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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
  

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทในนำม  “บริษัท เมโทรสตำร์         
พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด”  ในปี พ.ศ. 2543  เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศัย  ต่อมำในปี 2548      
บริษัทฯ ได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีกำรเปล่ียนแปลงผู้ ถือหุ้นและเปล่ียนชื่อ
เป็น บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)   

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้ำซือ้หุ้นของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกัด (เดิมชื่อบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย 
จ ำกัด) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนโดยมีเครือข่ำยโรงพยำบำล 4 โรง ใน  3 จังหวัดทำงภำคเหนือ ในปี 2561     
บริษัทฯ ได้ลงทุนซือ้กิจกำรโรงพยำบำลเพิ่มอีก 2 แห่งคือ โรงพยำบำลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ (เดิมชื่อโรงพยำบำลปิยะมินทร์)   
เป็นโรงพยำบำลขนำดใหญ่ในจงัหวดัสมทุรปรำกำร  ซึ่งช่วยขยำยเครือข่ำยกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำลของกลุ่มบริษัทฯ 
ให้ครอบคลุมมำกขึน้โดยเฉพำะในพืน้ที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล อีกทัง้ยังได้ซือ้กิจกำรของโรงพยำบำลพริน้ซ์ 
อุทัยธำนีในจงัหวดัอุทยัธำนีที่หยุดประกอบกิจกำรมำปรับปรุง ส่งผลให้ ณ สิน้ปี 2561 บริษทฯ มีโรงพยำบำลในเครือข่ำย
เพิ่มขึน้เป็น 6 โรงพยำบำล 

ภำยหลังจำกกำรซือ้กิจกำรดังกล่ำว บริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนและกำรบริหำร
จัดกำรโรงพยำบำลเอกชน และได้ย้ำยหมวดธุรกิจจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกหมวดพัฒนำ
อสงัหำริมทรัพย์เป็นหมวดธุรกิจทำงกำรแพทย์  บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะขยำยเครือข่ำยโรงพยำบำลของกลุ่มพริน้ซ์ เฮลท์แคร์ด้วย
กำรลงทุนสร้ำงโรงพยำบำลใหม่ ร่วมทุนกับพันธมิตร และกำรซือ้กิจกำรที่มีศักยภำพมำพัฒนำปรับปรุงเพื่อให้เป็น
โรงพยำบำลที่มีคุณภำพและให้กำรรักษำด้วยวิทยำกำรทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัย  บริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่จะขยำยครือข่ำย
โรงพยำบำลให้ครอบคลมุทัว่ทุกภูมิภำคของประเทศไทยโดยเน้นไปในจงัหวดัที่ไม่มีโรงพยำบำลเอกชน แต่มีควำมต้องกำร
ด้ำนกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ ในปี 2562 บริษัทฯ มีโรงพยำบำลในเครือข่ำยเพิ่มอีก 3 แห่ง คือ โรงพยำบำลศิริเวช ล ำพูน    
ในจังหวัดล ำพูนซึ่งบริษัทฯ ได้เข้ำซือ้และรับโอนกิจกำรมำ  โรงพยำบำลพริน้ซ์ อุตรดิตถ์ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็น
โรงพยำบำลที่บริษัทฯ ลงทุนสร้ำงเองโดยกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเปิดให้บริกำรในเดือนมีนำคม 2562 และโรงพยำบำล  
พริน้ซ์ อุทยัธำนี ที่จงัหวดัอุทยัธำนี ซึ่งท ำกำรปรับปรุงแล้วเสร็จและเปิดให้บริกำรในเดือนพฤศจิกำยน 2562 นอกจำกนีย้งั
ขยำยเครือข่ำยโรงพยำบำลไปยงัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยกำรร่วมทุนกับพันธมิตรในท้องถิ่นสร้ำงโรงพยำบำลเอกชน
แห่งใหม่ภำยใต้ชื่อ “โรงพยำบำลพริน้ซ์ ศรีสะเกษ ที่จงัหวดัศรีสะเกษ” ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริกำรได้ในปี 2564  
อีกทัง้ยงัได้ซือ้กิจกำรของบริษัท โรงพยำบำลวิรัชศิลป์ จ ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนในจงัหวดัชมุพร ได้รับโอน
กิจกำรเสร็จสิน้เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563  ส่งผลให้บริษัทฯ มีโรงพยำบำลในเครือข่ำยเพิ่มขึน้เป็น 10 โรงพยำบำล ใน 9 
จงัหวดั  บริษัทฯ ยงัคงมองหำโอกำสในธุรกิจบริกำรด้ำนสขุภำพที่สำมำรถต่อยอดธุรกจิให้บริกำรทำงกำรแพทย์ เช่น กำรดแูล
ผู้สงูอำยุ จำกข้อมลูของกรมสถิติแห่งชำติพบว่ำประเทศไทยมีสดัส่วนคนสงูวยัมำกถึงร้อยละ 16  ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำประเทศ
ไทยจะเข้ำสู่สงัคมผู้สงูอำยแุบบสมบรูณ์ในปี 2564 ดงันัน้กำรเติบโตของจ ำนวนผู้สงูอำยใุนประเทศไทยจะเป็นกลุ่มเป้ำหมำย
ที่ส ำคญัอีกกลุ่มหนึ่งและเป็นโอกำสทำงธุรกิจที่ส ำคัญของบริษัทฯ ดงันัน้บริษัทฯ จึงได้เข้ำร่วมทุนกับกลุ่ม NK Group เพื่อ
ด ำเนินธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุซึ่งจะคำดว่ำจะเร่ิมด ำเนินกำรในปี 2563 ซึ่งจะเป็นแหล่งรำยได้ใหม่เข้ำมำเสริมนอกเหนือจำก
รำยได้จำกค่ำรักษำพยำบำล 
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อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนและกำรบริหำรจัดกำรโรงพยำบำลควบคู่ไปกับธุรกิจพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศยัในระดับแนวหน้ำเพื่อเช่ำในท ำเลที่อยู่ย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ และธุรกิจกำรบริหำรอำคำร
ส ำนกังำนแบบครบวงจร  โดยทีมงำนมืออำชีพ อย่ำงโปร่งใส ยุติธรรม ทัง้ในด้ำนกำรบริหำรจดักำรโรงพยำบำลเอกชน กำร
ดูแลสุขภำพ กำรบริหำรอำคำร บริกำรงำนขำย บริกำรงำนจดัซือ้ บริกำรงำนบัญชี อีกทัง้ยังเป็นผู้ ให้บริกำรบริหำรจดักำร
อำคำรส ำนกังำนแบบครบวงจร นอกจำกนีย้งัมีธุรกิจบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงกำรลงทนุอีกด้วย  

 
ปัจจบุนักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษัทย่อย สำมำรถจ ำแนกได้ 3 ประเภท ดงันี ้
1. ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ปัจจุบนับริษัทฯ มีโรงพยำบำลใน

เค รือ 10 แห่งใน  9 จังหวัดโดยตัง้อยู่ ใน  4 ภำคของประเทศไทย คือ  ภำคเหนือ  ภำคกลำง ภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภำคใต้  โดยมี 7 โรงพยำบำลในภำคเหนือ ได้แก่  โรงพยำบำลพิษณุเวช ในจงัหวดั
พิษณุโลก โรงพยำบำลพิษณุเวช พิจิตร ในจังหวัดพิจิตร โรงพยำบำลพริน้ซ์ปำกน ำ้โพ 1 และ โรงพยำบำล 
พริน้ซ์ปำกน ำ้โพ 2 ในจังหวัดนครสวรรค์ โรงพยำบำลพริน้ซ์ อุทัยธำนี ในจังหวัดอุทัยธำนี อีกทัง้ยังมี
โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ซึ่งเปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรในเดือนมีนำคม  2562  
และโรงพยำบำลศิริเวช ล ำพูน ในจังหวัดล ำพูน ในภำคกลำงมี 1 โรงพยำบำล ได้แก่ โรงพยำบำลพริน้ซ์ 
สวุรรณภูมิ ในจงัหวดัสมทุรปรำกำร ส ำหรับภำคตะวนัออกเฉียงเหนือมี 1 โรงพยำบำลคือ โรงพยำบำลพริน้ซ์         
ศรีสะเกษ ซึ่งอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงคำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี 2564 และภำคใต้มี 1 โรงพยำบำล คือโรงพยำบำล
วิรัชศิลป์ ในจงัหวดัชมุพร 

2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่ โรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ อำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ 
3. ธุรกิจบริการให้ค าปรึกษาการลงทุน โดยให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำธุรกิจซึ่งปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงพกักำรด ำเนิน

กิจกำร 
 

1.1  วิสัยทัศน์ 
พริน้ซิเพิล แคปิตอล จะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นกำรขยำยกิจกำรในธุรกิจด้ำนสขุภำพ และจะเป็นผู้ เชี่ยวชำญด้ำนกำร

บริหำรธุรกิจโรงพยำบำลที่ได้รับกำรยอมรับในกำรน ำเทคโนโลยีมำยกระดบัคุณภำพกำรให้บริกำรและกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
รวมถึงจะใช้ประโยชน์จำกอสงัหำริมทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่อย่ำงเตม็ที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทัง้หมด 

1.2   พันธกิจ 

▪ จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรขบัเคล่ือนและยกระดบักำรดูแลสขุภำพในชุมชน โดยสร้ำงโรงพยำบำลในพืน้ที่ขำดแคลน
เพื่อช่วยเหลือคนในชมุชนและสงัคมเพื่อให้เกิดสงัคมที่แข็งแรงอย่ำงยัง่ยืน 

▪ จะให้บริกำรบริหำรธุรกิจโรงพยำบำลและบริกำรส่วนงำนสนบัสนุนอย่ำงมืออำชีพ ต่อทัง้โรงพยำบำลในเครือและ

โรงพยำบำลพนัธมิตรที่ได้รับโอกำสเข้ำไปบริหำรงำนให้ 

▪ จะมุ่งมั่นในกำรบริหำรโรงพยำบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำม

ที่ตัง้ไว้ทัง้ผลประกอบกำรด้ำนกำรเงิน คณุภำพกำรให้บริกำร และ ควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำร 
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▪ จะเสริมควำมแข็งแกร่งของเครือโรงพยำบำลด้วยกำรสร้ำงพนัธมิตร และ/หรือ กำรเข้ำซือ้กิจกำรเพื่อร่วมกนัพฒันำ

ศกัยภำพและผลประกอบกำรให้ดียิ่งขึน้ 

▪ จะแสวงหำโครงกำรท่ีเก่ียวข้องกบัด้ำนสขุภำพใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจ โดยเป็นได้ทัง้กำรใช้อสงัหำริมทรัพย์เดิมที่มี

อยู่ให้เกิดประโยชน์ และลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์แห่งใหม่ที่สอดคล้องกบัควำมเป็นไปได้ของโครงกำร  

▪ จะทุ่มเทในกำรพัฒนำบุคลำกรในเครืออย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเสริมศกัยภำพทำงด้ำนเทคโนโลยีและทักษะใหม่ๆ ให้

รองรับกับกำรขยำยตวัอย่ำงรวดเร็วขององค์กร และสร้ำงเสริมบุคลำกรให้มีจิตใจของผู้ ให้  เพื่อให้เขำส่งต่อบริกำร

ด้วยหวัใจแก่ชมุชนและสงัคม 

▪ มุ่งมัน่พฒันำควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำรของโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ที่มีอยู่ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจแก่
ลกูค้ำที่เข้ำพกัทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ 

 

1.3  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) กำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญัมีดงันี ้

ปี พ.ศ. เหตกุารณ์ส าคัญที่เกิดขึน้ 
2562 − ในเดือนธันวำคม 2562 บริษัทฯ ได้เข้ำลงนำมในสัญญำร่วมทุนกับกลุ่ม  Nihon Keiei Group 

(NKG) เมื่อวนัที่ 18 ธันวำคม 2562 เพื่อด ำเนินธุรกิจกำรดแูลผู้สงูอำยุ และได้จดัตัง้บริษัทย่อยแห่ง

ใหม่ภำยใต้ชื่อ บริษัท พริน้ซิเพิล เอ็นเคจี จ ำกัด (“PNKG”) ในปี 2563 โดยมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
10,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ 100,000 หุ้นมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท โดยบริษัท 
พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นร้อยละ 51 และ NKG ถือหุ้นร้อยละ 49 

− ในเดือนธันวำคม 2562 บริษัทฯ จดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ภำยใต้ชื่อบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – 
ชุมพร จ ำกัด (PCPN) มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้วจ ำนวน 270,000,000 บำท บริษัทฯ ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ผ่ำนบริษัทลูก (PRINH) มีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจโรงพยำบำล
เอกชนในจงัหวดัชุมพร โดยกำรเข้ำซือ้และรับโอนกิจกำรสถำนพยำบำลทัง้หมด (Entire Business 
Transfer) อันรวมถึงทรัพย์สิน หนี สิ้น ใบอนุญำตต่ำงๆ  ที่จ ำ เ ป็นต่อกำรประกอบกิจกำร
สถำนพยำบำลตลอดจนสิทธิหน้ำที่และภำระผูกพันตำมสัญญำของบริษัท โรงพยำบำลวิรัชศิลป์ 
จ ำกัด ท่ีมีอยู่ ณ วันโอนกิจกำรและพนกังำนทัง้หมดที่มีควำมประสงค์จะท ำงำนกับ  PCPN ต่อไป 
โดยช ำระค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำรและค่ำเช่ำที่ดินระยะยำวให้แก่กลุ่มผู้ ถือหุ้ นเดิมของ
โรงพยำบำลวิรัชศิลป์ เป็นจ ำนวน 570,000,000 บำท โดยใช้เงินจำกกระแสเงินสดภำยในของกลุ่ม
บริษัทและเงินกู้ ยืมจำกสถำบันกำรเงิน บริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำโอนกิจกำรเมื่อวันที่ 18 
ธันวำคม 2562 และได้รับโอนกิจกำรของโรงพยำบำลวรัิชศิลป์เสร็จสิน้แล้วเมื่อวนัท่ี 2 มีนำคม 2563 

− ในเดือนธันวำคม 2562 บริษัทฯ ได้ลงนำมกบับริษัท บ ำรุงรำษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จ ำกดั ภำยใต้กำร
บริหำรงำนของโรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ จ ำกัด (มหำชน) เพื่อเปิดโมเดลธุรกิจใหม่ “Bumrungrad 
Health Network – Growing Together Model” โดยกำรตัง้ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์เพิ่ม
โอกำสกำรเข้ำถึงกำรรักษำพยำบำลท่ีได้คุณภำพมำตรฐำนเฟสแรกเตรียมเปิด “ศนูย์กระดกูสนัหลงั
และข้อ”  ที่โรงพยำบำลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ เพื่อให้บริกำรทำงกำรแพทย์ด้ำนกระดูกสันหลังและข้อ
เป็นต้นแบบแห่งแรกในกำรท ำงำนภำยใต้โมเดลธุรกิจใหม่ 
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− เมื่อวนัท่ี 2 ธันวำคม 2562 เปิดให้บริกำรโรงพยำบำลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ อย่ำงเป็นทำงกำร 
− ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ ได้จัดตัง้บริษัทย่อยใหม่ 1  บริษัทคือ พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ -      

ศรีสะเกษ (PSSK) โดยมีทุนจดทะเบียน 250,000,000 บำท เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน
ขนำด 60 เตียง ในจังหวดัศรีสะเกษ โดยบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 60  ซึ่งเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงบริษัทฯ กับ บริษัท ศรีสะเกษ เมดิเทค จ ำกัด
และได้ลงนำมในสญัญำร่วมทนุ เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2562 

− ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 โรงพยำบำล พริน้ซ์ ปำกน ำ้โพ ได้รับกำรรับรองคณุภำพด้ำนสำรสนเทศ
ทำงกำรแพทย์ EMRAM Stage 7 จำก HIMSS Analytics ซึ่งเป็นขัน้สงูสดุของมำตรฐำนนี ้และเป็น
โรงพยำบำลแห่งแรกในประเทศไทย และแห่งที่ 2 ของภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ที่ได้รับรำงวลั
นี ้

− ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ ได้ขำยบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ำกัด ให้กับ
บุคคลภำยนอก เนื่องจำกไม่มีควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกิจดังกล่ำว และได้มีกำรโอนย้ำย
ทรัพยำกรต่ำงๆ กำรพฒันำระบบงำนของโรงพยำบำล และบคุลำกรไปปฏิบตัิงำนท่ี PRINH  

− ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ ออกและจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 222,249,300 
บำท มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยรำคำตลำดหุ้นละ 4.09 บำท ซึ่งเป็นรำคำเสนอ
ขำยโดยมีส่วนลดประมำณร้อยละ 1.20 ของรำคำตลำด โดยรำคำตลำดค ำนวณจำกรำคำถัวเฉล่ีย
ถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 15  วันท ำกำร
ย้อนหลังติดต่อกันก่อนวันก ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนโดยคณะกรรมกำรบริษัท คือ 
ระหว่ำงวนัท่ี 4 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวนัท่ี 22 พฤศจิกำยน 2562 ซึง่เท่ำกบัหุ้นละ 4.14  บำท (ข้อมลู
จำก SETSMART ที่ www.setsmart.com) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัดจ ำนวน 1 รำยคือ 
International Finance Corporation (“IFC”) ซึ่งเป็นนกัลงทุนสถำบนัเป็นบริษัทในกลุ่มของ World 
Bank ที่มีฐำนะกำรเงินมั่นคงและมีศักยภำพในกำรลงทุนได้จริง IFC มีทีมงำนที่มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ด้ำนธุรกิจ Healthcare ที่สำมำรถแบ่งปันข้อมลูอนัเป็นประโยชน์กบัธุรกิจของบริษัทฯ 
และสำมำรถแนะน ำองค์กรในระดบันำนำชำติที่อยู่ในธุรกิจเดียวกนัเพื่อเป็นเครือข่ำยทำงธุรกิจของ
บริษัทต่อไป ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้และก ำไรเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืนของ
บริษัทฯ โดยเงินเพิ่มทุนที่ได้รับประมำณ 909 ล้ำนบำทจะน ำไปใช้สนับสนุนแผนกำรลงทุนขยำย
กิจกำรด้ำนโรงพยำบำลและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ทัง้กำรเข้ำซือ้กิจกำรหรือกำรหำพันธมิตรทำงธุรกิจ
เพื่อร่วมกนัสร้ำงโรงพยำบำลในเครือข่ำยเพิ่มขึน้ โดยบริษัทฯ ได้ท ำกำรจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้ว
จำกเดิม 3,240,087,520 บำทเป็นจ ำนวน 3,462,336,820 บำท   มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้ นละ 1 บำท 
เรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2562 

