   933,800,000   - 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน  41,214,035   39,824,000   - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  33,519,629  11,630,661   2,842,600 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  44,536,238  44,536,238   41,693,638 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 

(หมายเหตุ 7)   78,055,867   56,166,899   44,536,238 

     - 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม      

รายการที่มิใช่เงินสด      

  ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ช�าระเงิน  113,500  113,500   - 

   ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลัก

   คณิตศาสตร์ประกันภัย  1,848,938  1,940,562   - 

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)”)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (หน่วย: บาท)
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 466,900,000   390,990,000   -   36,180,000   157,230,786   1,051,300,786  

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -   -   -   -   (58,461,307)  (58,461,307) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  466,900,000   390,990,000   -   36,180,000  98,769,479   992,839,479  

        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556  466,900,000   390,990,000   -   36,180,000   98,769,479   992,839,479  

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 24 )  466,900,000   466,900,000   -   -   -   933,800,000  

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น (หมายเหตุ 23)  -   -   24,000   -   -   24,000  

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -   -   -   -   (26,322,126)  (26,322,126) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 933,800,000  857,890,000   24,000   36,180,000   72,447,353   1,900,341,353  

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้       

       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 466,900,000   390,990,000 -   36,180,000          98,769,479        992,839,479

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 24)           466,900,000      466,900,000  - - -  933,800,000 

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น (หมายเหตุ 23)  -  -  24,000            -   -   24,000 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี -   -  -            -   679,495 679,495 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 933,800,000  857,890,000  24,000  36,180,000  99,448,974        1,927,342,974 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

                         (หน่วย: บาท)

   งบการเงินรวม     

                     ก�าไรสะสม   

 ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหน้า จัดสรรแล้ว -   รวม

 และช�าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ค่าหุ้น ส�ารองตามกฎหมาย  ยังไม่ได้จัดสรร  ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)”)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

                         (หน่วย: บาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ    

                     ก�าไรสะสม   

 ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหน้า จัดสรรแล้ว -   รวม

 และช�าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ค่าหุ้น ส�ารองตามกฎหมาย  ยังไม่ได้จัดสรร  ส่วนของผู้ถือหุ้น
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13.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ข้อมูลทั่วไป

 บริษัท พร้ินซิเพลิ แคปิตอล จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทั

มหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัท

คือการให้บริการที่พักอาศัย (Serviced Apartment) และบริหารอาคาร

ส�านักงาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้จดทะเบียนย้ายที่อยู่

บริษัทกบักระทรวงพาณชิย์จากเดมิอยูท่ี ่เลขที ่1758/4 ถนนสขุมุวทิ แขวง

บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เป็น เลขที่ 29 ชั้น 12 อาคาร

บางกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขต

วัฒนา กรุงเทพมหานคร ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 บริษัท

ได้จดทะเบียนย้ายที่อยู่บริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เป็นเลขที่ 29 ชั้น 23 

อาคารบางกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ 

เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร นอกจากนี ้บรษิทัมสีาขาตัง้อยู ่เลขที ่1 ซอย

สวนพลู ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 จากการที่นายสาธิต วิทยากรเข้าซื้อหุ ้นบริษัทเมื่อวันที่ 22 

เมษายน 2556 ท�าให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนแปลงจากกลุ่ม

นายวีระ บูรพชัยศรี เป็นนายสาธิต วิทยากร

 ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ที ่3/2556 เมือ่วนัที ่22 เมษายน 

2556 ท่ีประชุมอนุมัติการลาออกจากการเป็นกรรมการของนางสาว 

พิมพ์ใจ บูรพชัยศรี นางวิภาวดี บูรพชัยศรี และนายธนเดช คุพวงศ์  และ

แต่งตัง้ให้นายสาธติ วทิยากร นางสาวศริดา เทยีมประเสรฐิ และนางสาว 

ภัทรพร จารุพัฒน์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทแทน โดยให้มีผลบังคับ

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556

 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ�าปี 2556 เมื่อวัน

ที่ 26 เมษายน 2556 ที่ประชุมรับทราบกรรมการที่ออกตามวาระและ

ไม่ประสงค์กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกได้แก่ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์  

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร และพันต�ารวจเอกหญิงกิดานันท์ คมข�า 

และแต่งตั้งให้นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ นายศาสตรา จันทรศัพท์ 

และนายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทแทน  

และแต่งตั้งนางสาวอรวรรณ เตชะไพบูลย์ และนางสาวอรัญญา  

เฉลิมพรวโรดม เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่ 

วันที่ 26 เมษายน 2556

 

 ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ที ่4/2556 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 

2556 ที่ประชุมอนุมัติการลาออกของนายวีระ บูรพชัยศรี และแต่งตั้ง 

ให้นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทแทน  

โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2556

 

 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้รับแจ้งค�าเสนอซื้อหลัก

ทรัพย์จากนายสาธิต วิทยากรในฐานะผู้ท�าค�าเสนอซื้อจากการได้มาซึ่ง

หุน้ของบรษิทั โดยผูท้�าค�าเสนอซือ้จะรบัซือ้หลกัทรพัย์ของบรษิทัตัง้แต่วนั

ที ่8 พฤษภาคม 2556 ถงึวนัที ่12 มถินุายน 2556 ณ วนัสิน้สดุระยะเวลา

การท�าค�าเสนอซื้อ  ไม่มีผู้เสนอขายหลักทรัพย์ให้กับนายสาธิต วิทยากร

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท 

กับกระทรวงพาณิชย์จากเดิม “บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 

(มหาชน)” เป็น “บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน)”

 

 ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัที ่28 มกราคม 

2557 ที่ประชุมรับทราบการลาออกของนายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล  

ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 

2556 และรับทราบการลาออกของนางสาวอรวรรณ เตชะไพบูลย์จาก

ต�าแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยมีผลตั้งแต ่

วันที่ 27 มกราคม 2557

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

 2.1  งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ

ในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลง 

วันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี 

พ.ศ. 2543

 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็น

ทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบัภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงนิ

ฉบับภาษาไทยนี้

 

 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้

เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

 ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท  

พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) และ

บริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
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 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท พริ้นซิเพิล  

อินเวสท์เมนท์ จ�ากัด ขึ้นเป็น บริษัทย่อยของบริษัทเพื่อให้บริการ 

ค�าปรึกษาด้านธุรกิจ

 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 บริษัทซื้อหุ ้นสามัญของบริษัท  

คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ากัด เพื่อซ้ือกิจการของบริษัทดังกล่าวด้วย

จ�านวนเงิน 35 ล้านบาท บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 100 

ของทนุเรยีกช�าระแล้วของบรษิทัดงักล่าว บรษิทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิเทมส์ 

จ�ากัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและประกอบ

ธุรกิจเก่ียวกับการเป็นที่ปรึกษาการติดตั้งระบบและจัดอบรมระบบงาน

โปรแกรมส�าเร็จรูป (ซอฟท์แวร์) รวมทั้งให้บริการด้านบ�ารุงรักษาและ

ดูแลระบบสารสนเทศต่างๆ บริษัทช�าระเงินค่าหุ้นดังกล่าวเป็นเงินสด

แล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 

 

 งบการเงินรวมนี้ได ้รวมงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท  

คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วันที่ลงทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ท้ังน้ี 

บริษัทได้บันทึกสินทรัพย์สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม และราคาซื้อส่วน 

ที่เกินกว่า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิจะถูกบันทึกไว้ในบัญชี 

ค่าความนิยม 

 มลูค่ายตุธิรรมและมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สทุธขิองบรษิทั 

คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ากัด  ณ วันที่ลงทุนมีดังต่อไปนี้

  (หน่วย: พันบาท)

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี

สินทรัพย์  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 761 761

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 27,919 27,919

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 520 520

อุปกรณ์  2,591 1,285

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 35,536 46

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4,897 4,897

สินทรัพย์อื่น ๆ 4,356 4,356

     รวมสินทรัพย์ 76,580 39,784

หนี้สิน  

เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร (12,523) (12,523)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (8,102) (8,102)

เงินกู้ยืมระยะสั้น (11,172) (11,172)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (2,494) (2,494)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (7,359) -

หนี้สินอื่น ๆ (4,506) (4,506)

     รวมหนี้สิน (46,156) (38,797)

รวมสินทรัพย์สุทธิ 30,424 987

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100 

สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัท 30,424 

ส่วนของราคาซื้อที่สูงกว่าสินทรัพย์สุทธิ (ค่าความนิยม) 4,576 

ราคาซื้อ 35,000 

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (761) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย  34,239 

   จัดตั้งขึ้น 
 ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ ในประเทศ อัตราร้อยละที่ถือหุ้น

 2556 2555
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)

  บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ�ากัด ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ไทย 100 -

  บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ากัด ให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้ง ไทย 100 -
 ระบบสารสนเทศ
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รายละเอียดของราคาซื้อบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ากัด มีดังต่อไปนี้

 ค่าความนยิมจ�านวน 4.6 ล้านบาทเป็นมลูค่าทางธรุกจิทีส่ะท้อน

ความเชือ่มัน่ในประสบการณ์และความเชีย่วชาญในสายงานสารสนเทศ

ของผู ้บริหารของบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ากัด ซ่ึงจะช่วย 

ผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มศักยภาพการท�าก�าไร 

ให้กับผู้ถือหุ้นได้

 รายได้และผลก�าไรของบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ากัด 

ตั้งแต่วันที่ซื้อกิจการจนถึงวันที่  31 ธันวาคม 2556 ที่รวมอยู่ในงบก�าไร

ขาดทนุเบด็เสรจ็รวมมจี�านวน 68 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ตามล�าดบั

 ข) บริษัทน�างบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมในการจดัท�างบการ

เงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันท่ี

บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น  

 ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการ

บัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท

 ง)  ยอดคงค้างระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อย รายการค้าระหว่าง

กันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

2.3 บรษิทัจดัท�างบการเงนิเฉพาะกจิการเพือ่ประโยชน์ต่อสาธารณะโดย

แสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่

 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะ

มีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน
มาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได้

 ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

 ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2552) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่  8 ส ่วนงานด�าเนินงานการตีความมาตรฐานการ

บัญชี 

 ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ

เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

 ฉบับที่  21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่

ได้คิด ค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่

 ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 

ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและ

การรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้นไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการ

บัญชีดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 

 มาตรฐานฉบบันีก้�าหนดให้กจิการระบผุลแตกต่างชัว่คราวทีเ่กดิ

จากความแตกต่างระหว่างมลูค่าสนิทรพัย์และหนีส้นิทีแ่สดงในงบแสดง

ฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์ 

หรือหนี้สินภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด  

บริษัทและบริษัทย่อยได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปี

ปัจจบุนัและปรบัย้อนหลงังบการเงนิของปีก่อนทีแ่สดงเป็นข้อมลูเปรยีบ

เทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น

สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด อย่างไร

ก็ตาม การใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงิน

ของปีก่อน จึงไม่มีผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีนี้

 (หน่วย: พันบาท)

ราคาจ่ายซื้อ - เงินสดจ่าย    35,000

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ  (30,424)

ค่าความนิยม     4,576
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ข.  มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต

   วันที่มีผลบังคับใช้

 มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน�าเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557

  

   วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2557

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�าเนินงาน 1 มกราคม 2557

 การตีความมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่       ผู้เช่า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกราคม 2557

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 1 มกราคม 2557

   วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการ รื้อถอนการบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงิน

  ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1 มกราคม 2557

 ฝ่ายบรหิารของบรษิทัเชือ่ว่ามาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ
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4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 
4.1 การรับรู้รายได้

 รายได้จากกิจการอาคารที่พักอาศัย

 รายได้จากกจิการอาคารทีพ่กัอาศยัรบัรูเ้ป็นรายได้ตามเกณฑ์คง

ค้าง รายได้ทีร่บัรูไ้ม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่และแสดงสทุธจิากส่วนลดการค้า

 รายได้ค่าบริการ

 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้น

ความส�าเร็จของงาน

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบีย้รบัถอืเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านงึถงึอตัราผล

ตอบแทนที่แท้จริง

 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝาก

ธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืน

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดใน

การเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุน

โดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึง่โดยทัว่ไป

พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 

4.4 สินค้าคงเหลือ

 สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิ

ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

4.5 เงินลงทุน

 ก)  เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม  

การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัย์บนัทกึในส่วนของก�าไร

หรือขาดทุน 

 ข)  เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบก�าหนดช�าระในหนึ่งปี รวม

ทัง้ทีจ่ะถอืจนครบก�าหนดแสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทนุตดัจ�าหน่าย บรษิทั

ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต�่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง ซึ่งจ�านวนที่ตัดจ�าหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับ      

ดอกเบี้ยรับ

 ค) เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะกจิการ

แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

 มลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาดค�านวณ

จากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท�าการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่า

ยุติธรรมของหน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วย

ลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 บริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของ 

เงินลงทุน 

 เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิ

ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไร

หรือขาดทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดง 

มูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือการด้อยค่า 

ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของ

สินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

 อาคาร ส่วนควบและส่วนปรับปรุง - 10  20 และ 40 ปี

 เครื่องใช้ส�านักงาน - 3 และ   5 ปี

 เครื่องตกแต่งและวัสดุอุปกรณ์ -  5 ปี

 ยานพาหนะ -  5 ปี

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน

 ลินิน เครื่องเคลือบ เครื่องแก้วและเครื่องเงิน และเครื่องใช้บาง

ชนิดที่ใช้ในการด�าเนินกิจการให้บริการอาคารที่พักอาศัย ซึ่งบันทึกเป็น

มลูค่าของทรพัย์สนิด้วยมลูค่าทีซ่ือ้มาในจ�านวนเท่าทีจ่�าเป็นส�าหรบัการ

ด�าเนนิงานโดยปกต ิได้ถอืเป็นมลูค่าหลกัของสนิทรพัย์นี ้การซือ้เพิม่เตมิ

ในภายหลังจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีรายการซื้อเกิดขึ้น

 บริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ออกจากบัญชี เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการ         

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของ 

ก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย ์

นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 บริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจาก

การรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึก

ต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุนภายหลังการรับรู้รายการ

เริม่แรก สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าตดัจ�าหน่าย

สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 

 บรษิทัและบรษิทัย่อยตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายกุาร

ให้ประโยชน์จ�ากดัอย่างมรีะบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ

ของสนิทรพัย์นัน้ และจะประเมนิการด้อยค่าของสนิทรพัย์ดงักล่าวเมือ่มี

ข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวน

ระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัว

ตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน

ส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้

  อายุการให้ประโยชน์

 สัญญาให้บริการระบบสารสนเทศ 1 - 2 ปี

 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 3 และ 5 ปี
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4.8 การรวมธุรกิจ

 บรษิทัใช้วธิปีฏบิตัทิางบญัชปีระเภทการซือ้ธรุกจิส�าหรบัการรวม

ธุรกิจตามที่กล่าวในหมายเหตุ 2.2

 บริษัทบันทึกต้นทุนการซ้ือธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงรวมถึง

เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนซึ่ง

บริษัทมอบให้ ณ วันซื้อ

 บรษิทับนัทกึต้นทนุทีเ่กีย่วข้องกบัการซือ้ธรุกจิ เช่น ค่าธรรมเนยีม

วิชาชีพ และค่าที่ปรึกษาอื่นๆ     เป็นต้น เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุน 

ดังกล่าวเกิดขึ้นและได้รับบริการ

4.9 ค่าความนิยม 

 บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่ง

เท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุน

การรวมธรุกจิ บรษิทัจะรบัรูส่้วนทีส่งูกว่านีเ้ป็นก�าไรในส่วนของก�าไรหรอื

ขาดทุนทันที

 บริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า

สะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของ ค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใด

ก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

 เพือ่วตัถปุระสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บรษิทัจะปันส่วนค่า

ความนยิมทีเ่กดิขึน้จากการรวมกจิการให้กบัหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิ

เงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้

รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทจะท�าการประเมิน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

แต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)  

หากมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของหน่วยของสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสด

ต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วน

ของก�าไรหรือขาดทุน และบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการ 

ด้อยค่าได้ในอนาคต

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือ

กิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

 นอกจากน้ี บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทั

ร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซ่ึงท�าให้มี

อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัท ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือ

พนักงานของบริษัทที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนิน

งานของบริษัท 

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผล

ตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น

สญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วย

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงิน

ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระผูกพันตาม

สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วน

ดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุตลอดอายขุองสญัญา

เช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอด

อายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผล

ตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็น

สัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับ

รู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ

สัญญาเช่า

4.12 เงินตราต่างประเทศ

 บรษิทัแสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสกลุ

เงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัท รายการต่างๆ

ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินท่ีใช้

ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน

ซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 ก�าไรและขาดทนุทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่น

ได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัและบรษิทัย่อยจะท�าการ

ประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มี 

ตัวตนอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าว

อาจด้อยค่า และจะท�าการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็น

รายปี บริษัทและ บริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าท่ี

คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก

ต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่

ราคาใดจะสูงกว่า

 บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าใน

ส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บรษิทัและบรษิทัย่อยรบัรู ้เงนิเดอืน ค่าจ้าง โบนสั และเงนิสมทบ

กองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ซึ่ง

ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมและเงนิทีบ่รษิทัจ่ายสมทบให้เป็น

รายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์

ของบรษิทั เงนิทีบ่รษิทัจ่ายสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นค่าใช้

จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่

พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทและบริษัท

ย่อยถอืว่าเงนิชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

ส�าหรับพนักงาน

 บริษัทและบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์

หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ

การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้
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ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์

ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

จะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ในการปฏบัิตติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรือ่งผลประโยชน์

ของพนักงาน เป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยเลือกรับรู้หนี้

สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตาม

นโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายโดยทันทีในก�าไรหรือ

ขาดทุนส�าหรับปี

4.15 ประมาณการหนี้สิน

  บรษิทัและบรษิทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชี

เมือ่ภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว และมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบรษิทัและบรษิทัย่อยจะเสยีทรพัยากร

เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทและบริษัท

ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.16 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได ้

รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่

คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยค�านวณจากก�าไร

ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผล

แตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ 

วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ี

เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน 

 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษี

เงนิได้รอการตดับญัชสี�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษ ีรวมทัง้ผล

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษี

ที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการ

ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า

บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บรษิทัและบรษิทัย่อยจะบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชโีดยตรง

ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก

โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ที่ส�าคัญ

 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี

ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้

ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิและต่อข้อมลูทีแ่สดงใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวน

ทีป่ระมาณการไว้ การใช้ดลุยพนิจิและ  การประมาณการทีส่�าคญัมดีงันี้

สัญญาเช่า 
 ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิ

งานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน

เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทและบริษัท

ย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่า 

ดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหาร

จ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด

ขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 

อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ม ี

การซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง  

ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ือง

มือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ�าลองการประเมิน

มูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ�าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปร

ที่มีอยู่ในตลาด โดยค�านึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการ

เปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ในการค�านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบรหิาร

จ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อ

เลกิใช้งานของอาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ 

ด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้อง

กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับ

สินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์

ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง  

ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับใน

อนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้ง

การเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสดนั้นๆ
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัท และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด 

บัญชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่

ได้ใช้เมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัและบรษิทัย่อยจะมกี�าไร

ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราว

และขาดทุนน้ัน ในการน้ีฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัท

และบรษิทัย่อยควรรบัรูจ้�านวนสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้  รอการตดับญัชเีป็น

จ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดใน

อนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผล

ประโยชน์

 หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 

ประมาณขึน้ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ซึง่ต้องอาศยัข้อสมมตฐิาน

ต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน

ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 

เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

  บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียก 

ค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ี 

ถูกฟ้องร้องแล้วเพ่ือบันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจาก 

ที่ได้มีการประมาณการไว้

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญ

กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม

เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคล

หรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัเหล่านัน้ ซึง่เป็นไปตามปกตธิรุกจิโดยสามารถ

สรุปได้ดังนี้

   (หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2556 2555 นโยบายการก�าหนดราคา

 รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 

 (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

 ค่าบริการ - 1,500 - ใกล้เคียงกับบริษัทอื่น

 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

 ค่าบริการ 1,473 1,473 525 ใกล้เคียงกับบริษัทอื่น 

 ค่าเช่าจ่าย    132    132                  - ใกล้เคียงกับบริษัทอื่น

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้

         (หน่วย: พันบาท)
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2556  2556 2555

 เงินทดลองจ่าย   

 บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ากัด  -  200 -

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

 บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จ�ากัด  -  -    35

 นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์  206  206 -

   206  206 35

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้ 

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์กับบริษัท

บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ�ากัด กรรมการร่วมกัน (ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 ไม่มีกรรมการร่วมกัน) 

บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จ�ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 

  (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)

นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์ กรรมการบริษัท
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 

ดังต่อไปนี้

                             (หน่วย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2556 2555

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,743 8,822 10,271

 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 497 447 61

 รวม 14,240 9,269 10,332

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

                                                                                                (หน่วย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2556 2555

 เงินสด 223 190                    190

 เงินฝากธนาคาร 68,092 46,236               17,346

 ตั๋วแลกเงิน - -               27,000

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 68,315 46,426 44,536

 เงินลงทุนชั่วคราว - ใบรับฝากเงินที่มีอายุ   

 ไม่เกิน 3 เดือน 9,741 9,741 -

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใน   

 งบกระแสเงินสด 78,056 56,167 44,536

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์ ตั๋วแลกเงินและใบรับฝากเงินมีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.40 - 3.10 ต่อปี  

(2555: ร้อยละ 0.75 - 2.75 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว
  (หน่วย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2556 2555

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

   หลักทรัพย์เพื่อค้า      

    เงินลงทุนในหน่วยลงทุน 313,719 314,582 313,719 314,582            -         -

    บวก: ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก      

 การเปลี่ยนแปลงมูลค่า      

 หน่วยลงทุน        863    -        863            -            -         -

  314,582 314,582 314,582 314,582            -         -

   ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด      

    ใบรับฝากเงินที่มีอายุไม่เกิน           

 3 เดือน แต่มีความตั้งใจที่จะ        

 ถือต่อไปในรูปแบบเดิม/ที่มี 

     อายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี      9,741      9,741      9,741      9,741    9,420 9,420

    เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 324,323 324,323 324,323 324,323    9,420 9,420
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 (หน่วย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2556 2555
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน   
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ   
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 26,072  9,781 7,758
ค้างช�าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  9,255 7,655     24
 3 - 6 เดือน 3,756        -        -
 6 - 12 เดือน 4,892        -        -
 มากกว่า 12 เดือน 1,068        -        -
รวม  45,043 17,436 7,782
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     (77)   (77)   (67)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 44,966 17,359 7,715

 (หน่วย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2556 2555
ลูกหนี้อื่น   
รายได้ค้างรับ 38,123 - -
ลูกหนี้อื่น 51 2 440
รวมลูกหนี้อื่น 38,174 2 440
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 83,140 17,361 8,155

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมียอดเงินฝาก

ประจ�าซึ่งได้ใช้เป็นหลักประกันส�าหรับการให้บริการติดต้ังซอฟต์แวร ์

กับบริษัทแห่งหนึ่ง (เฉพาะของบริษัทฯ: ไม่มี)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมียอดเงินฝากออมทรัพย์

ซึ่งได้น�าไปค�้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 18  

ซึง่บรษิทัฯได้ช�าระคนืเงนิกูย้มืดงักล่าวทัง้จ�านวนและไถ่ถอนหลกัประกนั

ดังกล่าวแล้วในเดือนตุลาคม 2556
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ�ากัด
  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้จดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์จัดตั้งบริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ�ากัด โดยบริษัท ถือหุ้น
จ�านวน 1 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายทั้งหมด) 
ที่ราคาตามมูลค่าท่ีตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทได้ช�าระค่าหุ้นเต็ม
จ�านวนแล้ว รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 10 ล้านบาท

บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ากัด
  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง
ที่ 10/2556 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ 
จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุ 2.2 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

  จัดตั้งขึ้น

            ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ในประเทศ ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

   2556 2555 2556 2555 2556 2555

            (ร้อยละ) (ร้อยละ)  

บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ�ากัด       ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ            ไทย 10,000 - 100 -             10,000  -

บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ากัด         ให้บริการเกี่ยวกับการ        ไทย 35,000 - 100 -             35,000  -

                                                               ติดตั้งระบบสารสนเทศ

รวม 45,000      -

 (หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม

            อาคาร   เครื่องตกแต่ง  

      ส่วนควบคุมและ       เครื่องใช้      และวัสดุ  
 ที่ดิน ส่วนปรับปรุง ส�านักงาน อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม
ราคาทุน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 227,517 1,421,006 5,514 145,136 - 1,799,173
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย      
   (หมายเหตุ 2.2) - - 2,803 27 5,527 8,357
ซื้อเพิ่ม - 1,816 1,951 806 10,990 15,563
จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - (4,995) (4,517) - (9,512)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 227,517 1,422,822 5,273 141,452 16,517 1,813,581
ค่าเสื่อมราคาสะสม      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - 143,174 5,266 92,169 - 240,609
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย      
   (หมายเหตุ 2.2) - - 1,937 2 3,827 5,766
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 37,581 372 23,646 363 61,962
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ      
   ส่วนที่จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - (4,910) (4,047) - (8,957)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 180,755 2,665 111,770 4,190 299,380
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 227,517 1,242,067 2,608 29,682 12,327 1,514,201

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 2556 (60.9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนจากกิจการอาคารที่พักอาศัย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ใน   61,962
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร)           
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ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

ซื้อเพิ่ม

จ�าหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ซื้อเพิ่ม

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ

   ส่วนที่จ�าหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ

   ส่วนที่จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

ที่ดิน

227,517

-

-

227,517

-

-

227,517

-

-

-

-

-

-

-

227,517

227,517

อาคาร

ส่วนควบและ

ส่วนปรับปรุง

1,421,006

-

-

1,421,006

1,816

-

1,422,822

105,701

37,473

-

143,174

37,581

-

180,755

1,277,832

1,242,067

เครื่องใช้ 

ส�านักงาน

5,458

56

-

5,514

1,208

(4,396)

2,326

4,933

333

-

5,266

235

(4,311)

1,190

248

1,136

เครื่องตกแต่ง

และวัสดุ

อุปกรณ์

143,867

1,441

(172)

145,136

763

(4,517)

141,382

68,635

23,671

(137)

92,169

23,645

(4,047)

111,767

52,967

29,615

ยานพาหนะ

-

-

-

-

10,990

-

10,990

-

-

-

-

175

-

175

-

10,815

รวม

1,797,848

1,497

(172)

1,799,173

14,777

(8,913)

1,805,037

179,269

61,477

(137)

240,609

61,636

(8,358)

293,887

1,558,564

1,511,150

 (หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 (60.5 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนจากกิจการอาคารที่พักอาศัย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 61,477

2556 (60.9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนจากกิจการอาคารที่พักอาศัย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 61,636

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมียอดคงเหลือ

ของอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตาม

บัญชีเป็นจ�านวนเงิน 1 ล้านบาท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์

จ�านวนหนึง่ซ่ึงตดัค่าเสือ่มราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู ่มลูค่าตามบญัชี

ก่อนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมของสนิทรพัย์ดงักล่าวมจี�านวนเงนิประมาณ 

8 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัท: 4 ล้านบาท 2555: 7 ล้านบาท)

  บริษัทได้น�าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�านวน 1,558 ล้านบาท ไปค�้าประกันวงเงิน