− เมื่อวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2562 เปิดให้บริกำรโรงพยำบำลพริน้ซ์ อทุยัธำนี อย่ำงเป็นทำงกำร 

− ในเดือนกันยำยน 2562 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 พิจำรณำอนุมัติกำรจ ำหน่ำยหุ้น
สำมัญของบริษัท กรุงเทพบริหำร จ ำกัด (“BG”) จ ำนวน 9,985,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของ BG มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ที่ถือ

http://www.setsmart.com/
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โดยบริษัท วี บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั (VB) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท วีเอ็มเอส 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (VMSD)  ซึ่งเป็นบุคคลเก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ในรำคำหุ้นละ 133.08632 
บำท คิดเป็นรำคำซือ้ขำยทัง้สิน้ประมำณ 1,328.99 ล้ำนบำท โดยจะน ำเงินท่ีได้รับจำกกำรจ ำหน่ำย
หุ้นในครัง้นีไ้ปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และขยำยธุรกิจโรงพยำบำลและกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์
ตำม นโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป 

− เมื่อวนัท่ี 29  มีนำคม 2562 เปิดให้บริกำรโรงพยำบำลพิษณเุวช อตุรดิตถ์ อย่ำงเป็นทำงกำร 

− ในวนัท่ี 1 มีนำคม 2562 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพนู จ ำกดั เข้ำท ำกำรรับโอนกิจกำรทัง้หมด 
(Entire Business Transfer – EBT)  ของโรงพยำบำลศิริเวชล ำพนู เสร็จสิน้ 

− ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) ได้รับกำรอนุมตัิจำกตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกำรปรับย้ำยกลุ่มอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง หมวด
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ไปยังอุตสำหกรรมบริกำร ในหมวดธุรกิจกำรแพทย์ (Health Care 
Services) 

2561 
 

− ในเดือนพฤศจิกำยน 2561 บริษัทฯ ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนระบบคณุภำพ ISO 9001:2015 

− ในเดือนตุลำคม 2561 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดตัง้
บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพูน จ ำกัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน โดยมีทุนจด
ทะเบียน 200 ล้ำนบำท โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทมติให้บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพนู 
จ ำกดั เข้ำท ำกำรรับโอนกิจกำรทัง้หมด (Entire Business Transfer – EBT)  ของโรงพยำบำลศิริเวช
ล ำพูน ในจังหวดัล ำพูน ประกอบด้วยที่ดินพร้อมอำคำรโรงพยำบำล อำคำรสนับสนุน 9 หลังและ
อปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ และใบอนญุำตในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำลจ ำนวน 59 เตียง  

− บริษัทฯ ผ่ำนกำรรับรอง Anti Corruption จำก โครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทย ในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อ
วนัท่ี 7 มิถนุำยน 2561 

− ในเดือนพฤษภำคม 2561 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดัตัง้
บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จ ำกัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน โดยมีทุนจด
ทะเบียน 50 ล้ำนบำท โดยบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จ ำกัด ได้ซือ้โรงพยำบำลที่หยุด
ประกอบกิจกำรซึ่งเป็นหนี  ้NPA จำกสถำบันกำรเงินท ำให้ได้มำซึ่งที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง             
(อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงอำคำร) รวม 10 หลังเนือ้ที่ 12-1-79.5 ไร่ ต ำบลบำงพระครู อ ำเภอนคร
หลวง จงัหวดัอทุยัธำนี โดยบริษัทฯ ปรับปรุงอำคำรเดิมให้เป็นโรงพยำบำลขนำด 59 เตียง  

− ในเดือนมีนำคม 2561 บริษัท วี บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดัตัง้
บริษัทย่อยขึน้ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท บ้ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ำกัด และบริษัท อุดร บิสสิเนส      
ดีสทริคท์ จ ำกัด เพื่อด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์โดยมีทุนจดทะเบียน  121 ล้ำนบำท และ 
129 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

− เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ 2561  บริษัทฯ ได้เปล่ียนชื่อ “โรงพยำบำลปิยะมินทร์” เป็น “โรงพยำบำล 
พริน้ซ์ สวุรรณภมูิ (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI ) ซึง่บริษัทฯ ได้เข้ำซือ้และรับโอนกิจกำร
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สถำนพยำบำลของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกำนยัเซชัน่ จ ำกัด (“THM”) ซึ่งเป็นบริษัทที่
ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ชื่อ “โรงพยำบำลปิยะมินทร์” ซึ่งตัง้อยู่ในจังหวัด
สมทุรปรำกำร และคลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์อีก 3 แห่งในกรุงเทพมหำนคร  โดยบริษัทฯ จะรับโอน
มำซึ่งกิจกำรสถำนพยำบำลของ   THM รวมถึงทรัพย์สิน หนีสิ้น ใบอนุญำตต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำร
ประกอบกิจกำรของสถำนพยำบำล  พนักงำนทัง้หมดที่ประสงค์จะท ำงำนกับบริษัทฯ ต่อไป 
ตลอดจนสิทธิ หน้ำที่และภำระผูกพนัตำมสญัญำที่ THM มีอยู่ ณ วนัโอนกิจกำร ภำยใต้ข้อก ำหนด
และเงื่อนไขของสญัญำโอนกิจกำรระหว่ำงบริษัทฯ กับ THM โดยบริษัทฯ จะช ำระค่ำตอบแทนกำร
โอนกิจกำรข้ำงต้นให้แก่ THM เป็นเงิน 900,000,000 บำท  เมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อนตำมที่ก ำหนดใน
สญัญำโอนกิจกำรส ำเร็จ กำรได้มำซึง่กิจกำรของ THM ในครัง้นีจ้ะช่วยขยำยเครือข่ำยกำรประกอบ
ธุรกิจโรงพยำบำลของกลุ่มบริษัทฯ ให้ครอบคลุมมำกขึน้โดยเฉพำะในพืน้ที่กรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล จำกเดิมที่โรงพยำบำลในกลุ่มบริษัทฯ ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีต่ำงจงัหวดั ซึง่จะก่อให้เกิดเป็น Hub 
และ Spoke System ของธุรกิจโรงพยำบำลซึง่จะช่วยเสริมสร้ำงกำรเติบโตและเพิ่มศกัยภำพในกำร
แข่งขนั กำรรับโอนกิจกำรจำก THM ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ    

− เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2561บริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ำกัด ได้เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท             
พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกดั  

2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 บริษัทฯ เข้ำซือ้กิจกำรของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ำกัด 
(“AMA”) โดยกำรซือ้หุ้นใน AMA จ ำนวนทัง้สิน้ 268,374,998 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อย
ละ 99.99 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของ AMA จำกผู้ ถือเดิม อนัได้แก่ นำงสำว
สำธิตำ วิทยำกร   (“คณุสำธิตำ”) แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด (“แวนเทจ พ้อยท์”) และนำย
ศิริชัย  โตวิริยะเวช (“คุณศิริชัย”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ในรำคำหุ้นละประมำณ 
7.4523 บำท คิดเป็นมลูค่ำรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้มำซึ่งบริษัท
ย่อยที่ AMA ถือหุ้นทำงตรงหรือทำงอ้อมจ ำนวน 6 บริษัท อันประกอบด้วย (1) บริษัท พิษณุเวช 
จ ำกัด (2) บริษัทโรงพยำบำลปำกน ำ้โพ จ ำกัด (3) บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ำกัด (4) บริษัท 
โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จ ำกัด (5) บริษัท พิษณุเวชพฒันำ จ ำกัด และ (6) บริษัท พี.เอ็น.พี 
ฮอส ปิทอล จ ำกัด (รวมเรียกบริษัทตำม (1) – (6) ว่ำ “บริษัทย่อย” และกิจกำรของบริษัทย่อย 
ทัง้หมดด้วย โดยบริษัทฯ จะช ำระค่ำหุ้นข้ำงต้นให้แก่คณุสำธิตำ แวนเทจ พ้อยท์ และ คณุศิริชยั ด้วย
เงินสด โดยจะช ำระจ ำนวนกึ่งหนึ่งในวนัที่ซือ้ขำยหุ้น และจะช ำระในส่วนที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 12 เดือนนบัจำกวนัท่ีท ำสญัญำซือ้ขำยหุ้น ทัง้นีห้ำกบริษัทฯ ช ำระรำคำซือ้ขำยหุ้น  
ในส่วนที่เหลือดังกล่ำวให้แก่คุณสำธิตำ แวนเทจ พ้อยท์ หรือ คุณศิริชัย ภำยหลังวันที่สิน้สุด
ระยะเวลำครบ 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีท ำสญัญำซือ้ขำยหุ้น บริษัทฯ จะต้องช ำระดอกเบีย้เป็นรำยเดือน
ให้แก่คุณสำธิตำ แวนเทจ พ้อยท์ และ/หรือ คุณศิริชัย ส ำหรับรำคำซือ้ขำยในส่วนที่ผู้ ซือ้ยังไม่ได้
ช ำระในอัตรำเท่ำกับดอกเบีย้เงินกู้ ของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ประเภท MLR ลบ 2 
เปอร์เซ็นต์ (MLR-2%) ณ วนัท่ีถดัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำครบ 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีท ำสญัญำซือ้ขำย
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หุ้น (“วนัเร่ิมต้นดอกเบีย้”) โดยเร่ิมค ำนวณตัง้แต่วนัเร่ิมต้นดอกเบีย้จนถึงวนัท่ีบริษัทฯ ช ำระรำคำซือ้
ขำยครบถ้วน (โดยไม่มีกำรคิดดอกเบีย้ทบต้น)  

− ในเดือนพฤษภำคม 2560 บริษัท กรุงเทพบริหำร จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“บริษัทย่อย”  
หรือ “ผู้จะขำย”)   ท ำกำรขำยที่ดินโฉนดเลขที่ 3582 และ 3962 รวม 2 แปลงเนือ้ที่รวม 2 ไร่ 2 งำน 
34.3 ตำรำงวำพร้อมสิ่งปลกูสร้ำงประเภทอำคำรสงู 34 ชัน้ และที่จอดรถ ซึ่งตัง้อยู่บนที่ดิน 2 แปลง
ดังกล่ำวพร้อมใบอนุญำตก่อสร้ำงเลขที่ 42/2559 ให้กับ Carlton Bangkok Investment Pte. Ltd.  
(“ผู้จะซือ้”) ในมลูค่ำ 2,400 ล้ำนบำท และภำษีตลอดจนค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกับกำรโอนที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้ำงอีกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท รวมรำคำตำมสัญญำจะซือ้จะขำยที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
และใบอนุญำต เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน 2,500 ล้ำนบำท โดยผู้จะซือ้ตกลงให้ บริษัท คำร์ลตนั โฮเทล 
แบงคอก จ ำกัด (“ผู้ รับโอน”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของผู้จะซือ้รับโอนที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงรวมถึง
ใบอนญุำตก่อสร้ำงข้ำงต้น 

− บริษัทฯ ท ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ เพื่อรองรับกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำล   

2559 − บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วจำกกำรแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ 
จ ำนวน  442,172,887 หุ้ น เป็นจ ำนวนเงิน 442,172,887  บำท ท ำให้ทุนที่ช ำระแล้วเป็นจ ำนวน 
1,400,149,087 บำท 

− บริษัทฯ ได้เข้ำท ำรำยกำรซือ้หุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิรวมร้อยละ 99.99 ของบริษัท วี บริลเล่ียน
กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์และลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบ
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์จ ำนวน 4 บริษัทได้แก่ (1) บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ำกัด (2) บริษัท วี 
เรสซิเดนซ์ จ ำกัด (3) บริษัท กรุงเทพบริหำร จ ำกัด และ (4) บริษัท วี 33 จ ำกัด จำกนำงสำวสำธิตำ 
วิทยำกร และบริษัท พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี ซึ่งกำรลงทุนดังกล่ำวจะท ำให้กิจกำร
ได้มำซึ่งกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอำคำรเพ่ิมขึน้ 9 แห่ง โดยแบ่งเป็นโครงกำรที่ตัง้อยู่ในท ำเลใจกลำง
กรุงเทพมหำนครรวม 4 โครงกำร และที่ดินในต่ำงจงัหวดั 5 แห่ง มลูค่ำกิจกำรรวม 5,791.13 ล้ำน
บำท โดยบริษัทฯ ได้ท ำกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 1,839,938,433 หุ้น รำคำเสนอขำยหุ้นละ 
2.87 บำท ให้แก่ นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี และออกตัว๋
สัญญำใช้เงินมลูค่ำรวมทัง้สิน้  510,509,850 บำท ให้แก่คุณสำธิตำ เพื่อเป็นค่ำตอบแทนส ำหรับ
กำรเข้ำซือ้กิจกำรของบริษัท วี บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกัด  ท ำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 
3,240,683,433 บำท  
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1.4   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
 

 
 
รำยละเอียดกำรถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดงันี ้

   

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น`
โดยบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
(PRINC) 
 
 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย์และ
โรงพยำบำลเอกชน 

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ เพื่ อเช่ำ  คือ 
โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ท
เม้นท์ สำทร วิสต้ำ-กรุงเทพฯ และบริหำร
จดักำรอำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์   

- 

  โ ร ง พ ย ำ บ ำ ล เ อ ก ช น ภ ำ ย ใ ต้ ชื่ อ 
โรงพยำบำลพริน้ซ์  สวุรรณภมิู 

 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาล 
บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกัด (PRINH)1/ ลงทนุในบริษทัอ่ืน ลงทนุในบริษทัอ่ืน ให้บริกำร Shared 

Service แก่โรงพยำบำลในเครือ 
99.99 

บริษัท พิษณเุวช จ ำกดั2/ (PSV) โรงพยำบำลเอกชน ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพิษณเุวช  
 

60.00 

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ำกดั2/ (PPCH) โรงพยำบำลเอกชน ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพิษณเุวช 
พิจิตร 

60.00 

บริษัท โรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จ ำกดั2/ 
(PUTD) 

โรงพยำบำลเอกชน ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพิษณเุวช
อตุรดิตถ์ 

60.00 
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ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น`
โดยบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

บริษัท พิษณเุวชพฒันำ จ ำกดั2/ (PPTN) โรงพยำบำลเอกชน ยงัไม่ได้ประกอบธุรกิจ 60.00 

บริษัท โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ จ ำกดั3/ (PPNP) โรงพยำบำลเอกชน ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพริน้ซ ์
ปำกน ำ้โพ 1  และโรงพยำบำลพริน้ซ์
ปำกน ำ้โพ 2 

91.43 

บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล จ ำกดั3/ (PNPH) โรงพยำบำลเอกชน ยงัไม่ได้ประกอบธุรกิจ 91.43 

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อทุยั จ ำกดั4/ 

(PUTH) 
โรงพยำบำลเอกชน ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพริน้ซ์ 

อทุยัธำนี 
99.99 

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ล ำพนู จ ำกดั4/ 

(PLPN) 
โรงพยำบำลเอกชน ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลศิริเวชล ำพนู 80.00 

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ศรีสะเกษ จ ำกดั4/ 
(PSSK) 

โรงพยำบำลเอกชน ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพริน้ซ์  
ศรีสะเกษ 

60.00 

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชมุพร จ ำกดั4/ 
(PCPN) 

โรงพยำบำลเอกชน ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลวิรัชศิลป์ 99.99 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ำกดั 
(BCD) 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ พัฒนำอสังหำริมทรัพย์  ในโครงกำร
สยำมสแควร์บำงส่วน (อำคำรกรุ๊ปแอล) 

99.99 

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั (VB) 
 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย์และ
ลงทนุในบริษทัอ่ืน 

ปัจจุบนัมีที่ดินเปล่ำที่จังหวดัสระบุรีและ
จังหวัดอ่ำงทอง  อยู่ระหว่ำงกำรขำย
ให้กบันกัลงทนุ 

99.99 

บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ำกดั5/ (VI) ให้เช่ำอำคำรและส ำนกังำน ให้เช่ำอำคำรส ำนกังำนบำงกอกบิสซิเนส 
 เซ็นเตอร์ ซึง่ตัง้อยู่บนถนนเอกมยั 

99.99 

บริษัท วี 33 จ ำกดั5/ (V33) พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ปัจจุบันมีที่ดินเปล่ำที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึง่อยู่ระหว่ำงกำรขำยให้กบันกัลงทนุ 

99.99 

บริษัท วี เรสซิเดนท์ จ ำกดั5/  (VR) โรงแรมและเซอร์วิส 
อพำร์ทเม้นท์ 

เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ โครงกำรซัมเมอร์
เซ็ท เอกมยั 

99.99 

บริษัท บ้ำนฉำง บสิสิเนส ดีสทริคท์ จ ำกดั5/ 
(BBD) 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ปัจจุบันมีที่ดินเปล่ำที่จังหวัดระยองซึ่ง
อยู่ระหว่ำงกำรศกึษำควำมเป็นไปได้ของ
โครงกำร 

99.99 

บริษัท อดุร บิสสิเนส ดสีทริคท์ จ ำกดั5/ (UBD) พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ปัจจบุนัมีที่ดินเปล่ำที่จงัหวดัอดุรธำนี ซึง่
อยู่ระหว่ำงกำรขำยให้กบันกัลงทนุ 

99.99 

ธุรกิจท่ีปรึกษาด้านการลงทุน 
บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ำกดั (PI) ที่ปรึกษำ ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรลงทนุ 99.99 

หมำยเหต ุ:  1/  เดิมชื่อ บริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ำกดั 
 2/ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกดั ซึง่ถือหุ้นในบริษัท พิษณเุวช จ ำกดัร้อยละ 60 
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 3/ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกดั ซึง่ถือหุ้นในบริษัท โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ จ ำกดั ร้อยละ 91.43  
 4/  บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกดั  
 5/  บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั 

  
1.5  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

• บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) ได้รับมอบใบประกำศนียบตัรผู้ ผ่ำนกระบวนกำรรับรอง และเป็นสมำชิก
แนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทจุริตอย่ำงสมบรูณ์จำกโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ำนทจุริตเมื่อวนัท่ี 7 มิถนุำยน 2561 

 
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลพิษณุเวช  

• ได้รับกำรรับรอง JCI ในเดือนธันวำคม 2555  และได้รับกำร reaccreditation ในเดือนธันวำคม 2558 และใน

เดือนธันวำคม 2561 

• รำงวัลสถำนประกอบกิจกำรต้นแบบด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
ระดบัประเทศ  (ระดบัทอง)  4 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2559 – 2562) จำกกรมสวสัดิกำร กระทรวงแรงงำน  

• รำงวัลสถำนประกอบกิจกำรดีเด่น ด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และสวสัดิกำรแรงงำน  5 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2558 – 
2562) จำกกรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน 

• รำงวลัสถำนประกอบกิจกำรดีเด่น ด้ำนกำรส่งเสริมกำรพฒันำฝีมือแรงงำนจำกสถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 9 
พิษณโุลก 

• ใบประกำศเกียรติคุณ Zero Accident Campaign  ระดบัเงินประจ ำปี 2561 และได้รับรำงวลัโครงกำร Zero 
Accident ระดบัทองประจ ำปี 2562 จำกสถำบนัส่งเสริมควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั 

• รำงวัลใบประกำศเกียรติคุณแก่โรงพยำบำลพิษณุเวช ในฐำนะผู้ สนับสนุนกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ของ
สโมสรทำแรคท์เม็ดทรำย ระดบัทอง จำกมหำวิทยำลยันเรศวร 

• มหำวิทยำลยัพิษณโุลกได้มอบเกียรติบตัรแกโ่รงพยำบำลพิษณเุวช เพื่อแสดงวำ่โรงพยำบำลเป็นสถำนท่ีศกึษำ
ดูงำนที่มีระบบกำรบริหำรจดักำรด้ำนชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัที่ดีเหมำะกับกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นกัศกึษำ 

• รำงวัลใบประกำศเกียรติคุณสำขำกำรแพทย์และสำธำรณสุข จำกมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เนื่องจำกได้สร้ำง
ประโยชน์ให้กบัส่วนรวม สงัคมและประเทศชำติพร้อมทัง้มีกำรตอบแทนคณุแผ่นดินในรูปแบบต่ำงๆ  

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคณุเป็นสถานประกอบการต้นแบบในการช าระเงินสมทบกองทนุ

ประกนัสงัคมดีเด่น 

 โรงพยาบาลพริน้ซ์ ปากน า้โพ  

• ได้รับใบรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพเพื่อแสดงว่ำแผนกห้องปฏิบตัิกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลพริน้ซ์
ปำกน ำ้โพ จงัหวดันครสวรรค์ ได้รับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำนงำนเทคนิคกำรแพทย์ 2560 
ส ำหรับห้องปฏิบตัิกำร รับรองรอบท่ี 3 จำกสภำเทคนิคกำรแพทย์ 
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• รำงวลัสถำนประกอบกิจกำรดีเด่นด้ำนแรงงำนสมัพันธ์และสวสัดิกำรแรงงำน ประจ ำปี 2562 ระดบัประเทศ
โดยได้รับเกียรติบตัรจำกกระทรวงแรงงำน 

• ได้รับเกียรติบัตรรับรองว่ำโรงพยำบำลพริน้ซ์ ปำกน ำ้โพ 1 และ 2 ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนโรงพยำบำลอำหำร
ปลอดภยั ปีงบประมำณ 2562 จำกส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดันครสวรรค์ 

• โรงพยำบำลพริน้ซ์ ปำกน ำ้โพ 2 ได้รับประกำศนียบัตรจำกสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล(องค์กำร
มหำชน) รับรองว่ำโรงพยำบำลได้ปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรพฒันำบนัไดขัน้ท่ี 2 สู่ HA อนัจะเป็นพืน้ฐำนส ำคญั 
ส ำหรับกำรพฒันำคณุภำพเพื่อควำมปลอดภยัของผู้ ป่วย  

• โรงพยำบำลพริน้ซ ์ปำกน ำ้โพ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน HIMSS Analytics Stage 7 มำตรฐำนสำกลระดบัโลก 
โรงพยำบำลแรกในประเทศไทย โดยได้รับโล่เกียรตคิณุจำกหอกำรค้ำจงัหวดันครสวรรค์ 

• ได้รับเกียรติบตัรรับรองว่ำโรงพยำบำลพริน้ซ์ ปำกน ำ้โพ  เป็นโรงพยำบำลที่มีคุณธรรม ธรรมำภิบำลสงู รำคำ
และค่ำบริกำรโปร่งใส เป็นธรรม (Good Govermance Hospital) จำกอธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน 

• ได้รับใบประกำศจำก HIMSS Analytics เพื่อรับรองวำ่ Princ Paknampo Hospital HIMSS Analytics stage 
7 as designated by HIMSS Analytics using thd Electronic Medical Record Adoption Model. 

• โรงพยำบำลพริน้ซ์ ปำกน ำ้โพ ได้รับประกำศนียบตัรรับรองผลกำรประเมินคณุภำพกำรตรวจวิเครำะห์ระดบัดี
เยี่ยมอย่ำงต่อเนื่องตลอดปีงบประมำณ พ.ศ.2562 สำขำธนำคำรเลือด จำกส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตัิกำร 
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสขุ 

 โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์  

• ได้รับเกียรติบัตรจำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน  ว่ำมีระบบกำรจัดกำรด้ำนยำเสพติดในสถำน
ประกอบกำรตำมโครงกำรกำรโรงงำนสีขำว ระดบั 2 

• ได้รับเกียรติบตัรโรงพยำบำลคณุธรรมธรรมำภิบำลสงู รำคำและคำ่บริกำรโปร่งใส เป็นธรรม จำกกรมกำรค้ำ
ภำยใน กระทรวงพำณิชย์ เมื่อวนัที่ 19 ธันวำคม 2562 
 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 

 โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ ได้รับรำงวัลจำกหลำยหน่วยงำน 

ดงัต่อไปนี ้

• ประกำศนียบตัรยอดเยี่ยมประจ ำปี 2558 และ ปี 2562 จำก TripAdvisor.com (Certificate of Excellence) 

• รำงวลัโครงกำรกรุงเทพสะอำดและรำบร่ืนจำกกรุงเทพมหำนคร (Clean and Green Award by Bangkok 
Metropolitan Administration) 

• Love by Guests Award Winner 2019 จำก Hotel.com (ได้คะแนน 9.1 จำกคะแนนเต็ม 10) 

• Recommended Award 2019 จำก Holiday Check.com  (ได้คะแนน 6 จำกคะแนนเต็ม 6) 

• Chef ของโรงแรม 2 คนได้รับรำงวลัชนะเลิศจำกกำรแข่งขนัในรำยกำร Bangkok Junior Chefs Competition 
2019 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนและบริหำรจัดกำรโรงพยำบำลเอกชน จำกกำรที่   

บริษัทฯ มองเห็นโอกำสและกำรเติบโตอีกมำกในธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย์  ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้ำซือ้หุ้นของบริษัท           
พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกัด (เดิมชื่อบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ำกัด) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนโดยมี
เครือข่ำยโรงพยำบำล 4 โรง ใน  3 จงัหวดัทำงภำคเหนือ ได้แก่ โรงพยำบำลพิษณเุวชพิจิตร (เดิมชื่อโรงพยำบำลสหเวช)  ใน
จงัหวดัพิจิตร โรงพยำบำลพริน้ซ์ปำกน ำ้โพ 1 โรงพยำบำลพริน้ซ์ปำกน ำ้โพ 2 (เดิมชื่อโรงพยำบำลปำกน ำ้โพ และโรงพยำบำล
ปำกน ำ้โพ 2) ในจงัหวดันครสวรรค์ และโรงพยำบำลพิษณเุวช  ในจงัหวดัพิษณโุลก  

บริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่เป็นผู้ ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ชัน้น ำแก่กลุ่มลูกค้ำที่มีรำยได้ระดบักลำงในประเทศไทยโดย
กำรขยำยเครือข่ำยโรงพยำบำลให้ครอบคลมุและเพิ่มศกัยภำพในกำรแสวงหำรำยได้ด้วยกำรลงทนุสร้ำงโรงพยำบำลเองซือ้
กิจกำรโรงพยำบำลและรับจ้ำงบริหำรกิจกำรโรงพยำบำล และน ำระบบกำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศของโรงพยำบำล 
(Hospital Information Systems) มำใช้ในกำรบริหำรต้นทุนของธุรกิจโรงพยำบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยในปี 2561 
บริษัทฯ ได้ลงทุนซือ้กิจกำรโรงพยำบำลเพิ่มอีก 1 แห่งคือ โรงพยำบำลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ (เดิมชื่อโรงพยำบำลปิยะมินทร์)   
เป็นโรงพยำบำลขนำดใหญ่ในจงัหวดัสมทุรปรำกำร ซึ่งช่วยขยำยเครือข่ำยกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำลของกลุ่มบริษัทฯ 
ให้ครอบคลมุมำกขึน้โดยเฉพำะในพืน้ที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จำกเดิมที่โรงพยำบำลในกลุ่มบริษัทฯ ตัง้อยู่ในพืน้ท่ี
ต่ำงจังหวัด ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็น Hub และ Spoke System ของธุรกิจโรงพยำบำลซึ่งจะช่วยเสริมสร้ำงกำรเติบโตและเพิ่ม
ศกัยภำพในกำรแข่งขนั จำกกำรซือ้กิจกำรดงักล่ำวส่งผลให้รำยได้จำกธุรกิจกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์เป็นรำยได้หลกัของ
บริษัทฯ  ดงันัน้บริษัทฯ ได้ยื่นขอตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเปล่ียนกลุ่มธุรกิจอตุสำหกรรมพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ไปยงั
กลุ่มธุรกิจให้บริกำรทำงกำรแพทย์ซึง่ได้รับกำรอนุมตัิจำกตลำดหลกัทรัพย์ในเดือนกมุภำพนัธ์ 2562   ต่อมำในเดือนมีนำคม 
2562 บริษัทฯ เข้ำซือ้และรับโอนกิจกำรของโรงพยำบำลศิริเวช ล ำพูน ในจงัหวดัล ำพูน นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยงัได้ลงทุนสร้ำง
โรงพยำบำลเพิ่มอีก 1 แห่งคือ โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในจังหวดัอุตรดิตถ์ ซึ่งเปิดให้บริกำรในเดือนมีนำคม 2563 
และซือ้โรงพยำบำลท่ีจงัหวดัอทุยัธำนีซึง่เป็นหนี ้NPA จำกสถำบนักำรเงินและน ำมำปรับปรุงเป็นโรงพยำบำลพริน้ซ์ อทุยัธำนี 
ซึ่งเปิดให้บริกำรแล้วในเดือนพฤศจิกำยน 2562  ที่ผ่ำนมำ  บริษัทฯ เล็งเห็นโอกำสในกำรให้บริกำรโรงพยำบำลในภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือจึงได้จดัตัง้บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จ ำกัด ซึ่งเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงบริษัทฯ กับ บริษัท 
ศรีสะเกษ เมดิเทค จ ำกัด เพื่อสร้ำงโรงพยำบำลเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ขนำด 60 เตียง  อีกทัง้มีกำรขยำยธุรกิจ
โรงพยำบำลเอกชนไปยังภำคใต้ โดยบริษัทได้จัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ภำยใต้ชื่อ “บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร 
จ ำกัด” เพื่อรองรับกำรลงทุนในจังหวัดชุมพรโดยเข้ำซือ้และรับโอนกิจกำรสถำนพยำบำล รวมถึงทรัพย์สิน หนีสิ้น และ
ใบอนุญำตต่ำงๆ ที่จ ำเป็นทัง้หมดของบริษัท โรงพยำบำลวิรัชศิลป์ จ ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยำบำลวิรัชศิลป์ ในจงัหวดั
ชุมพร บริษัทฯ ได้รับโอนกิจกำรเสร็จสิน้เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 ท ำให้จ ำนวนโรงพยำบำลในเครือข่ำยเพิ่มขึน้เป็น 10 
โรงพยำบำลใน 9 จงัหวดั 

บริษัทฯ เสริมควำมแข็งแกร่งให้กบัเครือของโรงพยำบำลโดยกำรจบัมือกบัพนัธมิตรชัน้น ำอย่ำง บ ำรุงรำษฎร์ เฮลท์ 
เน็ตเวิร์ก เปิดศูนย์ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ด้ำนกระดูกสนัหลงัและข้อ ที่โรงพยำบำลพริน้ซ์ สวุรรณภูมิ ในเดือนพฤศจิกำยน 
2562 โดยชูควำมเป็นเลิศในมำตรฐำนกำรรักษำโดยทีมแพทย์โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ โดยมีกำรใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยัใน
กำรรักษำให้กับกลุ่มคนทัง้ในกรุงเทพฯและต่ำงจงัหวดั  ซึ่งมีแผนขยำยควำมร่วมมือไปยงัโรงพยำบำลอื่นๆ  ในเครือข่ำยใน
อนำคต 
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 นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยงัได้ริเร่ิมธุรกิจใหม่ๆ โดยได้เข้ำร่วมทุนกับบริษัท นิฮอน เคเอ จ ำกัด ในเครือ NK Group จำก
ประเทศญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรด้ำนกำรดูแลผู้ สูงอำยุที่มีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 50 ปีเพื่อด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรดูแล
ผู้สูงอำยุในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยภำครัฐ Healthcare 4.0 ที่มีเป้ำหมำยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงทำง
กำรแพทย์และกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ บริษัทย่อยจะร่วมทุนตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ภำยใต้ชื่อ บริษัท พริน้ซิ เพิล เอ็นเคจี 
จ ำกดั เพื่อด ำเนินกำรก่อตัง้ศนูย์ดแูลสขุภำพผู้สงูอำย ุ โดยจะเน้นกำรดแูลในรูปแบบกำรฟืน้ฟ ูและดแูลช่วยเหลือผู้สงูอำยุให้
มีร่ำงกำยและจิตใจที่เข้มแข็งสำมำรถพึ่งพำตนเองให้ได้มำกที่สดุ  และสำมำรถกลบัไปใช้ชีวิตกบัครอบครัวได้ โดยคาดว่าจะ
เร่ิมด าเนินการแห่งแรกภายในโรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ ภายในปี 2563 
 ส ำหรับธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ บริษัทฯ ยังคงด ำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อเช่ำในรูปแบบของ
โรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ และอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำแบบครบวงจร อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯ หยุดขยำยธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยโดยจะไม่พัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพิ่มเติมจำกปัจจุบัน  ส ำหรับที่ดินรอกำรพัฒนำ หำกมีโอกำสที่
เหมำะสมและเป็นประโยชน์ บริษัทฯ พร้อมที่จะขำยที่ดินรอกำรพฒันำและโครงกำรท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัแก่นกัลงทนุท่ีสนใจ เพื่อ
น ำมำเป็นแหล่งเงินทนุในกำรพฒันำธุรกิจกำรแพทย์ต่อไป เว้นแต่ที่ดินรอกำรพฒันำที่มีศกัยภำพที่จะสำมำรถพฒันำรองรับ
ธุรกิจกำรแพทย์ในอนำคต   

นอกจำกธุรกิจกำรแพทย์และธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์แล้วบริษัทฯ ยงัด ำเนินธุรกิจให้บริกำรค ำปรึกษำด้ำนกำรลงทนุ
อีกด้วย 

 

โครงสร้างรายได้ 
ประเภทรายได้ ด าเนินการโดย 2562 2561 2560 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจโรงพยำบำล PSV, PPCH, 
PLPN, PUTH,  
PUTD, PPNP 

2,296.2 80.0 2,084.6 78.4 1,690.4 78.0 

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์
ให้เช่ำ 

PRINC, VB, VI, VR 575.3 20.0 574.2 21.6 476.4 22.0 

รายได้รวม  2,871.5 100.00 2,658.8 100.0 2,166.8 100.0 
 

หมำยเหต:ุ PSV - โรงพยำบำลพิษณเุวช PRINC - บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล 
 PPCH - โรงพยำบำลพิษณเุวช พิจิตร VB - บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ 
 PLPN - โรงพยำบำลศิริเวช ล ำพนู VI - บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์ 
 PUTH - โรงพยำบำลพริน้ซ์ อทุยัธำนี  VR - บจก. วี เรสซิเดนซ์ 
 PUTD - โรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ์  
 PPNP - โรงพยำบำลพริน้ซ์ ปำกน ำ้โพ 1 และ 

  โรงพยำบำลพริน้ซ์ ปำกน ำ้โพ 2 
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2.1   ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จดัแบ่งผลิตภณัฑ์ออกเป็นกลุ่มตำมประเภทธุรกิจแต่ละประเภท  ซึง่สำมำรถสรุปได้ดงันี ้
 

ก) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน 
 

▪ โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพและปริมณฑล 

เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เร่ิมด ำเนินกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ชื่อ “โรงพยำบำลพริน้ซ์   
สุวรรณภูมิ (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI) (เดิมชื่อ “โรงพยำบำลปิยะมินทร์”)  ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้ำซือ้และรับโอน
กิจกำรสถำนพยำบำลของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกำนัยเซชัน่ จ ำกัด ( “THM”)  โดยปัจจุบนัโรงพยำบำลพริน้ซ์ 
สวุรรณภูมิ มีขนำด 200 เตียง และมีศกัยภำพรองรับผู้ ป่วยนอกได้วนัละ 600 คนต่อวนั โรงพยำบำลเปิดให้บริกำรตลอด 24 
ชัว่โมง โดยมีกำรจดัตัง้คลินิกโดยมีแพทย์ผู้ เชี่ยวชำญเฉพำะทำงดงัต่อไปนี ้

 

− คลินิกอำยรุกรรม − ศลัยกรรมระบบประสำท 

− สตูินำรีเวช − ศลัยกรรมกระดกู 

− กมุำรเวช − ศนูย์อบุตัิเหตฉุกุเฉิน 

− ศนูย์เวชศำสตร์ผู้สงูอำย ุ − ศนูย์ต่อมไร้ท่อ 

− ศนูย์ทำงเดินอำหำร − ศนูย์หวัใจ 

− ศนูย์มะเร็ง − ศนูย์ไตเทียม 
 

 ในเดือนธันวำคม  2562 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรร่วมกับ “บ ำรุงรำษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก” เปิด “ศูนย์ให้บริกำรทำงกำร
แพทย์ด้ำนกระดูกสันหลังและข้อ Spine & Joint” ที่โรงพยำบำลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ  โดยเสนอบริกำรที่เป็นเลิศภำยใต้
มำตรฐำนกำรรักษำโดยทีมแพทย์ผู้ช ำนำญกำรจำกโรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์  ทั ง้นีรู้ปแบบกำรรักษำของศูนย์ฯ Spine & 
Joint มีหลำกหลำยวิธีตำมระดบัอำกำรของผู้ ป่วย โดยมีกำรใช้เทคโนโลยีทีท่นัสมยัในกำรรักษำ 

 
▪ โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวดั 
 

บริษัทฯ ด ำเนินกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนในต่ำงจงัหวดัผ่ำนบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกัด (PRINH) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย PRINH เข้ำลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจโรงพยำบำล โดยมีรำยละเอียด
ดงันี ้