สินเชื่อระยะยาวที่บริษัทได้รับจากธนาคารพาณิชย์ตามที่กล่าวไว้ใน

หมายเหต ุ18 ซึง่บรษิทัช�าระคนืเงนิกูย้มืดงักล่าวทัง้จ�านวนและได้ไถ่ถอน

หลักประกันดังกล่าวแล้วในเดือนตุลาคม 2556
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2.2)

ซื้อเพิ่ม

จ�าหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2.2)

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

จ�าหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการ

บริหารในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 2556

(หน่วย: พันบาท)

     งบการเงินรวม

สัญญาให้บริการ

ระบบสารสนเทศ

-

35,490

-

                     -

35,490

-

-

4,436

-

4,436

31,054

คอมพิวเตอร์ 

ซอฟท์แวร์ 

7,993

800

2,414

(30)

11,177

                

6,505

754

1,512

 (30)

8,741

2,436

รวม

7,993

36,290

2,414

(30)

46,667

6,505

754

5,948

 (30)

13,177

33,490

5,948

 

 งบการเงิน              

 เฉพาะกิจการ

 คอมพิวเตอร์ 

 ซอฟท์แวร์

 ราคาทุน 

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 7,993

 ซื้อเพิ่ม               -

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555               7,993

 ซื้อเพิ่ม 2,387

 จ�าหน่าย  (30)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 10,350

 ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555                 5,161

 ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี                 1,344

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555                 6,505

 ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 1,483

 จ�าหน่าย  (30)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 7,958

 

 งบการเงิน              

 เฉพาะกิจการ

 คอมพิวเตอร์ 

 ซอฟท์แวร์

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555                 1,488

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2,392

 ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่าย

 ในการบริหารในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

 2555                 1,344

 2556 1,483

(หน่วย: พันบาท) (หน่วย: พันบาท)
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 งบการเงินรวม        งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2556 2555

เจ้าหนี้การค้า 4,685 4,685            5,315      

เจ้าหนี้อื่น 17,761 16,889          12,566      

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 24,325 9,622          11,715      

รวม 46,771 31,196          29,596

 งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2556 2555

      เงินกู้ยืมระยะยาว - -         894,000

       หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ   

      ภายในหนึ่งปี - -           (76,000)

      เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง   

      ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - - 818,000

14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

15. เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร

17. เงินกู้ยืมระยะสั้น

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

18. เงินกู้ยืมระยะยาว

           

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2556 2555

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า 244  244 72

เงินมัดจ�า  2,544   1,820              1,388

รวม 2,788 2,064           1,460

 

 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (ร้อยละต่อปี) 2556    2556  2555

เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร MRR + 0.75      13,650          -                       -

 

 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (ร้อยละต่อปี) 2556    2556  2555

เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร ไม่มี 11,546        -        -

  เงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าวค�้าประกันโดยกรรมการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และที่ดิน

ของผู้บริหารของบริษัทย่อย

  เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมจากผู้บริหารของบริษัทย่อยและไม่มีหลักประกัน

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)
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 ในเดือนตุลาคม 2550 บริษัทได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินจาก

ธนาคารในประเทศแห่งหนึง่ในวงเงนิ 1,029 ล้านบาท โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อจ่ายช�าระค่าก่อสร้างและอุปกรณ์โครงการอพาร์ทเม้นท์พร้อม

บริการ เงินกู้ยืมนี้คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.00 - 1.25 ต่อปี  

และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์บวก 1% ต่อปีส�าหรับเงินต้นที่ม ี

เงินฝากเป็นประกัน และมีก�าหนดช�าระคืนเป็นงวดๆ ภายในปี 2559

 เงินกู้ยืมดังกล่าวค�้าประกันโดยการจดจ�านองที่ดินพร้อมส่ิง

ปลูกสร้างของโครงการที่พักอาศัย (Serviced Apartment) และเงินฝาก

ธนาคารของบริษัท

 ภายใต้สัญญาเงินกู้บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงิน

ตามทีร่ะบใุนสญัญาในการด�ารงอตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ให้

เป็นไปตามสัญญา

 ในเดือนตุลาคม 2556 บริษัทได้ช�าระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคาร

ทั้งจ�านวนและไถ่ถอนจ�านองที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างของโครงการที่พัก

อาศัย (Serviced Apartment) และเงินฝากธนาคารแล้ว

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556   2556 2555

      เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 15,275 15,275 11,847

      หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5,462 1,016                97

      รวม 20,737 16,291         11,944

19. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2556 2555

     หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 547 - -

     หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (36) - -

     รวม 511 - -

     หัก : ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (339) - -

     หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิี 

     จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 172 - -

     

(หน่วย: พันบาท)

            2556

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี   รวม

   ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 370 177 -   547

   ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                 (31) (5) -   (36)

   มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 339 172 -   511

20. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพ่ือเช่าคอมพิวเตอร์ใช้ในการด�าเนินงานของกิจการโดยมี

ก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3  ปี

 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)
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21. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

  จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556  2556 2555

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี  3,645  3,645 2,834

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2.2)  2,494  - -

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน   1,492  1,301 695

ต้นทุนดอกเบี้ย  179  161 116

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี  (800)  (800) -

ก�าไรจากการประมาณการตามหลัก   

คณิตศาสตร์ประกันภัย  (1,849) (1,941) -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี  5,161  2,366 3,645

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556  2556 2555

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน   1,492  1,301 695

ต้นทุนดอกเบี้ย  179  161 116

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน  1,671  1,462 811

  ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สะสมของบริษัทและบริษัทย่อยที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ

รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของก�าไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�านวน

ประมาณ 1.8 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัท: 1.9 ล้านบาท 2555: ไม่มี)

  สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

  จ�านวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและสองปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556       2556 2555

  (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด  4.4 - 4.5 4.4 4.0

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต   0 - 5  0 - 3 0 - 8

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน   0 - 8  0 - 8 0 - 8

(ขึ้นกับช่วงอายุ)  

  

   ภาระผูกพันตาม                                                 จ�านวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง                            

   โครงการผลประโยชน์   จากผลของประสบการณ์                  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2556 5,161 2,366       (1,648) (1,708)

ปี 2555 - 3,645      - -

ปี 2554 - 2,834      - -

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)
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22. ประมาณการหนี้สินระยะยาว

  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
                         คดีฟ้องร้อง

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556  -

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี  1,241

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  1,241

24. ทุนเรือนหุ้น

  เมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2556 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

อนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

 ก)  ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 606,900,000 บาท เป็น 

466,900,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจ�าหน่าย

จ�านวน 140,000,000 หุ ้น มูลค่าตราไว้หุ ้นละ 1 บาท ซ่ึงเป็นหุ ้น

สามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ  

ซึง่ปัจจบุนับรษิทัไม่ได้ด�าเนนิการใดๆเกีย่วกบัการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ

แล้ว โดยบริษัทได้จดทะเบียนการ ลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 

27 สิงหาคม 2556

 ข)  เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 466,900,000 บาท 

เป็น 1,400,700,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 

933,800,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อช�าระหนี้เงินกู้ เพื่อ

เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อขยายการลงทุนของบริษัท โดยบริษัทได้

จดทะเบยีนการเพิม่ทนุกบักระทรวงพาณชิย์เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 2556

 ค)  จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัจ�านวนไม่เกนิ 466,900,000 

หุ้น มูลค่าตราไว้หุ ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ 

ถือหุ้น ในอัตราจัดสรรเท่ากับ 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

และก�าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 2 บาทต่อหุ้น

  ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556 มีการจองซื้อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 466,900,000 หุ้น บริษัทได้รับช�าระเงินเพิ่ม

ทุนจ�านวน 933,800,000 บาท และบริษัทได้  จดทะเบียนหุ้นเพิ่มทุนดัง

กล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 และเริ่มซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ส่งผลให้

เกดิส่วนเกนิมลูค่าหุน้จากการเพิม่ทนุดงักล่าวจ�านวน 466,900,000 บาท

 ง)  จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัจ�านวนไม่เกนิ 466,900,000 

หุน้ มลูค่าตราไว้หุน้ละ 1 บาท เพือ่รองรบัการใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PRINC-W1) ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทโดยก�าหนดราคาใช้สิทธิ 1.20 บาทต่อหุ้น 

23. ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
 

  เมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2556 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัอนมุตักิารออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 

(PRINC-W1) จ�านวน 466,900,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิดัง

กล่าวเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2556 จ�านวน 

466,850,000 หน่วย

  ในระหว่างปี 2556 ผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธไิด้แสดงความจ�านง

ในการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามญัจ�านวน 20,000 หน่วย ซึง่บรษิทัได้จดทะเบยีน

เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 บริษัทได้บันทึก

เงินที่รับช�าระค่าหุ้นล่วงหน้าจ�านวน 24,000 บาท ไว้ในบัญชีส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น” ในงบแสดงฐานะทางการ

เงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ

ซื้อหุ้นคงเหลือเป็นจ�านวน 466,830,000 หน่วย

ชนิด     : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  : 0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ  : ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ  : 1.20 บาทต่อหุ้น

วันใช้สิทธิ   : ก�าหนดการใช้สทิธทิกุๆ 3 เดอืน นบัแต่วนัทีอ่อกใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ โดยวนัก�าหนดใช้สทิธคิรัง้แรกคอืวนัที่  