 

1. โรงพยาบาลพิษณเุวช  
เป็นโรงพยำบำลขนำด 150 เตียง ตัง้อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก  เปิดให้บริกำรมำแล้วเป็นระยะเวลำ 37 ปี                  

เป็นสถำนพยำบำลขัน้ทตุิยภมูิระดบัสงู ด ำเนินงำนโดยบริษัท พิษณเุวช จ ำกดั  เปิดให้บริกำรรักษำพยำบำลทัง้ผู้ ป่วยในและ
ผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล JCI (Joint Commission International) โดยมีกำรจดัตัง้
คลินิกโดยมีแพทย์ผู้ เชี่ยวชำญเฉพำะทำงดงัต่อไปนี ้

− คลินิกอำยรุกรรม − คลินิกกมุำรเวช 

− คลินิกสตูินรีเวช − คลินิกศลัยกรรม 
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− ศนูย์ตรวจสขุภำพ − คลินิกจิตเวช 

− คลินิกส่งเสริมพฒันำกำรเดก็และวยัรุ่น − คลินิกจกัษุ 

− ศนูย์ฉกุเฉินและอบุตัเิหต ุ − คลินิก ห ูคอ จมกู 

− คลินิกทนัตกรรม  

นอกจำกนีย้ังมีกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรตรวจทำงรังสีวิทยำ กำรตรวจทำงหัวใจ กำรตรวจทำง
ห้องปฏิบตัิกำร และศลัยกรรม ในปี 2562 บริษัทได้เปิดศูนย์เวชศำสตร์ฟืน้ฟูและศูนย์ทำงเดินอำหำรและตบัในอำคำรแห่ง
ใหม่เพื่อเพิ่มกำรบริกำรให้ครอบคลมุมำกขึน้ 

 
2. โรงพยาบาลพิษณเุวช พิจิตร 

ด ำเนินงำนโดยบริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ำกัด เปิดให้บริกำรเมื่อวนัที่ 15 ตุลำคม 2533  เป็นโรงพยำบำลขนำด 90 
เตียง ตัง้อยู่ในจงัหวดัพิจิตร ให้บริกำรรักษำพยำบำลทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้ เชี่ยวชำญ
เฉพำะโรคดงัต่อไปนี ้

 

3. โรงพยาบาลพร้ินซ์ ปากน ้าโพ 1  และโรงพยาบาลพร้ินซ์ ปากน ้าโพ 2 
โรงพยำบำลทัง้ 2 แห่งตัง้อยู่ในอ ำเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ ด ำเนินงำนโดยบริษัท โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ จ ำกดั 

(เดิมชื่อ บริษัท เท็น เอ็ม ดี นครสวรรค์ จ ำกดั) โดยแต่ละแห่งเป็นโรงพยำบำลขนำด 100 เตียง และยงัเป็นโรงพยำบำลเอกชน
ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) เป็นสถำนพยำบำลขัน้ทุติยภูมิ
ระดับสูง  ให้บริกำรรักษำพยำบำลทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผู้ เชี่ยวชำญเฉพำะทำงและด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยอันน ำไปสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ที่มุ่งเน้นต่อกำรรักษำคนป่วยเป็นหลัก อีกทัง้ทีมงำนมืออำชี พ
ในสหสำขำวิชำที่สำมำรถดูแลผู้ ป่วยเฉพำะโรคได้เป็นอย่ำงดี รำงวลัแห่งควำมภำคภูมิใจคือกำรได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศโรงพยำบำล ขัน้ที่ 7 (HIMSS Analytics stage 7) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และกำรรับรอง
มำตรฐำนกระบวนกำรคณุภำพ (Hospital Accreditation (HA) of Thailand) โดยมีศนูย์และคลินิกบริกำรดงัต่อไปนี ้

 

− ศนูย์รักษำโรคกระดกูและข้อ − ศนูย์อบุตัิเหตฉุกุเฉิน 

− ศนูย์ตรวจสขุภำพทัว่ไป − ศนูย์โรคนิ่ว ทำงเดินปัสสำวะ 

− ศนูย์ไตเทียม − ศนูย์เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 

− คลินิกอำยรุกรรม − คลินิกศลัยกรรมทัว่ไป 

− ศนูย์กำยภำพบ ำบดั − ศนูย์กมุำรเวชกรรม 

− คลินิกเบำหวำน − คลินิกนมแม ่

− คลินิกสตูินรีเวช  

− ศนูย์อบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน − คลินิกกมุำรเวชกรรม 

− คลินิกทนัตกรรม − ศนูย์รังสีวินจิฉยั 

− คลินิกโรคระบบทำงเดินอำหำรและตบั − คลินิกโรคหวัใจและหลอดเลือด 

− หอผู้ ป่วยวิกฤต − คลินิกโรคติดเชือ้ 
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4.   โรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ์ 

โรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ซึง่จะด ำเนินงำนโดย บริษัท โรงพยำบำลพิษณเุวช อตุรดิตถ์ จ ำกดั เป็นโรงพยำบำล
เอกชนแห่งเดียวของจงัหวดัมีขนำด 57 เตียง ตัง้อยู่บนถนนสำยพิษณโุลก-เด่นชยั  อ ำเภอเมืองอตุรดิตถ์ จงัหวดัอตุรดิตถ์เปิด
ให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรในเดือนมีนำคม 2562 มีห้องพกัคนไข้ที่สำมำรถรองรับบริกำรด้วยห้องพิเศษ 50 ห้อง ห้องพิเศษ
เดี่ยวใน ICU พร้อมอุปกรณ์และเคร่ืองช่วยหำยใจ 7 ห้อง  ห้องผ่ำตดัที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  และห้องเคร่ืองมือแพทย์
ที่ทันสมัย เช่น เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ควำมเร็วสูง เคร่ืองตรวจมะเร็งเต้ำนม เคร่ืองอัลตรำซำวด์ 4 มิติ เคร่ืองตรวจ
สมรรถภำพหัวใจ เคร่ืองตรวจหวัใจด้วยคล่ืนเสียงควำมถ่ีสูง พร้อมบริกำรศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โดยแพทย์เวชศำสตร์
ฉุกเฉิน พร้อมรองรับผู้ ป่วยในพืน้ที่และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สุโขทัย แพร่ น่ำน รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ำน สปป.ลำว และ
พร้อมรับส่งต่อผู้ ป่วยตลอด 24 ชัว่โมง ไปยงัโรงพยำบำลในเครือเพื่อเสริมกำรบริกำรงำนให้เป็นเครือข่ำย มีแพทย์ผู้ เชี่ยวชำญ
และคลินิกเฉพำะทำงดงัต่อไปนี ้

 
5. โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน 

โรงพยำบำลศิริเวชล ำพูน ด ำเนินกำรโดยบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ล ำพูน จ ำกัดเป็นโรงพยำบำลเอกชนขนำด 
59 เตียง ตัง้อยู่บนเนือ้ที่ประมำณ 11 ไร่  ได้รับกำรรับรองจำกส ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติให้รักษำโรคต้อกระจก
และโรคข้อเข่ำเส่ือมในผู้ ป่วยสิทธิบตัรทอง นอกจำกนีย้งัให้บริกำรรักษำพยำบำลทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่โมง 
โดยมีแพทย์ผู้ เชี่ยวชำญและคลินิกเฉพำะทำงดงัต่อไปนี ้

− คลินิกอำยรุกรรม − ห้องปฏิบตัิกำรทำงกำรแพทย์ 

− คลินิกโรคสมองและระบบประสำท − คลินิกกระดกูและข้อ 

− แผนกกำยภำพบ ำบดั − คลินิกศลัยกรรมทัว่ไป 

− ศนูย์โรคทำงเดินปัสสำวะ − คลินิกสภุำพสตรี 

− ศนูย์ตรวจสขุภำพ − คลินิกห ูคอ จมกู 

− คลินิกตำ − คลินิกเบำหวำนไทรอยดแ์ละต่อมไร้ท่อ 

− คลินิกโรคไต − ศนูย์อำยกุรรมเฉพำะทำงนอกเวลำ 

− แผนกอำยรุกรรม − แผนกศลัยกรรม 

− แผนกสตูินรีเวช − แผนกกมุำรเวช 

− แผนกออร์โธปิติกส์ − แผนกกำยภำพบ ำบดั 

− หอผู้ ป่วย − ศนูย์ฉกุเฉินและอบุตัเิหต ุ

− แผนกห้องคลอดและเนอร์สเซอร่ี − แผนกผ่ำตดั 

− แผนกปฏิบตัิกำรชนัสตูร − แผนกรังสีวินิจฉยั 

− แผนกไอซีย ู  

− ศนูย์รักษำต้อกระจก − ศนุย์ศลัยกรรมควำมงำม 

− แผนกอำยกุรรม − ศนูย์รักษำเส้นเลือดขอด 

− ศนูย์อบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน − ศนูย์ทนัตกรรม 
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6. โรงพยาบาลพร้ินซ์ อทุยัธานี 

โรงพยำบำลพริน้ซ์ อทุยัธำนีด ำเนนิงำนโดย บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อทุยัธำนี จ ำกดั เป็นโรงพยำบำลขนำด 59 
เตียง ตัง้อยู่บนเนือ้ที่ประมำณ 12 ไร่ จงัหวดัอทุยัธำนี เปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรในเดือนพฤศจิกำยน 2562 พร้อม
ให้บริกำรตรวจรักษำโรคต่ำง ๆ รวมทัง้บริกำรตรวจสขุภำพ โดยมุง่เน้นศกัยภำพกำรดแูลผู้ ป่วยฉกุเฉินวิกฤตด้วยศนูย์อบุตัเิหตุ
ฉกุเฉิน ให้บริกำรด้วยทมีแพทย์เวชศำสตร์ฉกุเฉินและบคุลำกรผู้ เชี่ยวชำญเฉพำะทำง พร้อมเคร่ืองมือและเทคโนโลยีทำงกำร
แพทย์ที่ทนัสมยัและครบถ้วน นอกจำกนีย้งัสำมำรถรองรับชำวจงัหวดัอทุยัธำนีและใกล้เคยีง เช่น ชยันำท นครสวรรค์ พร้อม
ระบบให้ค ำปรึกษำและรับส่งต่อผู้ ป่วยตลอด 24 ชัว่โมง ไปยงัโรงพยำบำลในเครือ เช่น โรงพยำบำลพริน้ซ์ ปำกน ำ้โพ จงัหวดั
นครสวรรค์  มีแพทย์ผู้ เชีย่วชำญและคลินิกเฉพำะทำงดงัต่อไปนี ้

 

• ศักยภาพในการบริการทางการแพทย์ 
 ศกัยภำพในกำรให้บริกำรกลุ่มลกูค้ำผู้ ป่วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจำกจ ำนวนห้องตรวจ
รักษำในขณะที่ศกัยภำพในกำรให้บริกำรผู้ ป่วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมินจำกจ ำนวนเตียงที่ให้บริกำร  ณ 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 โรงพยำบำลในกลุ่มบริษัทฯ มีศกัยภำพในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และมีอตัรำกำรใช้บริกำรดงันี ้
 

 โรงพยาบาล 

พริน้ซ์  

สุวรรณภูมิ 

โรงพยาบาล 

พิษณุเวช 

โรงพยาบาล 

พิษณุเวช พิจิตร 

โรงพยาบาล 

พริน้ซ์ ปากน า้โพ 1 

และพริน้ซ์ ปากน า้โพ 2 

 2562 
 

2561 
(โอนกิจการ

ก.พ.61) 

2562 

 

2561 

 

2562 

 

2561 

 

2562 

 

2561 

 

จ ำนวนเตียง  200 200 150 150 90 90 200 200 

จ ำนวนผู้ ป่วยไข้นอก/วนั (คน) 215 309 566 573 150 185 353 336 

รำยได้ (ล้ำนบำท) 227.6 206.9 1,200.6 1,160.5 174.8 176.6 530.4 514.3 
 

 โรงพยาบาล 

ศิริเวชล าพูน 

โรงพยาบาลพิษณุเวช

อุตรดิตถ์ 

โรงพยาบาล 

พริน้ซ์ อุทัยธานี  

 2562 
 

2561 
(โอนกิจการ มี.ค. 61) 

2562 
(เปิดเมื่อ  

มี.ค.62) 

2561 2562 
(เปิดเมื่อ  

พ.ย.62) 

2561 

จ ำนวนเตียง  59 59 57 - 59 - 

จ ำนวนผู้ ป่วยไข้นอก/วนั (คน) 170 237 49 - 24 - 

รำยได้ (ล้ำนบำท) 69.4 - 85.9 - 6.9 - 

− ศนูย์ลดน ำ้หนกั  

− แผนกอำยรุกรรม − ศนูย์ฉกุเฉินและอบุตัเิหต ุ

− แผนกออร์โธปิติกส์ − แผนกผ่ำตดั 

− แผนกกมุำรเวช − แผนกไอซีย ู

− หอผู้ ป่วย − แผนกรังสีวินิจฉยั 

− ห้องปฏิบตัิกำรทำงกำรแพทย์ − แผนกห้องคลอดและเนอร์สเซอร่ี 
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โครงการที่เพิ่งรับโอนกจิการ 
 บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ภำยใต้ชื่อบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชมุพร จ ำกดั (“PCPN”) เพื่อลงทนุและ
ด ำเนินธุรกิจโรงพยำบำลในจงัหวดัชมุพร โดยเข้ำซือ้และรับโอนกิจกำรสถำนพยำบำลของบริษัท โรงพยำบำลวิรัชศิลป์ จ ำกดั 
(วิรัชศิลป์) ซึง่เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ชื่อ “โรงพยำบำลวิรัชศิลป์” มีจ ำนวนเตียงจดทะเบียน 100 
เตียง ตัง้อยู่ในจังหวัดชุมพร โดย PCPN รับโอนมำซึ่งกิจกำรสถำนพยำบำลของวิรัชศิลป์อันรวมถึงทรัพย์สิน ใบอนุญำต   
ต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล ตลอดจนสิทธิ หน้ำที่ และภำระผูกพนัตำมสญัญำที่วิรัชศิลป์ มีอยู่ ณ 
วนัโอนกิจกำร และพนกังำนทัง้หมดที่มีควำมประสงค์จะท ำงำนกบั PCPN ต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ได้มำซึ่งกิจกำรสถำนพยำบำล
ของวิรัชศิลป์ในครัง้นีจ้ะเป็นกำรขยำยเครือข่ำยในกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำลของกลุ่มบริษัทฯ ให้ครอบคลมุภมูิภำคต่ำงๆ 
ในประเทศไทยมำกขึน้ โดยเฉพำะบริเวณภำคใต้ของประเทศไทย อนัจะเป็นกำรช่วยเสริมสร้ำงกำรเติบโตและเพิ่มศกัยภำพ
และขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมทัง้เป็นแสวงหำรำยได้ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปในอนำคต  กำรรับโอนกิจกำร
สถำนพยำบำลจำกวิรัชศิลป์เสร็จสิน้ในดือนมีนำคม 2563  
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ร่วมลงนำมในสัญญำร่วมทุนกับ บริษัท               
ศรีสะเกษ เมดิเทค จ ำกัด ในบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ศรีสะเกษ จ ำกัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนในจงัหวดั
ศรีสะเกษ ในนำม “โรงพยำบำลพริน้ซ์ ศรีสะเกษ” ซึ่งเป็นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรกในจงัหวดัศรีสะเกษ ขนำด 59 เตียง 
ปัจจบุนัโครงกำรดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง คำดว่ำจะพร้อมเปิดให้บริกำรในไตรมำส 2 ปี 2564 
 
ข) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 

 

•  ธุรกิจโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
1.  โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุงเทพฯ  เป็นโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ ระดบั 5 

ดำว จ ำนวน 187 ห้อง ภำยใต้กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรในกลุ่มแมริออท เพื่อให้บริกำรท่ีพกัอำศยัแก่ลกูค้ำชำวต่ำงประเทศ
ที่เข้ำมำท ำงำนและท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ต้องกำรเช่ำที่พกัอำศยัในระยะสัน้และระยะยำว โดยมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ต่ำงๆ ครบครัน  ตัง้อยู่ในย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจที่มีศักยภำพ ถนนสีลม สำทร และยังมีนโยบำยกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ          
มีระบบรักษำควำมปลอดภยัที่มีประสิทธิภำพ  

โรงแรมแมริออท เอ็คเซค็คิวทฟี อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ 
ประเภท โรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ ระดบั 5 ดำวจ ำนวน 1 อำคำร 
ที่ตัง้โครงการ ซอยสำทร 3 (สวนพล)ู ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 
ห้องพัก ประเภท จ ำนวน (ห้อง) 
 1 Bedroom Suite 

1 Bedroom Executive Suite 
2 Bedroom Suite 
3 Bedroom Suite 
3 Bedroom Executive Suite 

55 
50 
58 
11 
10 
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โรงแรมแมริออท เอ็คเซค็คิวทฟี อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ 
ห้องอาหาร ชื่อร้ำนและประเภทอำหำร  
 Momo Café (อำหำรไทยและอำหำรนำนำชำติ) 

Pool Bar 
ห้องจดัเลีย้ง/สัมมนา ชื่อห้อง  
 Board Room  
บริการอื่นๆ -  
เร่ิมเปิดด าเนินการ เดือนมีนำคม 2552  

 

2. ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก เป็นโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์  เป็นอสงัหำริมทรัพย์ของบริษัทย่อย คือ  
บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จ ำกัด  ภำยใต้กำรบริหำรงำนของผู้ บริหำรในกลุ่มแอสคอท ที่มีชื่อเสียงและประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรงำนโรงแรมในระดบัสำกล โครงกำรนีใ้ห้บริกำรท่ีพกัอำศยัแก่ลกูค้ำชำวต่ำงประเทศที่เข้ำมำท ำงำนในประเทศไทยและ
นกัท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีควำมต้องกำรเช่ำที่พกัอำศยัในระยะยำว โดยค ำนึงถึงกำรให้บริกำร
และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ภำยในห้องพกัอำศยั  โครงกำรตัง้อยู่ในท ำเลย่ำนธุรกิจบริเวณสขุมุวิท และ เอกมยั 

 

โครงการซัมเมอร์เซท็ เอกมัย แบงค็อก 
ประเภท โรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ให้เชำ่ ระดบั 5 ดำว ภำยใต้กำรบริหำรในกลุ่มแอสคอท รวม

ทัง้หมด 3 อำคำร (อำคำร A, B, C) ประกอบด้วยอำคำรโรงแรม 15 ชัน้  อำคำรอพำร์ทเม้นท์ 14 
ชัน้ และอำคำร อพำร์ทเม้นท์ 19 ชัน้ พร้อมด้วยห้องจดัเลีย้ง 

ที่ตัง้โครงการ ซอยเอกมยั 2  ถนนสขุมุวิท 63 (ถนนเอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ  กรุงเทพฯ 

ห้องพัก ประเภท จ ำนวน (ห้อง)                    
 1. Studio Executive 

2. Studio Executive Twin 
3. 1-Bedroom Classic 
4. 1-Bedroom Executive 
5. 1-Bedroom Premier 
6. 2-Bedroom Executive 
7. 2-Bedroom Premier 
8. 1-Bedroom Deluxe 
9. 2-Bedroom Deluxe 
10. 3-Bedroom Executive 
11. 3-Bedroom Deluxe 
12. 3-Bedroom Premier 
13. Studio Standard 
14. Studio Deluxe 

26                            
13                                     
13                                     
13 
39 
13 
13                            
12 
13 
26 
20                             
10 
  9                                      
42          
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โครงการซัมเมอร์เซท็ เอกมัย แบงค็อก 
ห้องจดัเลีย้ง/สัมมนา มีห้องประชมุและห้องฝึกอบรม/สมัมนำ 5 ห้อง 
เร่ิมเปิดด าเนินการ ไตรมำส 4 ปี 2559  

 

• ธุรกิจอาคารส านักงานให้เช่า 
บริษัทย่อยได้แก่  บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ำกัด  เป็นผู้ ให้บริกำรพืน้ที่ส ำนกังำนให้เช่ำในอำคำรบำงกอก บิสซิเนส  

เซ็นเตอร์ แก่ลูกค้ำบริษัทขนำดกลำงและขนำดใหญ่ ทัง้บริษัทสัญชำติไทยและต่ำงประเทศ โดยท ำเลที่ตัง้ของโครงกำร
ดงักล่ำวอยู่ในย่ำนเอกมยัซึ่งเป็นย่ำนธุรกิจ มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสำธำรณูปโภคและกำรส่ือสำรโทรคมนำคมอย่ำง
ครบครัน 

อาคารส านักงานบางกอกบิสซเินสเซน็เตอร์ 
ที่ตัง้โครงการ ถนนเอกมยั (ซอยสขุมุวิท 63) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 
พืน้ที่โครงการ 1-3-9 ไร่ (709 ตำรำงวำ) 
พืน้ที่อาคาร 37,770.61 ตำรำงเมตร 
รายละเอียดโครงการ อำคำรส ำนกังำน 30 ชัน้พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ 
จุดเด่นของโครงการ อำคำรส ำนกังำนเกรดเอ  ย่ำนเอกมยั มีกำรตกแต่งที่ทนัสมยั  ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

ส่วนกลำง  ศนูย์อำหำรและห้องประชมุที่ได้มำตรฐำนจ ำนวน 7 ห้อง ห้องอบรมสมัมนำ
ขนำด 50 ที่นัง่ 1 ห้อง  มีพลำซ่ำและร้ำนค้ำต่ำงๆ 

จ านวนหน่วยพืน้ที่เช่า 93 ยนูิต 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทไทยและต่ำงชำติขนำดกลำงและขนำดเล็กที่ต้องกำรพืน้ที่อำคำรส ำนักงำนใน

ย่ำนสขุมุวิท และเอกมยั ระหว่ำง 100 – 900 ตำรำงเมตร 
 

ปัจจุบนับริษัทฯ มีที่ดินรวม 5 แปลงในต่ำงจงัหวดัที่ถือโดยบริษัทในกลุ่มวี บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิง้  ได้แก่ เชียงใหม่ 
อ่ำงทอง สระบุรี  ระยอง และอุดรธำนี  เนื่องจำกบริษัทฯ มีนโยบำยที่ชดัเจนที่จะมุ่งขยำยธุรกิจกำรแพทย์และไม่ประกอบ
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำย  บริษัทฯ จะพิจำรณำศกัยภำพของที่ดินเปล่ำในต่ำงจงัหวดัเป็นรำยแปลงในกำรพฒันำ
เป็นโรงพยำบำลแทนกำรพฒันำเป็นโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย  หำกที่ดินแปลงใดไม่มีศักยภำพในกำรพัฒนำเป็น
โรงพยำบำล  บริษัทฯ จะขำยคืนแก่ผู้ขำยภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด (ตำมเงื่อนไขที่ระบใุนสญัญำซือ้ขำย)  หรือขำยให้แก่นกั
ลงทนุท่ีสนใจ 

 
ค) ธุรกิจให้ค าปรึกษาด้านการลงทุน 

บริษัทย่อย ได้แก่บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ำกัด เป็นผู้ ให้บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรลงทุน ปัจจุบนัอยู่
ในช่วงพกักำรด ำเนินกิจกำร 
 

2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
 

 ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 
 เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ขยำยตวัในอตัรำร้อยละ 2.5 ชะลอตวัจำกปีก่อน  สำเหตุหลกัมำจำกกำรชะลอตวัของ
กำรส่งออกจำกควำมเสี่ยงของนโยบำยเศรษฐกิจโลก อีกทัง้มีสงครำมกำรค้ำ และ  Brexit  จำกภำวะเศรษฐกิจขำลงซึ่ง
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ได้รับอิทธิพลจำกปัจจยัภำยนอกดงักล่ำว  ภำครัฐได้ออกมำตรกำรต่ำงๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ว่ำจะเป็น มำตรกำรลด
ค่ำครองชีพผู้มีรำยได้น้อยผ่ำนบตัรสวสัดิกำรแห่งรัฐ "มำตรกำรเติมเงินบตัรประชำรัฐ" มำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
ภำยในประเทศ “ชิม ช็อป ใช้” มำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกรรำยย่อยและเกษตรกรประสบภยัแล้ง มำตรกำรภำษีเพื่อ
ส่งเสริมกำรลงทุนภำยในประเทศ หกัค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรลงทุนซือ้เคร่ืองจกัร 1.5 เท่ำ และกำรสนบัสนุนกำรเข้ำถึงแหล่ง
เงินทุนของ SMEs ซึ่งมำตรกำรเหล่ำนีม้ีวตัถุประสงค์ในกำรกระตุ้นกำรบริโภคและกำรลงทุนของภำคเอกชน   ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยคำดกำรณ์ว่ำอตัรำกำรขยำยตวัของเศรษฐกิจไทยปี  2563 อยู่ที่ร้อยละ 2.8 เนื่องจำกกำรชะลอตวัของภำคกำร
ส่งออกซึ่งได้รับผลกระทบสงครำมกำรค้ำโลกยงัมีควำมไม่แน่นอน กำรลงทุนโครงกำรใหญ่ที่ส ำคญัอำจได้รับผลกระทบ
จำกปัญหำเสถียรภำพทำงกำรเมือง กำรแข็งค่ำของเงินบำท  กำรระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)ที่
มีจุดเร่ิมต้นจำกประเทศจีน  จำกมำตรกำรกำรควบคุมกำรระบำดของไวรัสโดยรัฐบำลจีนที่ห้ำมไม่ให้นกัท่องเที่ยวจีน
เดินทำงออกนอกประเทศ ส่งผลให้จ ำนวนนกัท่องเที่ยวจีนเข้ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั   ส่งผล
กระทบต่ออุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมเก่ียวเนื่องและกำรใช้จ่ำยภำยในประเทศ 
 

ที่มำ:  เศรษฐกิจไทยปี 2563 : ชวดอีกปีหรือดีอีกหน โดยธนำคำรแห่งประเทศไทย 

         https://www.posttoday.com/finance-stock/columnist/600179 

 
ภาพรวมธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย 

ภำพรวมอุตสำหกรรมธุรกิจให้บริกำรทำงกำรแพทย์มีกำรเติบโตแบบก้ำวกระโดด เนื่องจำกกำรบริกำรทำง
กำรแพทย์และสำธำรณสขุเป็นกำรให้บริกำรท่ีมีควำมจ ำเป็นขัน้พืน้ฐำนในกำรด ำรงชีวิต   

 

ระบบสวัสดกิารสังคมด้านสุขภาพในประเทศไทย     
ภำครัฐได้จดัระบบสวสัดิกำรสงัคมด้ำนสขุภำพให้แก่ประชำชนทกุภำคส่วนได้เข้ำรับบริกำรทำงกำรแพทย์ โดยผ่ำน

ระบบหลกัประกนัสขุภำพของภำครัฐได้แก่ 

− ระบบประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ ให้กำรดูแลด้ำนสุขภำพแก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิในสวัสดิกำรสังคมด้ำนสุขภำพอื่นๆ 
โดยเฉพำะกลุ่มคนที่มีรำยได้น้อย รู้จักกันในนำมโครงกำร 30 บำทรักษำทุกโรค เน้นกำรดูแลรักษำอำกำร
เจ็บป่วยทัว่ไปเป็นหลกั หน่วยงำนท่ีดแูลได้แก่ ส ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ 

− ระบบประกนัสงัคม  ให้กำรดแูลสขุภำพแก่แรงงำนภำคเอกชน ครอบคลมุเร่ืองกำรเจ็บป่วยทพุพลภำพ รวมถึง
กำรคลอดบตุร สงเครำะห์บตุร ชรำภำพ และกำรว่ำงงำน ระบบประกนัสงัคมดแูลโดยส ำนกังำนประกนัสงัคม 

− ระบบสวสัดิกำรข้ำรำชกำรและพนกังำนรัฐวิสำหกิจ  ให้กำรดูแลสขุภำพแก่แรงงำนภำครัฐ ได้แก่ ข้ำรำชกำร
และพนกังำนรัฐวิสำหกิจ ครอบคลมุถึงคู่สมรส บิดำมำรดำ บุตรธิดำที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ หน่วยงำนที่ดูแล
ระบบนีไ้ด้แก่ กรมบญัชีกลำง กระทรวงกำรคลงั 
 

ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

• การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะหนุนควำมต้องกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่ซบัซ้อน และเทคโนโลยีขัน้สงูมำกขึน้ โดย 
สศช. คำดว่ำผู้ที่อำยมุำกกว่ำ 60 ปีขึน้ไปของไทยจะเพิ่มขึน้จำก 11.2 ล้ำนคนในปี 2560 เป็น 13.1 ล้ำนคนปี 2564 และ
โดยทั่วไปสัดส่วนผู้สูงอำยุที่มีปัญหำสุขภำพจะอยู่ที่ประมำณ 60% ด้ำนกระทรวงสำธำรณสุขประเมินค่ำใช้จ่ำยด้ำน
สขุภำพของผู้สงูอำยุจะเพิ่มขึน้เป็น 22.8 หมื่นล้ำนบำท (2.8% ของ GDP) ในปี 2565 จำก 6.3 หมื่นล้ำนบำทปี 2553 
(2.1% ของ GDP) (จำกแผนพฒันำสขุภำพแห่งชำติฉบบัท่ี 12 พ.ศ 2560-2564) 
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            จ ำนวนประชำกรอำยมุำกกว่ำ 60 ปีในประเทศไทย 

• การขยายตัวของชุมชนเมือง  องค์กำรสหประชำชำติคำดว่ำระดบัควำมเป็นเมืองของไทยจะเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 50.4 
ในปี 2558 เป็นร้อยละ 60.4 ในปี 2568 เมื่อรวมกับนโยบำยต่ำงๆ ของรัฐบำล เช่น กำรลงทุนโครงสร้ำงพืน้ฐำนในด้ำน
ต่ำงๆ กำรจดัตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษและโครงกำรระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก เพิ่มโอกำสที่ผู้ประกอบกำรจะขยำย
กำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ไปสู่ต่ำงจงัหวดัเพื่อรองรับผู้ ป่วย รวมถึงชำวต่ำงชำติที่เข้ำมำท ำงำนในเมืองไทยมำกขึน้  

 
 

สดัสว่นของชนชัน้กลำงในบำงประเทศของอำเซียน กำรขยำยตวัของควำมเป็นเมืองของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
ในอำเซียน 

 

• การสนับสนุนจากภาครัฐส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของเอเชีย โดยก ำหนดและ
ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติ (Medical Hub พ.ศ. 2559 - 2668)  ไทย
ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นหนึ่งในประเทศศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพของโลก เนื่องจำกโรงพยำบำลของไทยมี
ควำมก้ำวหน้ำและมีควำมพร้อมของศนูย์กำรแพทย์เฉพำะทำง โดยเฉพำะกำรรักษำโรคเรือ้รัง (อำทิ โรคหวัใจ กระดกู 
มะเร็ง เป็นต้น) รวมทัง้ศูนย์ดูแลและบริบำลผู้ ป่วยสงูอำยุ  นอกจำกนี ้โรงพยำบำลเอกชนไทยยงัเป็นที่ยอมรับในเร่ือง
คณุภำพกำรรักษำ กำรบริกำรและค่ำรักษำพยำบำลท่ีถกูกว่ำประเทศอื่นๆ และยงัได้รับกำรรับรองมำตรฐำน JCI (Joint 
Commission International) ถึง 66 แห่งมำกกว่ำประเทศคู่แข่งในภมูิภำคนี ้เช่น อินเดียมี 38 แห่ง สิงคโปร์ 22 แห่ง และ
มำเลเซีย 13 แห่งโดย International Healthcare Research Center : IHRC จดัให้อตุสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสขุภำพ
ของไทยอยู่อนัดบั 6 ของโลกและมีนกัท่องเที่ยวเชิงกำรแพทย์มำกที่สดุคิดเป็นร้อยละ 38 ของเอเชีย  
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จ ำนวนโรงพยำบำลที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล JCI  ตำรำงเปรียบเทียบค่ำรักษำพยำบำล 

  นอกจำกนีภ้ำครัฐยังได้ออกมำตรกำรต่ำงๆ เช่น กำรขยำยเวลำพ ำนักในไทยเพื่อกำรรักษำพยำบำลของกลุ่ม 
CLMV และจีนเป็น  90 วันจำกเดิม 30 วัน  ขยำยระยะเวลำพ ำนักระยะยำวแก่ชำวต่ำงชำติ 14 ประเทศจำกเดิม 1 ปี 
เป็น 10 ปี  และมีกำรจดัท ำ package ด้ำนทนัตกรรมและตรวจสขุภำพส ำหรับชำวต่ำงชำติ เป็นต้น  

  อีกทัง้ภำครัฐยังหนุนกำรแพทย์ครบวงจรเป็น 1 ใน 10  อุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ  ตำมนโยบำยเขต
เศรษฐกิจพิเศษและเป็นกลุ่มอุตสำหกรรมเทคโนโลยีชัน้สูง  ใน 4 กลุ่มกิจกำรได้แก่ อุตสำหกรรมยำ อุตสำหกรรม
สมุนไพร เคร่ืองมือแพทย์  และบริกำรทำงกำรแพทย์  โดยภำครัฐให้สิทธิประโยชน์ปรับลดอัตรำภำษี  ช่วยเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัจำกกำรท่ีโรงพยำบำลไทยมีต้นทนุลดลง จงูใจให้มีผู้ เข้ำมำใช้บริกำรทำงกำรแพทย์มำกขึน้ 

 

• อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรง(Non-Communicable Diseases: NCD) ของคนไทยมี
มากขึน้  อำทิ โรคหวัใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบำหวำน โรคปอดบวม ในส่วนของผู้ ป่วยในประเทศไทย  
มีพฤติกรรมเส่ียงของกำรเกิดโรคค่อนข้ำงมำก อำทิ มีอตัรำกำรสบูบุหร่ีค่อนข้ำงสงู อตัรำกำรดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่
สงูถึง  6.5 ลิตรต่อคนต่อปี กำรบริโภคน ำ้ตำลสงูกว่ำตวัเลขปลอดภยัเกือบ 5 เท่ำ เป็นต้น ท ำให้คำดว่ำควำมต้องกำรใช้
บริกำรทำงกำรแพทย์มีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง  

    

ปัจจัยเชิงลบที่อาจกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 

• ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งในประเทศและต่างประเทศ  โดยนอกเหนือจำกคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันขยำย
กำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องแล้ว  ยงัมีกลุ่มทุนขนำดใหญ่จำกธุรกิจอื่นที่ปรับโมเดลสู่ธุรกิจโรงพยำบำล อำทิ กลุ่มพฤกษำ   
โฮลดิง้ (โรงพยำบำลวิมุตติ คำดว่ำจะเปิดปี 2563) กลุ่มอำร์เอสยู (RSU International Hospital ปี 2563) กลุ่มอื่นๆ 
ได้แก่ เครือเจริญโภคภณัฑ์   (CP Group) และเครือไทยเจริญ คอร์ปอเรชัน่ (TCC Group) ท ำให้มีจ ำนวนโรงพยำบำล
และจ ำนวนเตียงผู้ ป่วยเพิ่มขึน้ จึงมีแนวโน้มที่ผู้ประกอบกำรโรงพยำบำลเอกชนต้องแข่งขันสูงขึน้ ทัง้ด้ำนรำคำ และ
บริกำร  รวมทัง้กำรแย่งชิงบคุลำกรทำงกำรแพทย์ นอกจำกนี ้โรงพยำบำลเอกชนยงัต้องแข่งขนักบักลุ่มคลินิกนอกเวลำ
ของโรงพยำบำลรัฐ และโรงพยำบำลในเครือโรงเรียนแพทย์ (เช่น โรงพยำบำลปิยมหำรำชกำรุณย์ในเครือศิริรำช และ
ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ของโรงพยำบำลรำมำธิบดี) ที่มีข้อได้ เปรียบในกำรแข่งขัน ทัง้แง่ของชื่อเสียง 
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ และแพทย์ผู้ เชี่ยวชำญ 

ในระยะปำนกลำงและระยะยำว ธุรกิจโรงพยำบำลจะเผชิญกำรแข่งขนัจำกกำรรุกเข้ำสู่ธุรกิจของทนุอำเซียนท่ี
ได้รับประโยชน์จำก AEC ซึง่สำมำรถถือครองหุ้นโรงพยำบำลในไทยได้ในสดัส่วนถงึ 70% โดยเฉพำะนกัลงทนุจำกแหล่ง