       27 ธนัวาคม 2556 และสามารถใช้สทิธคิรัง้สดุท้ายในวนัที ่ 30 กนัยายน 2559

วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ   : 1 ตุลาคม 2556

อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ    : 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

(หน่วย: พันบาท)
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รายการกระทบยอดจ�านวนหุ้นสามัญ
 (หน่วย: หุ้น)

 งบการเงินรวมและ

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนจดทะเบียน 

จ�านวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 606,900,000

ลดทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท           

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556  (140,000,000)

เพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท            

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 933,800,000

จ�านวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,400,700,000

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 

จ�านวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 466,900,000

เพิ่มทุนระหว่างปี 466,900,000

จ�านวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 933,800,000

25. ส�ารองตามกฎหมาย
 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่ง

ไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี  หักด้วย 

ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่

สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556      2556 2555

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 67,074 55,876 55,709

ค่าเสื่อมราคา 61,962 61,636 61,477

ค่าบริหารการจัดการ 13,521 13,521 11,897

ค่าตัดจ�าหน่าย 5,948 1,483 1,344

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 981 794 461
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27. ภาษีเงินได้ 

27.1 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

  งบแสดงฐานะการเงิน

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2556 2555

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 559 - -

รวม 559 - -

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การปรับมูลค่ายุติธรรมของอุปกรณ์ 242 - -

การปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6,211 - -

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า   

   หน่วยลงทุน 173 173 -

รวม 6,626 173 -

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 6,067 173 -

27.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2556 2555

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 4,033 - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 3,623 173 -

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 7,656 173 -

 รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�าหรับปีสิ้น

สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2556 2555

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 6,469 (28,090) (58,461)

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 23

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 1,293 (5,618) (13,446)

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:   

รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้ (48) (43) -

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 443 419 259

ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ไม่รับรู้เป็น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5,968 5,415 13,187

รวม  6,363 5,791 13,446

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 7,656 173 -
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 ในเดอืนตลุาคม 2554 คณะรฐัมนตรไีด้มมีตใิห้ปรบัลดอตัราภาษี
เงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็น
ร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มี
พระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวส�าหรับปี 2555 - 2557 บริษัทและบริษัท
ย่อยได้สะท้อนผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราภาษดีงักล่าวในการ
ค�านวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการผล
แตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน 
27 ล้านบาท (2555: 57 ล้านบาท) ที่บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้บันทึก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยอาจไม่มีก�าไรทางภาษีใน
อนาคตเพยีงพอทีจ่ะน�าผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่
ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

27.3 ภาษีเงินได้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  

สรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2556 2555

   ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�าไรหรือขาดทุน            

   จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 18 - - 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงการค�านวณได้ดังนี้

   งบการเงินรวม

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556   

 ขาดทุนส�าหรับปี จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ขาดทุนต่อหุ้น 

 (พันบาท) (พันหุ้น) (บาท)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน   

ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท   (1,188) 602,432 (0.002)

28. ก�าไรต่อหุ้น
 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของ 
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (ไม่รวมก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่) ด้วยจ�านวนถัวเฉลีย่
ถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจ�านวนหุ้น
ตามสัดส่วนท่ีเปลี่ยนไปของจ�านวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามมติที่ประชุมวิสามัญ 
ผูถ้อืหุน้ของบริษัทเมือ่วันท่ี 20 สงิหาคม 2556 ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุ 
24 และได้ปรับปรุงจ�านวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการค�านวณขาดทุนต่อหุ้น
ของปีก่อนที่น�ามาเปรียบเทียบ (ปรับจ�านวนหุ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไป
ของจ�านวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลง โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน)

 ก�าไรต่อหุ้นปรับลดค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของ
จ�านวนถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับ
จ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุน้สามญัทีบ่รษิทัอาจต้องออกเพือ่แปลง
หุ้นสามัญเทียบเท่า ปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มี
การแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออก หุ้นสามัญเทียบเท่า 
อย่างไรก็ตาม ไม่มีการแสดงก�าไรต่อหุ้นปรับลดในงบการเงินส�าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่เป็นผลจากการออกใบส�าคัญแสดง
สทิธ ิPRINC-W1 เนือ่งจากบรษิทัมผีลการด�าเนนิงานขาดทนุท�าให้ก�าไร
ต่อหุ้นปรับลดกลับเป็นปรับเพิ่ม

  งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 ขาดทุนส�าหรับปี จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ขาดทุนต่อหุ้น 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท)
                                          (ปรับปรุงใหม่)       (ปรับปรุงใหม่)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน     

ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท   (28,263) (58,461) 602,432 489,133 (0.047) (0.120)
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29. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
 
  ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงาน
ภายในของบริษัทที่ผู ้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานได้
รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 ส่วนงานคือ 
 (1)  ส่วนงานธุรกิจให้บริการอาคารที่พักอาศัย
 (2)  ส่วนงานธุรกิจให้บริการบริหารอาคารส�านักงาน 
 (3)  ส่วนงานธรุกิจให้บรกิารเกีย่วกบัการติดต้ังระบบสารสนเทศ และ 
 (4)  ส่วนงานธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
  บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วน
งานที่รายงานข้างต้น

 
 

 ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วย
ธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรร
ทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทและบริษัทย่อย
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือ
ขาดทุนจากการด�าเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการ
วัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานในงบการเงิน 

  การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็น
ไปในลกัษณะเดยีวกนักบัการบนัทกึบญัชสี�าหรบัรายการธรุกจิกบับคุคล
ภายนอก

30. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
  
  บริษัทและพนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส�ารองเล้ียง
ชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุส�ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทั
และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 
- 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์

  ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

รายได้

รายได้จากการให้บริการ

ลูกค้าภายนอก 202.2 190.2 14.0 - 68.2 - - - - - 284.4 190.2

รายได้ระหว่างส่วนงาน - - - - - - 1.5 - (1.5) - - -

รวม 202.2 190.2 14.0 - 68.2 - 1.5 - (1.5) - 284.4 190.2

ดอกเบี้ยรับ 0.4 0.3 1.6 3.1 - - - - - - 2.0     3.4

ค่าเสื่อมราคาและ

ค่าตัดจ�าหน่าย (62.3) (61.7) (0.8) (1.1) (4.8) - - - - - (67.9) (62.8)

ดอกเบี้ยจ่าย (31.9) (40.9) (0.1) - (0.3) - - - - - (32.3) (40.9)

ก�าไร (ขาดทุน) (18.0) (42.7) (0.8) (5.5) 37.4 - (2.8) - - - 15.8 (48.2) 

ของส่วนงาน 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:            

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร             (9.3) (10.3)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้             (7.7)         -

ขาดทุนส�าหรับปี            (1.2) (58.5)

การเพิ่มของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวมเครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ 

 4 3 14 - 1 - - - - -      19        3

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
  บริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ

ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงในงบการเงินจึงถือ

เป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

 ใ นปี 2556 บริษัทย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนหนึ่ง 

รายเป็นจ�านวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานธุรกิจให้

บริการเก่ียวกับการติดตั้งระบบสารสนเทศ (2555: บริษัทไม่มีรายได้

จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้

ของกิจการ)

จัดการกองทุน ธนชาติ จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงาน
นั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท ในระหว่าง 
ปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�านวนเงิน 0.5 ล้านบาท 
(2555: 0.5 ล้านบาท)

 ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจให้บริการบริหาร ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจให้บริการ การตัดบัญชี     รวม

 อาคารที่พักอาศัย อาคารส�านักงาน เกี่ยวกับการติดตั้ง ที่ปรึกษา รายการระหว่างกัน ระบบสารสนเทศ 

    ด้านธุรกิจ

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555
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 บริษัทและบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องดังนี้

   (หน่วย: ล้านบาท)

           ณ วันที่ 31 ธันวาคม

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2556 2556 2555

จ่ายช�าระ   

 ภายใน 1 ปี 5 3 4

 มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี 4 3 1

31.2  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว
  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2550 บริษัทได้ท�าสัญญาการจัดการกับ
บริษัทในกลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง เพื่อว่าจ้างให้กลุ่ม
โรงแรมดังกล่าวเป็นผู้บริหารงานอาคารที่พักอาศัยของบริษัท โดยภาย
ใตเ้งื่อนไขตามสัญญา บริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่บริษัทคู่
สญัญาตามอตัราทีร่ะบใุนสญัญา โดยสญัญาบรหิารอาคารทีพ่กัอาศยัมี
ระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่เริม่เปิดด�าเนนิกจิการและมสีทิธต่ิออายสุญัญา
นีไ้ด้อกีอย่างน้อย 10 ปี ทัง้นีต้้องเข้าเงือ่นไขบางประการทีร่ะบใุนสญัญา 
ซึ่งในระหว่างปี 2556 บริษัทมีค่าที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญา
ดังกล่าวเป็นจ�านวนเงินประมาณ 14 ล้านบาท (2555: 12 ล้านบาท)
31.3  การค�้าประกัน
 ก)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนังสือค�้าประกันซึ่งออก
โดยธนาคารในนามบริษัทเหลืออยู่เป็นจ�านวน 10 ล้านบาท (2555: 
ไม่ม)ี ซึง่เกีย่วเนือ่งกบัภาระผกูพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกตธิรุกจิ 
ของบริษัท
 ข)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกัน
ที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจ�านวน 8 ล้านบาท  
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ 
ของบริษัทย่อย
31.4  คดีฟ้องร้อง 
 ก)  ในปี 2552 บริษัทได้ถูกลูกค้าฟ้องร้องเรียกคืนเงินที่จ่าย
ช�าระในการซื้อห้องชุดในโครงการของบริษัทเป็นจ�านวนเงินประมาณ  
0.5 ล้านบาท ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณายกฟ้องในเดือนสิงหาคม 2554 
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ 
ศาลฎีกา ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ฝ่ายบริหาร 
เชือ่ว่า จะไม่เกดิผลเสยีหายอย่างเป็นสาระส�าคญัต่อบรษิทั ดงันัน้ บรษิทั 
จึงไม่ได้ตั้งส�ารองเผื่อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในบัญชี
 ข)  ในปี 2552 บริษัทได้ถูกนิติบุคคลอาคารชุด โครงการเซ็นต์
หลุยส์ แกรนด์เทอเรส ฟ้องร้องให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เป็นภาระจ�ายอม 
หรือชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงิน 49 ล้านบาท และให้จัดหาที่จอด
รถเพิ่มเติมหรือชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงิน 106 ล้านบาท รวมถึง
ให้ชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมแซมการช�ารุดของอาคารชุดเป็นจ�านวน
เงิน 4 ล้านบาท ศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวแล้วในเดือน
ธันวาคม 2553 ต่อมาในเดือนมีนาคม 2554 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลอุทธรณ์ และในเดือนกรกฏาคม 2556 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษา

ยกฟ้องในกรณีให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เป็นภาระจ�ายอมและให้จัดหาที่ 
จอดรถเพิม่เตมิ ส่วนค่าเสยีหายในการซ่อมแซมส่วนทีช่�ารดุของอาคารชดุ  
ให้ชดเชยไม่เกิน 3 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาใน
เดือนกันยายน 2556 บริษัทได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาและขณะน้ีคดี
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา อย่างไรก็ตามบริษัทได้ตั้งส�ารอง 
เผ่ือผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องในส่วนที่บริษัทคิดว่าเหมาะสมเป็น
จ�านวนเงินรวม 1 ล้านบาทไว้ในบัญชีแล้ว
32.  เครื่องมือทางการเงิน
32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินฝาก
ธนาคารที่มีภาระ ค�้าประกัน เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร เจ้าหนี้การ
ค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ เงนิกูย้มื และหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ บรษิทัและ
บรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งมอืทางการเงนิดงักล่าว และ
มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
  บรษิทัและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่ง
กับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงนี้โดยการก�าหนดให้มี 
นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทและ 
บรษิทัย่อยจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส�าคญัจากการ
ให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการ 
กระจุกตัวเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย
และมีอยู่จ�านวนมากราย จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทและบริษัทย่อยอาจ
ต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่
ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
  บริษัทและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีส�าคัญ
อันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว เงินเบิก
เกินบัญชีจากธนาคาร เงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย และหนี้สินตามสัญญาเช่า 
การเงนิ สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบั
ขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรา
ตลาดในปัจจุบัน 

31.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
  31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน
  บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอุปกรณ์และสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 
ถึง 4 ปี
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(หน่วย: ล้านบาท)

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

      อัตราดอกเบี้ยคงที่         อัตราดอกเบี้ย     

 ภายใน    มากกว่า  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา    

 1 ปี 1 ถึง 2 ปี ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 

                     (ร้อยละต่อปี)

     สินทรัพย์ทางการเงิน      
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 58 10 68 0.40 - 0.90
     เงินลงทุนชั่วคราว 10 - - 314 324 3.00 - 3.10
     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 83 83 -
     เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 1 - - - 1 2.25
 11 - 58 407 476 
      
     หนี้สินทางการเงิน      
     เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร - - 14 - 14 หมายเหตุ 15
     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 47 47 -
     เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - 12 12 -
     หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 1 - - 1 8.55
 - 1 14 59 74 

(หน่วย: ล้านบาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

 อัตราดอกเบี้ยคงที่  อัตราดอกเบี้ยปรับ ไม่มีอัตราดอกเบี้ย       รวม อัตราดอกเบี้ย

 (ภายใน 1 ปี) ขึ้นลงตามราคาตลาด 

       (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 36 10 46 0.40 - 0.90

เงินลงทุนชั่วคราว 10 - 314 324 3.00 - 3.10

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 17 17 -

 10 36 341 387 

หนี้สินทางการเงิน     

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 31 31 -

 - - 31 31

(หน่วย: ล้านบาท)

 อัตราดอกเบี้ยคงที่  อัตราดอกเบี้ยปรับ ไม่มีอัตราดอกเบี้ย       รวม อัตราดอกเบี้ย

 (ภายใน 1 ปี) ขึ้นลงตามราคาตลาด 

        (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27 17 1 45 0.75 - 2.75

เงินลงทุนชั่วคราว 9 - - 9 3.50

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 8 8 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน - 307 - 307 0.75

 36 324 9 369 

หนี้สินทางการเงิน     

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 30 30 -

เงินกู้ยืมระยะยาว - 894 - 894 หมายเหตุ 18

 - 894 30 924
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32.2  มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
  เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัท
ย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัและบรษิทัย่อยจงึประมาณมลูค่ายตุธิรรม 
ของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงใน 
งบแสดงฐานะการเงิน
 
  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลก
เปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายช�าระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความ
รอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้
อย่างเป็นอสิระในลกัษณะทีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องกนั วธิกีารก�าหนดมลูค่า
ยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะ

ก�าหนดจากราคาตลาดล่าสดุ หรอืก�าหนดขึน้โดยใช้เกณฑ์การวดัมลูค่า
ที่เหมาะสม
33. การบริหารจัดการทุน 
  วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทคือ  
การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
เท่ากบั 0.06:1 และเฉพาะบรษิทัมอีตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุเท่ากบั 0.03:1 
(2555: 0.95:1)
34. การอนุมัติงบการเงิน
  งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเม่ือ 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

14. การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

 บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการด�าเนินงานของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยจะเป็นการ

เปรียบเทียบเฉพาะงบกิจการของปี 2555 และ 2556 เนื่องจากในปี 2555 บริษัทมีเพียงงบเฉพาะกิจการเท่านั้น 

ภาพรวมผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2556
           (หน่วย: พันบาท)

    งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบก�าไรขาดทุน ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2556 ร้อยละ ธันวาคม 2556 ร้อยละ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ

รายได้จากกิจการอาคารที่พักอาศัย

รายได้ค่าบริหารอาคารส�านักงาน

รายได้จากการให้บริการ

ดอกเบี้ยรับ

ก�าไรจากจ�าหน่ายหลักทรัพย์

รายได้อื่นๆ

รวมรายได้

ต้นทุนจากกิจการอาคารที่พักอาศัย1

ต้นทุนค่าบริหารอาคารส�านักงาน2

ต้นทุนการให้บริการ

ค่าใช้จ่ายในการบริการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมค่าใช้จ่าย

ก�าไร (ขาดทุน  )ก่อนใช้จ่ายทางการ

เงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ขาดทุนส�าหรับปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลก�าไรจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- สุทธิจากภาษีเงินได้

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร์จรวมส�าหรับปี

202,205

14,000

68,167

2,044

5,589

4,454

296,460

113,839

5,165

24,552

14.149

99,981

257,687

38,773

(32,304)

6,469

(7,656)

(1,188)

1,867

679

202,205

14,000

-

2,025

5,589

4,435

228,255

113,839 

5,165 

-

14,149

91,224

224,378

3,878

(31,968)

(28,090)

(173)

(28,263)

1,941

(26,322)

190,187

-

-

3,374

-

2,430

195,990

114,903

-

-

13,884

84,758

213,545

(17,554)

(40,907)

(58,461)

-

(58,461)

-

(58,461)

12,019

14,000

-

(1,349)

5,589

2,006

32,265

(1,064)

5,165

-

266

6,467

10,833

21,432

8,939

30,371

(173)