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ส่วนท่ี 1 หน้ำ 24 
 

ทุนประเทศสิงคโปร์และมำเลเซียที่มีประสบกำรณ์ในกำรเข้ำซือ้ธุรกิจนีใ้นต่ำงประเทศหลำยแห่ง   นอกจำกนีย้งัมีคู่แข่ง
จำกโรงพยำบำลในต่ำงประเทศหลำยประเทศในเอเชยีวำงสถำนะเป็นศนูย์กลำงกำรแพทย์หรือมีกลุ่มเป้ำหมำยเดียวกบั
ไทย เช่น สิงคโปร์ มำเลเซีย อินเดีย ส่วนประเทศในตะวนัออกกลำงซึง่เป็นลกูค้ำหลกัของโรงพยำบำลชัน้น ำในไทย เช่น 
กำตำร์ เปิด Medical City ขนำดใหญ่ขนำด 559 เตียง มลูค่ำ 23,000 ล้ำนบำทปลำยปี 2560 ส่วนคูเวต เปิด Hospital 
Complex ขนำด 1,168 เตียง มูลค่ำ 35,000 ล้ำนบำท และรัฐบำลสำธำรณรัฐอำหรับเอมิเรต เปล่ียนเงื่อนไขประกัน
สขุภำพเป็นเน้นกำรรักษำในประเทศแทนกำรออกมำใช้บริกำรต่ำงประเทศ เป็นต้น จำกสภำพกำรแข่งขนัข้ำงต้นจะเป็น
แรงกดดันต่อผลกำรด ำเนินงำน ทำงด้ำนกำรเงินของโรงพยำบำลเอกชนให้มีอัตรำก ำไรชะลอลง อย่ำงไรก็ตำม 
โรงพยำบำลขนำดกลำงและเล็กที่ไม่มีเครือข่ำยสำขำอำจมีก ำไรลดลง 

 

• นโยบายการควบคุมราคายา เวชภัณฑ์และการให้บริการทางการแพทย์ของภาครัฐ 
ในเดือนมกรำคม 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่ม ยำรักษำโรคและเวชภณัฑ์ ตลอดจนบริกำรทำงกำรแพทย์ เป็น
สินค้ำและบริกำรควบคุมตำมพ.ร.บ.ว่ำด้วยสินค้ำและบริกำร พ.ศ. 2542  กำรน ำเข้ำสินค้ำประเภทยำ เวชภัณฑ์และ
ค่ำบริกำรเข้ำมำอยู่ในบญัชีสินค้ำและกำรควบคุมอำจส่งผลกระทบต่อกำรปรับขึน้ค่ำบริกำรและผลประกอบกำรของ
โรงพยำบำลเอกชนในระยะต่อไปโดยเฉพำะโรงพยำบำลขนำดกลำงและเล็กที่ไม่มีเครือข่ำย 

 

ที่มำ: แนวโน้มธุรกิจ/อตุสำหกรรมปี 2562 - 2564 “ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน “ ประจ ำเดือนมิถนุำยน 2562 โดยศนูย์วิจยักรุงศรี 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
1. ขยำยเครือข่ำยโรงพยำบำลโดยเพิ่มจ ำนวนโรงพยำบำลในเครือในหวัเมืองรอง  ด้วยกำรสร้ำงโรงพยำบำลขึน้

เองในต่ำงจงัหวดัโดยเลือกจงัหวดัที่มีศกัยภำพและยงัไม่มีโรงพยำบำลเอกชน โดย ซึ่งปัจจุบนัมีกำรลงทุนสร้ำงโรงพยำบำล
ในจงัหวดัอุตรดิตถ์และปรับปรุงโรงพยำบำลในจงัหวดัอทุยัธำนี ซึ่งเปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรแล้วในปี 2562  นอกจำก
กำรสร้ำงโรงพยำบำลเองบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรเป็นพนัธมิตรกบัโรงพยำบำลขนำดกลำงและเล็กในต่ำงจงัหวดัที่มีอยู่แล้ว
โดยกำรร่วมทนุหรือซือ้กิจกำร โดยพิจำรณำโรงพยำบำลท่ีเก่ำแก่มีชื่อเสียง เปิดให้บริกำรมำนำนกว่ำ 10 ปี  ล่ำสดุในปี 2563 
บริษัทฯ ขยำยเครือข่ำยโรงพยำบำลไปยงัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือและภำคใต้ โดยกำรร่วมทนุกบัผู้ประกอบกำรท้องถิ่นและ
กำรซือ้กิจกำรโรงพยำบำลท่ีมีศกัยภำพ ท ำให้กลุ่มบริษัทฯ มีโรงพยำบำลในเครือ 10 แห่ง  

2. เน้นเจำะกลุ่มลกูค้ำทีม่ีรำยได้ปำนกลำง ซึง่ถือวำ่ฐำนประชำกรกลุม่ใหญ่ของประเทศ ใช้ Focus Strategy ด้วย
กำรก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรถกูกวำ่กลุ่มเชนโรงพยำบำลชัน้น ำ  

3. รับจ้ำงบริหำรธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน รัฐบำล โดยเฉพำะกลุ่มโรงพยำบำลเอกชนต่ำงจงัหวดัที่เปิดมำนำนไม่
ต ่ำกว่ำ 10-25 ปีขึน้ไป เนื่องจำกผู้ก่อตัง้ไม่อยำกขำยกิจกำรและไม่อยำกหำผู้ ร่วมทุนรำยใหม่ แต่ผลประกอบกำรขำดทุน   
โดยบริษัทฯ จะดแูลตัง้แต่กำรบริหำรจดักำรต้นทนุ พร้อมทัง้รับประกนักำรเติบโตด้ำนรำยได้และผลก ำไร 

4. ใช้เทคโนโลยีขบัเคลื่อนธุรกิจ โดยให้ควำมส ำคญัทัง้ด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ที่ทนัสมยัและเทคโนโลยีใน
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรแก่ผู้ ป่วย เช่น เคร่ืองจ่ำยยำอัตโนมัติ กำรจ่ำยยำให้ผู้ ป่วยด้วยระบบที่ถูกต้องแม่นย ำ  
เคร่ืองมือแพทย์ที่ทันสมัย กำรดูผลเอ็กซเรย์ทำงคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
โรงพยำบำล หรือ HIS (Hospital Information System) เพื่อสร้ำงมำตรฐำนกำรบริหำรจดักำรธุรกิจโรงพยำบำลในเครือข่ำย
ให้เชื่อมโยงกัน (Network Hospital Management) สนับสนุนให้มีกำรแบ่งปันทรัพยำกรและกำรท ำงำนร่วมกัน เช่น 
บริหำรงำนจัดซือ้ งำนบริหำรคลัง งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนยุทธศำสตร์ งำนระบบบัญชี ตลอดจนระบบบริหำร
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ทรัพยำกรบุคคลในรูปแบบใหม่ ( ระบบ Workday )ซึ่งระบบดงักล่ำวจะช่วยให้สำมำรถเห็นภำพรวมของทรัพยำกรบุคคลใน
เครือและสำมำรถบริหำรจดักำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ภาวะการแข่งขัน 
 โรงพยำบำลของบริษัทในเครือตัง้อยู่ในเขตจังหวดัสมุทรปรำกำรและ 6 จังหวัดในภำคเหนือได้แก่ จังหวัดพิจิตร 

พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธำนี อุตรดิตถ์และล ำพูน   และจะขยำยไปยงัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือและภำคใต้ ในจังหวดั    
ศรีสะเกษ และจงัหวดัชุมพรในปี 2563 ตำมล ำดบั โอกำสกำรเติบโตของกิจกำรโรงพยำบำลและสถำนพยำบำลในจังหวัด
ดงักล่ำวยงัมีอยู่มำกเนื่องจำกเป็นพืน้ท่ีที่มีประชำกรอยู่มำก เมื่อพิจำรณำทีมบคุลำกรทำงกำรแพทย์ จ ำนวนเตียงที่ให้บริกำร 
ตลอดจนชื่อเสียงของโรงพยำบำลเอกชนของบริษัทในเครือ ถือว่ำเป็นโรงพยำบำลเอกชนชัน้น ำในพืน้ท่ี  

 โรงพยำบำลของกลุ่มบริษัทฯ ประสบกับกำรแข่งขนักับโรงพยำบำลเอกชนที่ตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  โดยคู่แข่งใน
แต่ละพืน้ท่ีได้แก่ 

โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียง ท่ีตัง้ 
โรงพยำบำลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู โรงพยำบำลจฬุำรัตน์ 3 สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลเซ็นทรัลปำร์ค สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลบำงนำ 5 สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลเปำโลเมมโมเรียล สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลเมืองสมทุรปำกน ำ้ สมทุรปรำกำร 
 โรงพยำบำลส ำโรงกำรแพทย์ สมทุรปรำกำร 
โรงพยำบำลพิษณเุวช พิจิตร โรงพยำบำลชยัอรุณเวชกำร พิจิตร 
 โรงพยำบำลศรีสโุข พิจิตร 
โรงพยำบำลพิษณเุวช โรงพยำบำลกรุงเทพ พิษณโุลก พิษณโุลก 
 โรงพยำบำลรวมแพทย์ พิษณโุลก พิษณโุลก 
 โรงพยำบำลพิษณโุลก ฮอสพิทอล พิษณโุลก 
โรงพยำบำลพริน้ซ์ ปำกน ำ้โพ 1  โรงพยำบำลศรีสวรรค ์ นครสวรรค ์
และโรงพยำบำลพริน้ซ์ ปำกน ำ้โพ 2 โรงพยำบำลร่มฉตัร นครสวรรค ์
 โรงพยำบำลรวมแพทย์ นครสวรรค ์
โรงพยำบำลพษิณเุวช อตุรดิตถ์ ไม่มีโรงพยำบำลเอกชนในจงัหวดัอตุรดิตถ์  
โรงพยำบำลศิริเวชล ำพนู โรงพยำบำลล ำพนู ล ำพนู 
 โรงพยำบำลหริภณุชยัเมมโมเรียล ล ำพนู 
โรงพยำบำลพริน้ซ์ อทุยัธำนี ไม่มีโรงพยำบำลเอกชนในจงัหวดัอทุยัธำนี  
โรงพยำบำลวิรัชศิลป์ โรงพยำบำลธนบรีุ ชมุพร ชมุพร 

 
โรงพยำบำลเอกชนของกลุ่มบริษทัฯ มีจดุเด่นและข้อได้เปรียบในกำรแข่งขนักบัคู่แขง่หลำยประกำร ดงันี ้
โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ เป็นโรงพยำบำลที่มีท ำเลที่ตัง้ดี ใกล้สนำมบินสวุรรณภูมิ ใกล้ห้ำงเมกำบำงนำ       

มีโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ขนำดใหญ่มำเปิดใกล้โรงพยำบำลชุมชนที่อยู่อำศยัระดับกลำงและสูงรอบๆ โรงพยำบำลเป็น
จ ำนวนมำก มีโครงสร้ำงที่พร้อมจะพฒันำเป็นโรงพยำบำลระดบัตติยภมูิ (Tietiary Care) 
 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร   เป็นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรกของจงัหวดัพิจิตรท่ีเปิดด ำเนินกำรมำเป็นเวลำ 27 
ปี  โรงพยำบำลมีควำมได้เปรียบคู่แข่งในหลำยๆ ด้ำน ได้แก่ มีบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญใน
แผนกเฉพำะทำงส ำคญัมีกำรลงทุนในเคร่ืองมือแพทย์ที่ทนัสมัยครบถ้วน มีระบบกำรบริหำรจดักำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำ
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ให้สำมำรถควบคุมต้นทุนกำรรักษำได้ดี  อตัรำค่ำรักษำพยำบำลอยู่ในอตัรำที่เหมำะสมกับรำยได้ของประชำชนที่เป็นกลุ่ม
ลูกค้ำเป้ำหมำย นอกจำกนีม้ีโรงพยำบำลในกลุ่มที่มีศักยภำพในกำรรักษำขัน้สูงสร้ำงควำมมั่นใจในกำรส่งต่อกำรรักษำ
เฉพำะโรค  

 โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นโรงพยำบำลที่ได้รับรองมำตรฐำน JCI  มำตรฐำนคุณภำพระดับสำกลในจังหวัด
พิษณุโลก   โรงพยำบำลมีเคร่ืองมือและบริกำรทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัยและมีศูนย์รังสีที่มีเทคโนโลยีชัน้สูง  นอกจำกนี ้
ผู้บริหำรของโรงพยำบำล   มีประสบกำรณ์บริหำรโรงพยำบำลมำกกว่ำ 40 ปี และมีบุคลำกรทำงกำรแพทย์ พยำบำล และ 
สหสำขำวิชำชีพครบถ้วนในทกุสำขำ พร้อมให้บริกำรตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

โรงพยาบาลพริน้ซ์ ปากน า้โพ 1 และโรงพยาบาลพริน้ซ์ ปากน า้โพ 2 ทัง้ 2 โรงพยำบำลเป็นต้นแบบของ
โรงพยำบำลที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำทิ ระบบ smart system และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน HIMSS  Analytics 
EMRAM Stage 7 และเป็นโรงพยำบำลแห่งแรกของไทยที่ได้รับมำตรฐำนระดบัสงูในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดบับริกำร
ดแูลผู้ ป่วย มีเครือข่ำยโรงพยำบำลซึง่มีบคุลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญในหลำยสำขำ   

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เป็นโรงพยำบำลใหม่ตัง้อยู่ในอ ำเภอเมืองและเป็นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรก
ในจงัหวดัอตุรดิตถ์ มีห้องผ่ำตดัที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  และเคร่ืองมือแพทย์ที่ทนัสมยั เช่น เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ควำมเร็วสงู เคร่ืองตรวจมะเร็งเต้ำนม เป็นต้น มีบคุลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญในหลำยสำขำ   

โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน เป็นโรงพยำบำลเอกชนขนำดเล็กตัง้อยู่ในอ ำเภอเมือง มีแพทย์ผู้ เชี่ยวชำญโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในกำรรักษำโรคต้อกระจกและโรคข้อเข่ำเส่ือม ด้วยเคร่ืองมือและเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ที่ทนัสมยั 

โรงพยาบาลพริน้ซ์ อุทัยธานี  เป็นโรงพยำบำลใหม่ตัง้อยู่ในอ ำเภอเมืองและเป็นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรกใน
จังหวัดอุทัยธำนี ที่มีมำตรฐำนคุณภำพระดับสำกล มีเคร่ืองมือและกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัย   มีบุคลำกรทำง
กำรแพทย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญ พร้อมให้บริกำรตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์  เป็นโรงพยำบำลเอกชนท่ีให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์ครบวงจรเปิดให้บริกำรมำนำนกว่ำ 40 ปี  
ตรวจวินิจฉยัโรคและกำรดแูลรักษำพยำบำลที่รวดเร็ว อีกทัง้ประสิทธิภำพสงูสดุด้วยอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่ทนัสมยั  มีศนูย์
ปฏิบตัิกำรท่ีมีกำรขยำยขอบข่ำยกำรวิเครำะห์ที่มีประสิทธิภำพสงูและรวดเร็วยิ่งขึน้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  

 
นอกจำกนีปั้จจบุนับริษัทฯ ได้น ำระบบ Hospital Information System (HIS) มำใช้ในกลุ่มโรงพยำบำลในเครือซึง่มี

กำรปรับเปล่ียนระบบฐำนข้อมลูทุกอย่ำงให้อยู่ในระบบคลำวด์ มีกำรเชื่อมข้อมูลประวัติคนไข้ด้วยระบบดิจิทัล ท ำให้กำร
รักษำพยำบำลมีประสิทธิภำพมำกขึน้ สำมำรถลดต้นทุนทำงด้ำนเคร่ืองแม่ข่ำย ค่ำบ ำรุงรักษำ ดูแลเคร่ืองแม่ข่ำย และค่ำ
บคุลำกรลงอย่ำงมีนยัส ำคญั และสำมำรถรองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจได้อย่ำงรวดเร็ว และรองรับกำรท ำงำนแบบเครือข่ำย 
เนื่องจำกผู้ใช้งำนระบบสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูของแต่ละโรงพยำบำลได้ทกุที่ ทกุเวลำ ตำมสิทธิที่ก ำหนด นอกจำกนีแ้ล้วระบบ 
(HIS) ยังรองรับกำรท ำงำนแบบ Electronic Medical Record (EMR) และรองรับกระบวนกำรงำนโรงพยำบำลตัง้แต่กำร
ลงทะเบียนผู้ ป่วยจนถึงกำรตรวจรักษำเสร็จสิน้และผู้ ป่วยกลบับ้ำน  ซึง่ปัจจบุนั พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ ถือเป็นเครือโรงพยำบำล
แห่งแรกที่น ำฐำนข้อมูลทุกอย่ำงเข้ำไปอยู่บนระบบคลำวด์ อีกทัง้ยังให้ควำมส ำคัญกับระบบด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร ซึ่งล่ำสุดได้ติดตัง้ระบบกำรบริหำรทุนมนุษย์ประสิทธิภำพสูง (Workday Human Capital Management : HCM) 
ซึง่เป็นเทคโลโลยีคลำวด์จำกเวิร์กเดย์ เข้ำมำเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนและยกระดบัประสบกำรณ์บริกำรด้ำนสขุภำพ
แก่ผู้ รับบริกำรทัง้ในประเทศไทยและภมูิภำคอำเซียน 

 ทัง้นี ้กำรเลือกใช้ระบบ HCM นีจ้ะท ำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทแรกในธุรกิจเฮลท์แคร์ของประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยี
คลำวด์เพื่อกำรบริหำรจัดกำรทุนมนุษย์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์กำรปรับเปล่ียนรูปแบบกำรท ำงำนสู่ระบบดิจิทัล 
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(Digital Transformation) ในรูปแบบของแอพพลิเคชัน่ ที่สำมำรถปรับระบบกำรลงเวลำเข้ำงำนของพนกังำนให้ง่ำยขึน้ด้วย
กำรลงเวลำผ่ำนแอพพลิเคชัน่ หรือกำรยื่นเอกสำรลำงำน กำรขอแลกเวร กำรแจ้งค ำสัง่งำนต่ำงๆ รวมถึงมีระบบช่วยประเมิน
พนกังำนล้วนสำมำรถท ำได้ผ่ำนแอพพลิเคชัน่ 

 

ลักษณะลกูค้า  
 

กลุ่มลกูค้ำของโรงพยำบำลในกลุ่มบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ สำมำรถจ ำแนกเป็น 2 กลุ่มดงันี ้
1. กลุ่มลูกค้ำเงินสด ได้แก่ ลูกค้ำที่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลด้วยตนเอง  กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย

ได้แก่ ประชำชนที่มีที่อยู่อำศยัหรือสถำนท่ีท ำงำนในพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัท่ีตัง้ของโรงพยำบำล   
2. กลุ่มลกูค้ำคู่สญัญำ ได้แก่ กลุ่มลกูค้ำที่เข้ำรับกำรรักษำพยำบำล ท่ีองค์กรต้นสงักดัได้ท ำสญัญำข้อตกลงไว้กบั

ทำงโรงพยำบำล  ซึ่งองค์กรต้นสังกัดจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำที่เกิดขึน้ หรือเป็นกลุ่มลูกค้ำที่มีกรมธรรม์
ประกนัสขุภำพโดยทำงโรงพยำบำลจะเรียกเก็บค่ำรักษำกบัองค์กรต้นสงักดั หรือบริษัทประกนั  หรือส ำนกังำนประกนัสงัคม 