30,199

1,941

32,139

88.59

6.13

-

0.89

2.45

1.94

100.00

56.30

36.89

-

6.20

39.97

98.30

1.70

-14.01

-12.31

-0.08

-12.38

0.85

-11.53

97.04

-

-

1.72

-

1.24

100.00

60.42

-

-

7.08

43.25

108,96

-8.96

-20.87

-29.83

-

-29.83

-

-29.83

6.32

100.00

-

-39.98

100.00

82.55

16.46

-0.93

100.00

-

1.91

7.63

5.07

122.09

21.85

51.95

-100.00

51.66

100.00

54.98

หมายเหตุ : 1. ร้อยละของต้นทุนกิจการที่พักอาศัย ค�านวนบนรายได้จากกิจการที่พักอาศัย
 2. ร้อยละของต้นทุนบริหารอาคารส�านักงาน ค�านวนบนรายได้ค่าบริหารอาคารส�านักงาน
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รายได้
 ส�าหรับปี 2556 บริษัท มีรายได้รวมเท่ากับ 228.26 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 32.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.46 เมื่อเทียบกับรายได้รวม
ของปีก่อน โดยปัจจัยหลักคือ รายได้ค่าบริการที่พักอาศัยจากโครงการ  
แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาทเม้นท์ สาทรวิสต้า ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
12.02 ล้านบาท และรายได้ใหม่ส�าหรับปี 2556 คือรายได้ค่าบริหาร
อาคารส�านักงาน 14 ล้านบาท และก�าไรจากการจ�าหน่ายหลักทรัพย์ 
5.59 ล้านบาท บริษัทมีรายได้ที่เกิดครั้งเดียวในปี 2556 จากการขาย
สินทรัพย์ท่ีไม่ใช้งานแล้ว 1.08 ล้านบาท และก�าไรที่ยังไม่รับรู้จากเงิน
ลงทุนชั่วคราว 0.86 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในรายได้อื่นๆ  
 รายได้ทีเ่พิม่ขึน้จากโครงการ แมรอิอท เอก็เซคควิทฟี อพาทเม้นท์ 
สาทรวสิต้า เป็นผลมาจากอตัราค่าห้องทีป่รบัตวัสงูขึน้จากปีก่อนร้อยละ 
9.4 ในขณะทีอ่ตัราการเข้าพกัลดลงจากร้อยละ 88.1 ในปี 2555 มาอยูท่ี่
ร้อยละ 85.8 ในปี 2556 เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ในช่วงปลายปี 2556 ที่ท�าให้ลูกค้าบางส่วนยกเลิกการจองห้องพักและ
เลื่อนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว 
 ในส่วนของงบการเงนิรวม บรษิทั มกีารรบัรูร้ายได้ของบรษิทัย่อย
คือ บรษิทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิเทมส์ จ�ากดั จ�านวน 68.17 ล้านบาท ซึง่เป็น
รายได้ตัง้แต่วนัทีเ่ข้าซือ้กจิการ 15 ตลุาคม 2556 จนสิน้สดุงวดบญัชี

ต้นทุนจากการด�าเนินงาน
 ต้นทนุจากกจิการทีพ่กัอาศยัในปี 2556 คดิเป็นร้อยละ 56.3 ของ
รายได้จากกิจการที่พักอาศัย มีการปรับตัวลดลง 1.07 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 1 จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการลดค่าใช้จ่ายในช่วงที่มีความ
ไม่สงบทางการเมืองเพื่อรับมือกับรายได้ที่หายไปในช่วงเวลาดังกล่าว  
ซึง่แสดงให้เหน็ความสามารถของผูบ้รหิารในการบรหิารค่าใช้จ่ายได้เป็น
อย่างด ีต้นทนุในการบรหิารอาคารส�านกังานเป็นเงนิเดอืนพนกังานและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ทีใ่ช้ในการดแูลอาคาร ซึง่คดิเป็นร้อยละ 36.89 ของราย
ได้จาการบริหารอาคาร    
 ต้นทุนในการให้บริการของบริษัทย่อยทั้งสองแห่งที่แสดงอยู่ใน
งบการเงินรวม จ�านวน 24.55 ล้านบาท แบ่งเป็นสองส่วนหลักๆ ได้แก่ 
เงินเดือนพนักงาน 9 ล้านบาท และที่เหลือส่วนใหญ่เป็นต้นทุนระบบ
สารสนเทศของ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ�ากัด

ค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 ค่าใช้จ่ายในการบรกิารเป็นค่าใช้จ่ายทางการตลาดของโครงการ 
แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาทเม้นท์ สาทรวิสต้า ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

0.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.91 ซึ่งเป็นการปรับขึ้นตามยอดขายที่เพิ่ม
ขึน้ของโครงการ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบรหิารปรบัเพิม่ขึน้ 6.47 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 7.63 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปี 2556 ได้แก่ ค่าที่
ปรกึษาทางการเงนิ 4.16 ล้านบาทจากการกระบวนการเพิม่ทนุของบรษิทั 
และประมาณการความเสียหายจากคดีความ 1.24 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
  ปี 2556 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 31.97 ล้านบาท ปรับตัว
ลดลงจากปีก่อน 8.94 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการช�าระเงินกู้ก่อน
ก�าหนดทั้งจ�านวนในเดือน ตุลาคม 2556

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
  ในปี 2555 บริษัท ไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเนื่องจากผลประกอบการ
ขาดทุน ส่วนปี 2556 บริษัท มีค่าใช้จ่ายภาษีเท่ากับ 0.17 ล้านบาท  
ซึง่เป็นหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีากก�าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
 ค่าใช้จ ่ายภาษี 7.65 ล้านบาทที่แสดงในงบการเงินรวม  
เป็นผลมาจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีของบริษัทย่อยตามมาตรฐาน 
บัญชี โดยแบ่งเป็นภาษีที่จ่ายจริง 4.03 ล้านบาท และภาษีเงินได้ 
รอการตดับญัชจีากการเกดิผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่าง
ชั่วคราว 3.62 ล้านบาท

ก�าไรสุทธิ
 ในปี 2556 บริษัท ขาดทุนสุทธิ 28.26 ล้านบาท โดยขาดทุน 
ลดลงจากปีก่อน 30.20 ล้านบาท หรอืคดิเป็นขาดทนุลดลงร้อยละ 51.66 
ซึง่เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของรายได้โครงการ แมรอิอท เอก็เซคควิทฟี  
อพาทเม้นท์ สาทรวิสต้า และรายได้ใหม่จากธุรกิจบริหารอาคาร
ส�านักงาน และก�าไรจากการจ�าหน่ายหลักทรัพย์ ในขณะที่มีค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยลดลงจากการช�าระคืนเงินกู้ก่อนก�าหนดทั้งจ�านวนในเดือน 
ตุลาคม 2556 
 ส�าหรับงบการเงินรวม บริษัทขาดทุนสุทธิเท่ากับ 1.19 ล้าน
บาท เนือ่งจากมกีารรบัรูร้ายได้และก�าไรสทุธขิองบรษิทัย่อย ทัง้นี ้บรษิทั   
และบริษัทย่อยมีการรับรู้ผลก�าไรจากเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จ�านวน 1.87 ล้านบาท  
ส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัทมีก�าไรเบ็ดเสร็จ 0.68 ล้านบาท

   งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ธันวาคม 2556   ธันวาคม 2556   ธันวาคม 2555

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)   

 อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 5.0 8.2 0.5

 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 5.0 8.2 0.5

 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.3 0.3 0.1

 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 6.3 17.1 29.1

 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 57 21 12

 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า เท่า 30.6 23.8 23.5

 ระยะเวลาช�าระหนี้ วัน 12 15 15
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ผูล้งทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบรษัิทท่ีออกหลักทรพัย์เพิม่เติมได้จากแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ เว็บไซต์บริษัท 

www.principalcapital.co.th

หมายเหตุ อัตราส่วนส�าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจะใช้ค่าเฉลี่ยของสองปีในการค�านวณ งบการเงินรวมจะไม่ใช้ค่าเฉลี่ย

 อตัราส่วนสภาพคล่อง โดยภาพรวมบรษิทัมสีภาพคล่องดขีึน้จาก

เงินลงทุนชั่วคราวจ�านวน 324 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 314 ล้านบาท 

ท�าให้อตัราส่วนสภาพคล่องเพิม่ขึน้จาก 0.5 เท่า ในปี 2555 เป็น 8.2 เท่า 

ในปี 2556 ในขณะที่ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 12  วัน เป็น 21 

วนั ซึง่เป็นผลมาจากธรุกจิการบรหิารอาคารทีเ่ริม่จดัตัง้ในปีนีแ้ละระบบ

งานบัญชียังไม่ลงตัว ในส่วนของงบการเงินรวมเก็บหนี้เฉลี่ย 57 วันเป็น

ผลมาจากลูกหนี้ของบริษัทย่อย ซึ่งมีการเก็บเงินตามสัญญาโครงการ 

ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว ส่วนระยะเวลาช�าระหนี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี

ก่อนหน้า

 อตัราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร ประกอบด้วย อตัราส่วน

ก�าไรขั้นต้น อัตราส่วนก�าไรสุทธิ อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของปี 

2556 ปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2555 เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ

ที่พักอาศัย และรายได้ใหม่จากจากธุรกิจบริหารอาคารส�านักงาน และ

ก�าไรจากการจ�าหน่ายหลักทรัพย์ ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียลดลง

จากการช�าระคืนเงินกู้ก่อนก�าหนดทั้งจ�านวนในเดือนตุลาคม 2556  

ถึงแม้ผลประกอบการจะยังขาดทุนสุทธิแต่ขาดทุนน้อยลงกว่าปีก่อน

 อตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานในปี 2556 แสดง

ให้เหน็ถงึประสทิธภิาพการบรหิารสนิทรพัย์ภายในองค์กรทีป่รบัตวัดขีึน้ 

ถึงแม้ว่าจะยังคงติดลบอยู่ แต่ติดลบในอัตราส่วนที่น้อยลง

 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ ประกอบด้วยอตัราส่วน

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ปรับลดลงจากปี 2555 ที่ 0.95 เท่า มาอยู่ที่ 

0.03 เท่าในปี 2556 เนือ่งจากบรษิทัช�าระคนืเงนิกูร้ะยะยาวก่อนก�าหนด

ทั้งจ�านวนในปี 2556 อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ยปรับ

ตัวดีขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงในปี 2556 จากการช�าระคืน

เงินกู้ก่อนก�าหนดและรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยไม่เต็มปี

(หน่วย: ล้านบาท)

   งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร (Profitability Ratio)   

 อัตราก�าไรขั้นต้น ร้อยละ 49.5 45.0 39.6

 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน ร้อยละ 2.3 -13.0 -30.7

 อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร ร้อยละ 498.4 -77.3 -17.9

 อัตราก�าไรสุทธิ ร้อยละ -0.4 -12.4 -29.8

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ -0.1 -2.0 -5.7

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ -0.1 -1.5 -3.0

 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.1 0.1 0.1

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.1 0.03 0.95

 อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า 2.2 1.7 1.3
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ส่วนที่ 4 รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร 
ผูบ้รหิำร ผูม้อี�ำนำจควบคมุ 
และเลขำนกุำรบรษิทั

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุม

ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา/ สัดส่วนการถือหุ้น  ความสัมพันธ์              ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 (ปี) ประวัติการอบรม  ในบริษัท (%)* ทางครอบครัว 

    ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ต�าแหน่ง      ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

น.พ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
ประธานกรรมการ
บริหาร 

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะ
แพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล
- DTM & H คณะเวชศาสตร์เขต
ร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
- Post graduated study, 
University  of Pennsylvania, 
Philadelphia, USA.
- The National Defense 
College
- Director Accreditation 
Program  (DAP)

บิดาดร.สาธิต 
วิทยากร

พ.ค.2556 – 
ปัจจุบัน

2520 - 2550

2534 - 2544

ประธานกรรมการ
บริหาร

กรรมการผู้อ�านวย
การใหญ่
คณะกรรมการ
บริษัท
คณะกรรมการที่
ปรึกษา

รองประธานคณะ
กรรมการ

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด 
(มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด 
(มหาชน)

บริษัท สมิติเวช จ�ากัด (มหาชน)

80

ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา/ สัดส่วนการถือหุ้น  ความสัมพันธ์              ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 (ปี) ประวัติการอบรม  ในบริษัท (%)* ทางครอบครัว 

    ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ต�าแหน่ง      ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ดร.สาธิต วิทยากร
กรรมการ กรรมการ
บริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกล   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
(MBA) Golden Gate Univer-
sity, 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

บุตร นพ.พงษ์ศักด์ 
วิทยากร

พ.ค.2556 – 
ปัจจุบัน

2555

2551

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
และประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร

ผู้ช่วยกรรมการผู้
อ�านวยการใหญ่

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด 
(มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด 
(มหาชน) 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 
จ�ากัด 

50 71.64
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ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา/ สัดส่วนการถือหุ้น  ความสัมพันธ์              ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 (ปี) ประวัติการอบรม  ในบริษัท (%)* ทางครอบครัว 

    ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ต�าแหน่ง      ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายศาสตรา จันทรศัพท์
กรรมการ

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไม่มี พ.ค.
2556-ปัจจุบัน
ก.ค.
2553-ปัจจุบัน
ส.ค. 2551-
ก.ค. 2553

กรรมการ

หัวหน้าที่ปรึกษา
งานด้านวิศวกรรม
Assistance Chief 
Engineer 

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด 
(มหาชน)
บริษัท สุขสโมสร จ�ากัด

บริษัท อาร์ อาร์ บีไพรเวท กรุ๊ป จ�ากัด

42 -

กรรมการ

ที่ปรึกษากฎหมาย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รองประธาน

กรรมการฝ่าย

กฎหมาย

รองประธาน

กรรมการฝ่าย

กฎหมาย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา/ สัดส่วนการถือหุ้น  ความสัมพันธ์              ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 (ปี) ประวัติการอบรม  ในบริษัท (%)* ทางครอบครัว 

    ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ต�าแหน่ง      ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

น.ส.ภัทรพร จารุพัฒน์

กรรมการ

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 

   มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

(MBA) East Texas State 

University, Texas USA.

- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหา

บัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 

(Master of Laws in Business 

Laws (English Program)

ไม่มี พ.ค.

2556-ปัจจุบัน

ม.ค. 

2557-ปัจจุบัน

ก.พ.

2557-ปัจจุบัน

ก.พ.

2556-ปัจจุบัน

ก.พ.-ก.ย. 

2556

ต.ค. 2547-

ธ.ค.2554

48 - บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด 

(มหาชน)

บริษัท ฟีดแบ็ค 180 จ�ากัด

บริษัท เดอะ จูริส จ�ากัด

บริษัท วี เรสสิเดนซ์ จ�ากัด

บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์  จ�ากัด

บริษัท มิลีนเนี่ยม ไมโครเทค โฮลดิ้งส์

จ�ากัด 

บริษัท มิลีนเนี่ยม ไมโครเทค 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท มิลีนเนี่ยม ไมโครเทค 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท มิลีนเนี่ยม ไมโครเทค (เซี่ยงไฮ้) 

จ�ากัด

บริษัท มิลีนเนี่ยม ไมโครเทค (อเมริกา) 

จ�ากัด

ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา/ สัดส่วนการถือหุ้น  ความสัมพันธ์              ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 (ปี) ประวัติการอบรม  ในบริษัท (%)* ทางครอบครัว 

    ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ต�าแหน่ง      ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

น.ส.ศิรดา เทียมประเสริฐ

กรรมการและกรรมการ

บริหาร

- Bachelor of Science-

Business  Administration, 

Babson College, Wellesley, 

Massachusetts, USA

- Master of Science-Inter-

national    

Business, Boston University, 

Massachusetts, USA

ไม่มี พ.ค.

2556-ปัจจุบัน

2556-ปัจจุบัน

2554-2556

2550-2553

กรรมการและ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

ผู้อ�านวยการ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด 

(มหาชน)

บริษัท  เดนาลี สมิธ แคปปิตอล จ�ากัด

Credit Suisse AG, Representative 

Office, Thailand

Credit Suisse AG, Singapore

37 -
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หมายเหตุ : 1. นายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุลได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2556

 2. นางสาวอรวรรณ เตชะไพบูลย์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557

 3. ดร.สาธติ วทิยากร นางสาวศริดา เทยีมประเสรฐิ และนางสาวภทัรพร จารพุฒัน์ เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนามแทนบรษิทัตามทีก่�าหนดในหนงัสอื 

    รับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 4. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557

 5. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทระบุไว้ใน ส่วนที่ 2 หัวข้อ 9.7 การปฏิบัติตามหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา/ สัดส่วนการถือหุ้น  ความสัมพันธ์              ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 (ปี) ประวัติการอบรม  ในบริษัท (%)* ทางครอบครัว 

    ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา      ต�าแหน่ง          ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  

                      /ประเภทธุรกิจ

นายญาณศักดิ์ มโนมัย
พิบูลย์
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม 
ศาสตร์  (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้าน
การเงิน และการจัดการ 
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, 
บูมมิงตัน, สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการก�ากับดูแล
กิจการส�าหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน 
รุ่น 3 
- สถาบันพัฒนากรรมการและ
ผู้บริหาร ระดับสูงภาครัฐ (PDI)
- ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Director Certification 
Program (DCP)
- Director Accreditation 
Program (DAP)

ไม่มี พ.ค. 
2556-ปัจจุบัน

พ.ค. 
2555-ปัจจุบัน

มี.ค. 2554-
เม.ย. 2555

พ.ค. 2550-
มี.ค. 2555

ก.พ. 
2555-ปัจจุบัน

เม.ย. 
2554-ปัจจุบัน

ส.ค. 2553-
มี.ค. 2554

เม.ย. 2554-
ก.ย. 2554

เม.ย. 2554-
พ.ย. 2554

เม.ย. 2553-
ธ.ค. 2554

เม.ย. 2552-
ธ.ค. 2554

50 - บริษัท พริ้นซิเพิล 
แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน)

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

บริษัท สหวิริยาสตีล 
อินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน)

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

บมจ.กรุงไทย

บริษัท กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง 
จ�ากัด

บมจ.อสมท.

บมจ.อสมท.

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

เลขาธิการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหาร

กรรมการบริหารและ
อุปนายก

กรรมการอิสระ

ที่ปรึกษา

กรรมการ

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทน

ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา/ สัดส่วนการถือหุ้น  ความสัมพันธ์              ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 (ปี) ประวัติการอบรม  ในบริษัท (%)* ทางครอบครัว 

    ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ต�าแหน่ง      ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

น.ส.อรัญญา เฉลิมพร
วโรดม กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

- ปริญญาตรี การบัญชี 
(เกียรตินิยม)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี พ.ค.
2556-ปัจจุบัน

2551-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

ที่ปรึกษากรรมการ
บริหารด้านบัญชี
และการเงิน  

65 - บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด 
(มหาชน)

บริษัทกลุ่มรีเจ้นท์

ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา/ สัดส่วนการถือหุ้น  ความสัมพันธ์              ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 (ปี) ประวัติการอบรม  ในบริษัท (%)* ทางครอบครัว 

    ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ต�าแหน่ง      ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

น.ส.ปาริฉัตร์ 

ทรงสุรเวทย์

รักษาการเลขานุการ

บริษัท

- ปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์          

ภาควิชาอิเลคทรอนิกส์ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

(MBA) University of Michi-

gan, Ann Arbor, USA 

ไม่มี ธ.ค. 2013 – 

ปัจจุบัน

2011 – 2013

2003 – 2011

รักษาการเลขานุการ

บริษัท

ผู้อ�านวยการฝ่าย

การเงิน

รองผู้อ�านวยการ 

43 - บริษัท พริ้นซิเพิลแคปิตอล จ�ากัด 

(มหาชน)

บริษัท ปิยะอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 

(Phulay Bay, A Ritz-Carlton Reserve)

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)