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย คือ กลุ่มลกูค้ำที่มีรำยได้ระดบักลำงถึงระดบัสงู ในแต่ละพืน้ที่ รวมทัง้กลุ่มลกูค้ำที่มีกรมธรรม์
ประกนัชีวิตและประกนัสขุภำพ กลุ่มลกูค้ำที่ประสบอบุตัิเหตจุรำจร และกลุ่มลกูค้ำชำวต่ำงประเทศ 

 
นโยบายด้านราคา 
 

โรงพยำบำลในกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม สอดคล้องกับอำกำรของโรค
และวิธีกำรรักษำ ซึ่งรำคำในกำรรักษำต่ำงๆ สำมำรถเทียบเคียงได้กับคู่แข่งในระดับเดียวกันในพืน้ที่ใกล้เคียง และอยู่ใน
ระดบัท่ีสำมำรถแข่งขนัได้  โดยอิงจำกรำคำตลำดของโรงพยำบำลเทียบเคียงที่ตัง้อยู่ในท ำเลเดียวกนัหรือใกล้เคียง 

 

1) ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์และโรงแรมมีควำมเก่ียวเนื่องกับอตุสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเนื่องจำกลกูค้ำบำงส่วนเป็น

กลุ่มนกัท่องเที่ยว ภำพรวมสถำนกำรณ์ท่องเที่ยวในปี 2562 ขยำยตวัต่อเนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ทัง้จ ำนวนและค่ำใช้จ่ำยเฉล่ีย
ของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ  โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่ส ำคัญมำจำกกำรออกมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของภำครัฐออก
มำตรกำรลดหย่อนค่ำธรรมเนียม Visa On Arrivals ครอบคลมุ 21 ประเทศจนถึง 30  ตุลำคม 2562  และภำครัฐได้ต่ออำยุ
มำตรกำรดังกล่ำวออกไปอีก 1 ปีโดยยกเว้นค่ำธรรมเนียมวีซ่ำแก่นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ 19 ประเทศไม่รวมจีนและอินเดีย
จนถึงวนัที่ 31 ตุลำคม 2563 อีกทัง้พิจำรณำยกเว้นวีซ่ำแก่นกัท่องเที่ยวจีนและอินเดียที่เดินทำงมำไทยก ำหนดพ ำนกัในไทย
ได้ 15 วนัมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 – 31 ตลุำคม 2563 

สถำนกำรณ์ท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศของไทย ส ำหรับปี พ.ศ. 2562 มีจ ำนวนนกัท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติเดินทำงมำ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 39.79 ล้ำนคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.24 เมื่อเทียบกบัปี พ.ศ. 2561 
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    ที่มำ : กรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

 

ขณะที่รำยได้จำกนกัท่องเที่ยวต่ำงชำติเที่ยวไทยในปี 2562 มีมลูค่ำอยู่ที่ประมำณ 1.93 ล้ำนล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 3 จำกมลูค่ำประมำณ 1.87 ล้ำนล้ำนบำทในปี 2561  ซึง่เป็นกำรขยำยตวัเป็นบวกเป็นปีที่ 5 ติดต่อกนั 

แผนภมูิด้ำนล่ำงแสดงนกัท่องเทีย่ว10 อนัดบัสงูสดุปี 2562 จ ำแนกตำมสญัชำต ิ

 
      ที่มำ : กรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

 
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เข้ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงสุด อันดับ 1 มำจำกจีนคิดเป็นร้อยละ 28 ของจ ำนวน

นกัท่องเที่ยวทัง้หมด จ ำนวนนกัท่องเที่ยวจำกมำเลเซียสงูสดุล ำดบั 2 มำจำกประเทศมำเลเซียคิดเป็นร้อยละ 10 และอนัดบั 
3 มี 4 ประเทศ คือ อินเดีย เกำหลีใต้ สปป.ลำว และญ่ีปุ่ น ตำมล ำดบั 

สถำนกำรณ์ท่องเที่ยวในปี 2563 จะเป็นปีที่ท้ำทำยส ำหรับผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวไทย เพรำะต้องเผชิญกบัหลำยๆ
ปัจจัย ได้แก่ กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก กำรแข็งค่ำของเงินบำท กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ ในประเทศจีนและอีก
หลำยๆ ประเทศทัว่โลกรวมทัง้ไทยด้วย ส่งผลให้จ ำนวนนกัท่องเที่ยวจีนและนกัท่องเที่ยวจำกประเทศอื่นลดลงประมำณร้อย
ละ 0.5%-2.0% 
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ภาพรวมธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ 
อปุทำนเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหำนครจะมีจ ำนวนเพิ่มขึน้ เนื่องจำกมีโครงกำรเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ใหม่ๆ

เข้ำมำในตลำดอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรพัฒนำของผู้ ประกอบกำรธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ อำทิ บมจ.แสนสิริ บมจ.ออริจิน และบมจ. อนนัดำ ฯลฯ เพื่อเพิ่มรำยได้จำกกำรให้เช่ำ 

อุปสงค์หลกัของเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ ยงัคงเป็นชำวต่ำงชำติ ณ ไตรมำสที่ 4 ปี 2562 มีชำวต่ำงชำติที่
ได้รับใบอนญุำตท ำงำนในกรุงเทพมหำนครอยู่ที่ประมำณ 102,274 คน  และเพิ่มขึน้ต่อเนื่องในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ อย่ำงไร
ก็ดีอตัรำกำรเช่ำของเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ ไม่ได้เพิ่มขึน้มำก  โดยอตัรำกำรเช่ำเฉล่ียของเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ใน
กรุงเทพฯอยู่ที่ร้อยละ 85.9   พืน้ที่สุขุมวิทยังคงเป็นพืน้ที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุดในหมู่ชำวต่ำงชำติ  เนื่องจำกมีสถำนี
รถไฟฟ้ำบีทีเอสและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ  รถไฟฟ้ำสำยสีเขียวส่วนต่อขยำยเป็นอีกปัจจัยที่ท ำให้อุปสงค์ในย่ำนนี ้
เพิ่มขึน้  อัตรำค่ำเช่ำเฉล่ียในพืน้ที่สุขุมวิทอยู่ระหว่ำง 850–1,200  บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน อัตรำค่ำเช่ำอำจจะปรับ
เพิ่มขึน้ได้เล็กน้อยในปี 2020 เนื่องจำกผู้ เช่ำส่วนใหญ่ท ำสญัญำเช่ำระยะยำว  กำรแข่งขนัในธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์และ
คอนโดมิเนียมหรูค่อนข้ำงรุนแรงในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ  ชำวต่ำงชำติจ ำนวนมำกได้ย้ำยจำกเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ไปอยู่
อำศยัในคอนโดมิเนียมในย่ำนเดียวกนัเนื่องจำกค่ำเช่ำถกูกว่ำและมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกคล้ำยกนั 

 

ที่มำ :  บทวิเครำะห์ตลำดเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ ประจ ำไตรมำส 4/2562 โดยบริษัท คอลลิเออร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

ภาวะการแข่งขนั 
 

กำรแข่งขันในธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์อยู่ในระดับที่ค่อนข้ำงสูงนอกจำกกำรที่ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบกำร
กิจกำรเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์แล้วยงัต้องแข่งขนัในตลำดเดียวกับผู้ประกอบกำรกิจกำรโรงแรมด้วย  เนื่องจำกเซอร์วิสอพำร์ท
เม้นท์ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ให้บริกำรห้องพกัในระยะสัน้ด้วย ซึง่ผู้ประกอบกิจกำรหลำยแห่งมีอตัรำค่ำห้องพกัเฉล่ียต่อคืนใน
ระดับที่ใกล้เคียงกันจ ำนวนโรงแรมที่เปิดให้บริกำรใหม่ในระดับ 3-4 ดำวขึน้ไปก็มีจ ำนวนเพิ่มขึน้ นอกจำกนีท้ำงสมำคม
โรงแรมไทย ยงัพยำยำมกดดนัให้ภำครัฐมีข้อก ำหนดให้เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ต้องมีใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมด้วย    
อีกปัจจยัหนึ่งคือกำรที่คอนโดมิเนียมระดบัหรูหลำยแห่งมีกำรปรับเปล่ียนรูปแบบกำรให้บริกำรบำงส่วนมำเป็นลกัษณะของ
เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์เช่นกัน โดยมีอตัรำค่ำเช่ำที่อยู่ในระดับต ่ำกว่ำ ทัง้สองปัจจยัที่กล่ำวมำท ำให้กำรปรับอตัรำค่ำห้องพัก
ของเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์เป็นไปได้ยำกยิ่งขึน้ 

 
กลยุทธ์ทางการตลาด 
 

บริษัทฯ มีกลยทุธ์ทำงกำรตลำดส ำหรับธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ ดงันี ้
1. ให้บริกำรท่ีคุ้มคำ่เหมำะสมกบัรำคำขำย  สร้ำงควำมประทบัใจในกำรบริกำรให้กบัลกูค้ำเพื่อให้ลกูค้ำกลบัมำ

ใช้บริกำรอีก 
2. มีระบบกำรส ำรองห้องพกัทีม่ีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนสำกลทัง้ในส่วนของเวปไซต์ และออนไลน์ 
3. ส่งเสริมกำรขำยร่วมกบัพนัธมิตรในธุรกิจท่องเที่ยว และให้ส่วนลดแก่ลกูค้ำกลุ่มบริษัทต่ำงชำติ 
4. มุ่งรักษำฐำนลกูค้ำเดิมและขยำยฐำนกลุ่มลกูค้ำใหม ่
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 

1. ชำวต่ำงชำติทีเ่ข้ำมำท ำงำนในประเทศไทย 
2. นกัท่องเที่ยว 

 
นโยบายด้านราคา 
 

กำรก ำหนดรำคำห้องพักในธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ขึน้อยู่กับปัจจยัหลำยประกำร  ได้แก่ ฤดูกำล 
รำคำตลำดของคู่แข่งในระดับเดียวกัน  ต้นทุนกำรด ำเนินงำนของโรงแรม  เนื่องจำกฐำนลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ      
นกัธุรกิจชำวไทยและชำวต่ำงประเทศที่พกัอำศยัเป็นระยะเวลำนำน    ดงันัน้ปัจจยัเร่ืองฤดูกำลจะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ 
มำกนกั   

 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรใช้ชอ่งทำงกำรจดัจ ำหน่ำยหลำยรูปแบบ ดงันี ้

• กำรจ ำหน่ำยตรงผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยของบริษัทฯ  โดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยจะเสนอรำคำสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ
โดยตรงโดยมุ่งเน้นรักษำควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้ำ 

• กำรจ ำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำยบริษัทท่องเที่ยว และเว็บไซต์ให้บริกำรด้ำนกำรจองห้องพัก  เช่น  
Agoda.com,  Booking.com, Hotels.com, Expedia.com ฯลฯ  

• กำรจ ำหน่ำยผ่ำนระบบส ำรองห้องพักผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต  โดยสำมำรถส ำรองห้องพักผ่ำนเว็บไซต์ของ
กลุ่มแมริออทคือ   www.marriott.com  ซึ่งกำรจองผ่ำนเว็บไซต์สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้ลูกค้ำชำว
ต่ำงประเทศที่ต้องกำรเข้ำพกัท ำให้ช่องทำงนีไ้ด้รับควำมนิยมเพิ่มมำกขึน้ 
 

2) ภาพรวมธุรกิจอาคารส านักงานให้เช่า 
ณ สิน้ปี 2561 พืน้ท่ีอำคำรส ำนกังำนในกรุงเทพมหำนครมีจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 8.80 ล้ำนตำรำงเมตร โดยมีประมำณ 

262,000 ตำรำงเมตรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและจะแล้วเสร็จในปี 2562 นอกจำกนีม้ี 1.3 ล้ำนตำรำงเมตรท่ีอยู่ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงคำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี 2563 - 2565 ประมำณ 50% ของอุปทำนที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงอยู่ในพืน้ที่ใจกลำงธุรกิจ 
และประมำณ 70% เป็นออฟฟิศเกรดเอ อำคำรส ำนกังำนใหม่ที่จะแล้วเสร็จในปี 2563-2567 มีดงันี ้
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ช่ืออาคารส านักงาน พืน้ท่ีเช่า (ตารางเมตร) ปีท่ีสร้างเสร็จ 
ซมัเมอร์ พอยท์ 5,780 2563 
สยำมสเคป 13,238 2563 
สีลม เซ็นเตอร์ 17,000 2563 
สำทร ไพรม์ 21,000 2563 

เมเจอร์ ทำวเวอร์ รำมค ำแหง 25,181 2563 
รสำ ท ู 45,000 2563 

ดบัเบิล้ย ูเอส เอ ทำวเวอร์ 53,000 2563 
เดอะ พำร์ค 60,000 2563 

อำคำรวำนสิสำ  22,185 2563 
รวมพืน้ท่ีสร้างเสร็จในปี 2563 262,384  

111 ประดิษฐ์มนธูรรม 9,800 2564 

140 ไวร์เลส 14,315 2564 

โพเอ็ม ทำวเวอร์ 25,000 2564 

โครนอส สำทร 22,481 2564 
66 ทำวเวอร์ 29,000 2564 

โอ เนส ทำวเวอร์ 46,000 2564 

โอเอซิส 53,000 2564 

อ่อนนชุ ฮิลล์ 8,073 2565 

เอ็ม ทำวเวอร์ ทู 15,682 2565 

วนั ซิตี ้เซ็นเตอร์ 59,170 2565 

รัชโยธิน ฮิลล์ 16,521 2565 

เดอะ ยนูิคอร์น (พญำไท) 22,499 2565 

วนั แบ็งค็อค (เฟส 1) 100,000 2565 
เดอะ ฟอเรสเทีย 100,000 2565 
ศรีบญุเรือง 56,500 2565 

ซุปเปอร์ ทำวเวอร์ 94,000 2566 
ชวูิทย์ กำร์เด้น 20,000 2566 

ดสุิตธำนี เซ็นทรัล พำร์ค 90,000 2567 
รวมพืน้ท่ีอาคารแล้วเสร็จในปี 2564-2567 782,104  

ที่มำ : รำยงำนภำวะตลำดอำคำรส ำนกังำนประจ ำไตรมำสที่ 3 ปี 2562 โดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จ ำกดั 
 

อัตรำกำรเช่ำพืน้ที่อำคำรส ำนักงำนในไตรมำส 4 ปี 2562 ประมำณร้อยละ 95.9  ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำควำม
ต้องกำรใช้กำรพืน้ที่อำคำรส ำนกังำนโดยเฉล่ีย 150,000 – 2000,000 ตำรำงเมตรต่อปี  และคำดว่ำจะอยู่ในระดบันีต้่อไปใน
อนำคต  อย่ำงไรก็ตำมอตัรำกำรเช่ำพืน้ที่อำคำรส ำนกังำนขึน้อยู่กบักำรเติบโตของเศรษฐกิจโลก เนื่องจำกผู้ เช่ำในกรุงเทพฯ
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ำมชำติซึง่กำรขยำยตวัของธุรกิจขึน้อยู่กบักำรเติบโตของเศรษฐกจิโลก   ในปี 2564 อตัรำกำรเช่ำอำคำร
ส ำนกังำนอำจจะปรับตวัลดลงจำกกำรท่ีมีอปุทำนใหม่เข้ำมำซึง่จะกดดนัให้ปรับค่ำเช่ำลง 

 ในย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ ค่ำเช่ำยังคงปรับรำคำเพิ่มขึน้ประมำณ 5%-10% ต่อป ค่ำเช่ำโดยเฉล่ียส ำหรับอำคำร
ส ำนักงำนเกรดเอ ในพืน้ที่ศูนย์กลำงธุรกิจอยู่ที่ 1,112 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือนในขณะที่ค่ำเช่ำเฉล่ียส ำหรับอำคำร
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ส ำนกังำนเกรดบี ในศูนย์กลำงธุรกิจอยู่ที่ 759 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน และอตัรำค่ำเช่ำส ำหรับอำคำรส ำนกังำนเกรดเอ 
และเกรดบี  ในพืน้ท่ีนอกศนูย์กลำงธุรกิจอยู่ที่  940 และ 582  บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือนตำมล ำดบั  
 

ที่มำ: รำยงำนสถำนกำรณ์ตลำดอำคำรส ำนกังำนประจ ำไตรมำส 4 ปี 2562 โดยบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัแ่นล จ ำกดั  
 ภำพรวมตลำดอำคำรส ำนกังำนในไตรมำส 3  ปี 2562 โดย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จ ำกดั 

 
กลยุทธ์ทางการตลาด 
 

• ท ำเลที่ตัง้ของอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำของบริษัทฯ อยู่ในย่ำนธุรกิจ  เดินทำงสะดวก 

• บริษัทฯ มีระบบกำรรักษำควำมปลอดภยัที่ได้มำตรฐำน อีกทัง้มีทีมช่ำงที่มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญใน
กำรควบคมุดแูลอำคำรและระบบงำนต่ำงๆ ภำยในอำคำร  

• บริษัทฯ มีทีมงำนท่ีเป็นมืออำชีพซึง่มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ 
 
ลูกค้าเป้าหมาย 
 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ได้แก่ บริษัทไทยและต่ำงชำติขนำดกลำงและบริษัทขนำดใหญ่ที่ต้องกำรใช้พืน้ที่อำคำร
ส ำนกังำนในย่ำนสขุมุวิท เอกมยั 

 
นโยบายด้านราคา 
 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำให้เหมำะสมและอยู่ในระดบัท่ีสำมำรถแข่งขนัได้  
 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยโดยกำรขำยผ่ำนตวัแทน  เนื่องจำกตวัแทนมีเครือข่ำยและฐำน
ลกูค้ำ นอกจำกกำรขำยผ่ำนตวัแทนแล้วลกูค้ำสำมำรถติดต่อเช่ำพืน้ท่ีโดยตรงกบัพนกังำนขำยในพืน้ท่ีอำคำรส ำนกังำนได้  

 
2.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน  
 

• บุคลากรทางการแพทย์ 
เนื่องจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์อันได้แก่ แพทย์ พยำบำล ผู้ ช่วยพยำบำล มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจ

โรงพยำบำล บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจดัหำแพทย์ผู้ เชียวชำญในแต่ละสำขำของโรค เพื่อสำมำรถให้บริกำรแก่ผู้ ป่วยได้อย่ำง
มีคณุภำพ  โดยมีกำรคดัเลือกแพทย์ที่ควำมสำมำรถจำกมหำวิทยำลยัแพทย์และวทิยำลยัพยำบำลท่ีมีชือ่เสียง  นอกจำกนีย้งั
จัดให้มีกำรอบรมส ำหรับแพทย์และพยำบำลเพื่อพัฒนำควำมรู้และวิทยำกำรทำงกำรแพทย์ให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องอย่ำง
ต่อเนือ่ง 
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• การจัดหายาและเวชภัณฑ์ 
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจดัซือ้ยำและเวชภณัฑ์จำกผู้ผลิตและผู้จดัจ ำหน่ำยในประเทศหลำยรำยเพื่อป้องกันควำม

เส่ียงจำกกำรขำดแคลนยำและเวชภณัฑ์  บริษัทฯ วำงแผนจะน ำระบบจดัซือ้กลำง ส ำหรับโรงพยำบำลทุกแห่งในเครือ โดย
ฝ่ำยจดัซือ้จะรวบรวมค ำสัง่ซือ้จำกทกุโรงพยำบำลในกลุ่มและสัง่ซือ้จำกผู้จดัจ ำหน่ำยเป็นครำวๆ ไป   

 

• เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักับกำรจดัซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เนื่องจำกเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำร

แพทย์เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรรักษำพยำบำลผู้ ป่วย  ดงันัน้บริษัทฯ จะพิจำรณำคดัเลือกและสัง่ซือ้อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่มี
คณุภำพ ได้มำตรฐำนสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของโรงพยำบำล  มีควำมทนัสมยัและมีประสิทธิภำพจำกผู้ผลิตหรือผู้ แทน
จ ำหน่ำยในประเทศที่เชื่อถือได้ และมีบริกำรหลงักำรขำยที่ดี 

 

• สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย   
บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจโรงพยำบำลโดยตระหนกัค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ตลอดจนควำมปลอดภยั

ของกำรท ำงำน  บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ สนบัสนุนกิจกรรมต่ำงๆ  ที่มีกำร
ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรก ำจดัขยะ และของเสียจำกกำรให้บริกำรอย่ำงเหมำะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 
 

 เพื่อเป็นกำรรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำร ส ำหรับลกูค้ำระดบับน บริษัทฯ ได้ท ำสญัญำกำรจดักำรกบักลุ่มแมริออท
ซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรมระดับนำนำชำติที่มีชื่อเสียงเพื่อว่ำจ้ำงให้บริหำรงำนอำคำรที่พักอำศัยของบริษัทฯ โรงแรมแมริออท       
เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุงเทพฯ  นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ได้ท ำสญัญำกำรจดักำรกับกลุ่มแอสคอทซึ่งเป็น
กลุ่มโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดบัสำกลเพื่อว่ำจ้ำงให้บริหำรอำคำรท่ีพกัอำศยัในโครงกำรซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั 
 
2.4  งานที่ยังไม่ส่งมอบ 
 

-ไม่มี- 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 

3.1  ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษทัฯ 
 

3.1.1  ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
 

ความเสี่ยงจากการแข่งขนัเพ่ิมขึ้น 
แม้ว่ำธุรกิจโรงพยำบำลจะมีแนวโน้มกำรเติบโตที่ดี แต่ก็มีกำรแข่งขนัที่รุนแรงทัง้กำรแข่งขนักับสถำนพยำบำลของ

รัฐที่ปรับตัวโดยเปิดให้บริกำรโรงพยำบำลมำตรฐำนเดียวกับโรงพยำบำลเอกชน    หรือกำรแข่งขันกับผู้ประกอบกำรจำก
ต่ำงประเทศจำกนโยบำยเปิดเสรีทำงกำรแพทย์ ซึ่งผู้ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศมีควำมได้เปรียบในเร่ืองของเทคโนโลยีที่
ทันสมัยกว่ำ หรือขนำดของกลุ่มโรงพยำบำลเครือข่ำยมีขนำดใหญ่กว่ำ  และภำพลักษณ์ควำมเป็นโรงพยำบำลระดับ
นำนำชำติ 

โรงพยำบำลเอกชนของไทยจะยงัคงเผชิญกำรแข่งขนัท่ีรุนแรง ทัง้จำกกำรขยำยกำรลงทนุของธุรกิจโรงพยำบำลใน
ประเทศไทยในช่วงที่ผ่ำนมำ ท ำให้มีจ ำนวนโรงพยำบำลและจ ำนวนเตียงผู้ ป่วยเพิ่มขึน้ จึงมีแนวโน้มที่ผู้ประกอบกำร
โรงพยำบำลเอกชนต้องแข่งขนัสงูขึน้ ทัง้ด้ำนรำคำ กำรมีแพคเกจและกำรออกโปรแกรมรักษำพยำบำลเฉพำะ รวมทัง้กำรแยง่
ชิงบุคลำกรทำงกำรแพทย์ นอกจำกนี ้โรงพยำบำลเอกชนยังต้องแข่งขันกับกลุ่มคลินิกนอกเวลำของโรงพยำบำลรัฐและ
โรงพยำบำลในเครือโรงเรียนแพทย์ (เช่น โรงพยำบำลปิยมหำรำชกำรุณย์ในเครือศิริรำช และศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตน์ของโรงพยำบำลรำมำธิบดี) ที่มีข้อได้เปรียบในกำรแข่งขัน ทัง้ด้ำนชื่อเสียง เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ และแพทย์
ผู้ เชี่ยวชำญ จำกสภำพกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงอำจจะมีปัจจยัส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำลเอกชนได้ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มุ่งเน้นในกำรให้บริกำรแก่กลุ่มลูกค้ำที่มีรำยได้ระดับปำนกลำง  ที่ต้องกำรรับบริกำร
รักษำพยำบำลในโรงพยำบำลเอกชนท่ีมมีำตรฐำนสำกล  โดยค่ำรักษำพยำบำลของกลุ่มโรงพยำบำลในเครือพริน้ซิเพิล เฮลท์
แคร์จะต ่ำกว่ำของโรงพยำบำลระดับ Top Tier ด้วยกำรบริหำรงำนโดยใช้ระบบ Hospital Information Systems ที่ช่วย
จดักำรบริหำรต้นทนุให้ต ่ำลง และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 

 
ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาล 
ในปี 2562 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้ำร่วมทุนกับบริษัท ศรีสะเกษ เมดิเทค จ ำกดั 

ในกำรสร้ำงโรงพยำบำลขนำด 59 เตียงในจงัหวดัศรีสะเกษ  เพื่อขยำยเครือข่ำยโรงพยำบำลไปยงัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ดงันัน้ บริษัทฯ อำจมีควำมเส่ียงจำกกำรก่อสร้ำงล่ำช้ำกว่ำแผนที่วำงไว้ ต้นทุนกำรก่อสร้ำงสงูกว่ำที่ประมำณกำร หรือเกิด
เหตุกำรณ์อื่นใดที่ส่งผลให้กำรก่อสร้ำงหยุดชะงักและอำจเกิดควำมเสียหำย  รวมถึงผลกำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำลไม่
เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้ อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับในส่วนกำรก่อสร้ำงนัน้ บริษัทฯ จะว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำที่มีประสบกำรณ์ จ้ำง
บริษัทท่ีปรึกษำเพื่อควบคมุงำนก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้ รวมถึงจะมีกำรก ำหนดเงื่อนไขในสญัญำว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำ
หลกั โดยก ำหนดค่ำปรับกำรท ำงำนล่ำช้ำ ซึ่งทำงบริษัทย่อยจะสำมำรถเรียกเก็บจำกผู้ รับเหมำหลกัได้ในกรณีที่กำรก่อสร้ำง
ไม่ได้แล้วเสร็จตำมสญัญำที่ตกลงกันไว้ 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรขยำยธุรกิจโรงพยำบำลด้วยกำรสร้ำงโรงพยำบำลใหม่และกำรซือ้กิจกำรโรงพยำบำลที่
ด ำเนินธุรกิจอยู่และสำมำรถพฒันำศกัยภำพ อีกทัง้สร้ำงผลประกอบกำรท่ีดีในอนำคต  ซึง่กำรลงทนุขยำยธุรกิจทัง้ 2 รูปแบบ
จะช่วยลดควำมเส่ียงจำกกำรขยำยธุรกิจโรงพยำบำล   เนื่องจำกโรงพยำบำลที่สร้ำงใหม่อำจจะต้องใช้เวลำในกำรสร้ำง
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รำยได้และผลก ำไรในขณะที่โรงพยำบำลที่บริษัทฯ ซือ้กิจกำรมำจะสำมำรถสร้ำงรำยได้ต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯและช่วยลด
ผลกระทบต่อผลประกอบกำรโดยรวมของบริษัทฯ 

 
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยำบำล และผู้ เชี่ยวชำญในสำขำต่ำงๆ มีส่วนส ำคญัมำกต่อกำรประกอบ

ธุรกิจโรงพยำบำล ธุรกิจโรงพยำบำลจะต้องพึ่งพำบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในสำขำต่ำงๆ ซึ่งปัจจุบนัผลิตได้ในจ ำนวนจ ำกัด 
และแพทย์ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ประจ ำอยู่ที่โรงพยำบำลของรัฐ ท ำให้ต้องใช้ค่ำจ้ำงที่สงูในกำรดงึตวัมำเป็นแพทย์ประจ ำหรือ
ชั่วครำว มีโอกำสจะเกิดกำรแย่งตัวบุคลำกรทำงกำรแพทย์มำกขึน้ นอกจำกนี ้จำกกำรขยำยตัวของธุรกิจโรงพยำบำล        
กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สงัคมประชำกรสงูอำยุ (Aging Society) โรงพยำบำลต่ำงๆ ต้องเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับ
กำรขยำยตวัในอนำคต ท ำให้เกิดควำมต้องกำรบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีคณุภำพ และประสบกำรณ์เข้ำร่วมงำนในองค์กร 
ซึ่งบุคลำกรดงักล่ำวจะต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถที่เหมำะสม  อำจท ำให้ได้รับผลกระทบจำก
กำรขำดแคลนบคุลำกรทำงกำรแพทย์ในด้ำนต่ำงๆ ได้ในอนำคต 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทในกลุ่มของ PRINH มีสถำนที่ตัง้ของโรงพยำบำลใกล้กับมหำวิทยำลัยของรัฐที่มีคณะ
แพทยศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ คณะเภสชัศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (มหำวิทยำลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก) 
โดย บริษัท พิษณุเวช จ ำกัด (PSV) มีควำมร่วมมือกบัวิทยำลยัพยำบำลหลำยแห่งในกำรผลิตพยำบำล และพฒันำบุคลำกร
ร่วมกัน ไม่เพียงแต่เตรียมควำมพร้อมด้ำนบคุลำกรทำงกำรแพทย์เท่ำนัน้ ทรัพยำกรที่มีอยู่ PSV ก็มีกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง
เช่นกนั 

 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส าหรับเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ควำมซบัซ้อนและควำมรุนแรงของโรคที่เพิ่มมำกขึน้ กำรรักษำจึงจ ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ที่

ทนัสมยั กลุ่มบริษัท PRINH ให้ควำมส ำคญัต่อคณุภำพในกำรตรวจวิเครำะห์รวมถึงกำรให้บริกำรในกำรรักษำแก่คนไข้ของ
โรงพยำบำลสูงสุด จึงมีกำรลงทุนซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์เพื่อให้ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม 
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ในปัจจุบนัมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งอำจท ำให้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์บำง
ชนิดมีกำรเปล่ียนเทคโนโลยีได้ง่ำย รวมทัง้อำจมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำสงู ดงันัน้ อำจส่งผลกระทบต่อควำมคุ้มค่ำของ
กำรลงทุนได้ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัท PRINH มีนโยบำยในกำรพิจำรณำและวิเครำะห์คุณสมบตัิ ประโยชน์จำกกำรใช้งำน 
และควำมคุ้มค่ำของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์กำรแพทย์ในระยะยำวก่อนกำรลงทุน เพื่อควำมมีประสิทธิภำพในกำร บริหำร
ต้นทนุในเหมำะสม และเกิดประโยชน์สงุสดุต่อโรงพยำบำล 

 
ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์ 
ธุรกิจโรงพยำบำลซึง่ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ มีควำมเส่ียงจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกผู้ ป่วยหรือบุคคลที่ เก่ียวข้องของ

ผู้ ป่วยไม่พอใจในกำรรักษำของโรงพยำบำล หรือผลกำรรักษำของแพทย์หรือผู้ เชี่ยวชำญไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวงัของ
กลุ่มบคุคลดงักล่ำว 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัท PRINH ได้พฒันำคุณภำพกำรให้บริกำรให้มีมำตรฐำน มีกำรน ำเทคโนโลยีสมยัใหม่เข้ำมำช่วยใน
กำรรักษำ มีกำรประกันควำมรับผิดวิชำชีพแพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) จำกกำรถูกเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยของผู้ ป่วยที่ผลกำรรักษำไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวัง โดยประกันคุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยในกำร
ให้บริกำรทำงแพทย์ที่ผิดพลำดโดยไม่ได้เจตนำ และยงัคุ้มครองรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรต่อสู้คดีด้วย และจำกประสบกำรณ์
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ของแพทย์ประจ ำโรงพยำบำลที่มีมำอย่ำงยำวนำน มีกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำร  ประเมินผลกำรรักษำและควำมพึง
พอใจในกำรเข้ำมำรับบริกำร ประกอบกับควำมคุ้นเคยในกำรให้บริกำรประชำชนในพืน้ที่  บริษัทฯ เชื่อว่ำจะสำมำรถสร้ำง
ควำมพึงพอใจให้แก่ผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำรได้ 
 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ โดยภาครัฐ 

 บริษัทด ำเนินธุรกิจภำยใต้กำรก ำกับควบคุมดูแลโดยกระทรวงสำธำรณสขุ และหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆที่เก่ียวข้อง
กำรเปล่ียนแปลงเก่ียวกับกำรกฎระเบียบโดยภำครัฐอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  อำทิ คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบให้เพิ่มยำรักษำโรคและเวชภัณฑ์ ตลอดจนบริกำรรักษำพยำบำลและบริกำรทำงกำรแพทย์เป็นสินค้ำและบริกำร
ควบคุมตำมพ.ร.บ. ว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร พ.ศ. 2542  บริษัทฯ รับทรำบนโยบำยดงักล่ำวของภำครัฐและพร้อมที่จะ
ปฏิบัติตำม  มำตรกำรที่จะน ำมำใช้ในกำรควบคุมดูแล เช่น กำรแจ้งรำคำซือ้และรำคำจ ำหน่ำยยำ และเวชภัณฑ์ รวมถึง
ค่ำบริกำร รวำมถึงค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์และกำรบริกำรอื่นๆของสถำนพยำบำล หำกมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำยำต้องแจ้ง
ให้คณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำรทรำบก่อนปรับรำคำ เป็นต้น  อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะ
ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ในรำคำที่เหมำะสม   ดงันัน้นโยบำยดงักล่ำวของภำครัฐไม่ได้มีผลกระทบต่อผลประกอบกำรของ
บริษัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั 
 
3.1.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 

ความเสี่ยงจากการแข่งขนัสูง 
ปัจจบุนัธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์มีกำรแข่งขนัในระดบัค่อนข้ำงสงู เนื่องจำกให้บริกำรท่ีพกัอำศยัในระยะสัน้ด้วย 

จึงต้องแข่งขนักับผู้ประกอบกำรโรงแรม นอกจำกนีย้งัมีผู้ประกอบกำรคอนโดระดับหรูที่เปล่ียนมำให้เช่ำในระยะสัน้ ท ำให้
อตัรำค่ำเช่ำของเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ไม่สำมำรถปรับเพิ่มขึน้ได้มำกนกั  

 
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง 

จำกที่กระทรวงกำรคลงัได้น ำพระรำชบญัญัติ (พ.ร.บ.) ภำษีที่ดินและส่ิงปลกูสร้ำง และได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะรัฐมนตรี เป็นที่เรียบร้อย โดยกระทรวงกำรคลงัจะบงัคบัใช้ในปี 2563  กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยภำษีที่ดินและส่ิงปลกู
สร้ำงอำจส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัภำษีที่ดินเพิ่มขึน้  เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและส่ิงปลกูสร้ำงเพื่อกำรพำณิชยกรรมที่มีมลูค่ำสงูเกิน 50 ล้ำนบำทหลำยแห่ง ตำมร่ำงพ.ร.บ.ภำษีที่ดินฯ 
ได้ก ำหนดบทเฉพำะกำลเพื่อบรรเทำภำระภำษีในช่วง 2 ปีแรก (ปี 2563-2564) เจ้ำของทรัพย์สินจะเสียภำษีที่ดินตำมมลูค่ำ
ทรัพย์สินตำมรำคำประเมินของกรมธนำรักษ์ เร่ิมต้นเสียภำษีในอตัรำร้อยละ 0.3 ส ำหรับทรัพย์สินที่มีมลูค่ำไม่เกิน 50 ล้ำน
บำท สงูสดุร้อยละ 0.7 ส ำหรับทรัพย์สินท่ีมีมลูค่ำ 5,000 ล้ำนบำทขึน้ไป และเพิ่มอตัรำภำษีร้อยละ 0.3 ทกุ 3 ปีแต่อตัรำภำษี
รวมกันไม่เกินร้อยละ 3 ของรำคำประเมินที่ดินและส่ิงปลกูสร้ำง จำกกำรที่ที่ดินและส่ิงปลกูสร้ำงดงักล่ำวตัง้อยู่ในศนูย์กลำง
ธุรกิจ  ซึง่เดิมเสียภำษีโรงเรือนในอตัรำร้อยละ 12.5 ของรำยได้ค่ำเช่ำ กำรเปล่ียนนโยบำยภำษีดงักล่ำวจะท ำให้บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยต้องเสียภำษีตำมมลูค่ำของสินทรัพย์แทน  ซึง่อำจส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีเพิ่มขึน้ 
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ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อ  
บริษัทฯ มีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนีก้ำรค้ำ  ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงนีโ้ดยกำร

ก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม  ดังนัน้บริษัทฯ จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็น
สำระส ำคัญ จำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี  ้กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่องจำกมีฐำนของลูกค้ำที่
หลำกหลำยและมีจ ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของ
ลกูหนีท้ี่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

 
3.2   ความเสี่ยงด้านการเงนิ 
 

ความเสี่ยงทางด้านโครงสร้างเงนิทนุและสภาพคล่อง  
ในปี 2562 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ 125 ล้ำนบำทเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงโรงพยำบำล พริน้ซ์ 

อุทัยธำนี  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562   กลุ่มบริษัทฯ  มีภำระหนีเ้งินกู้ ยืมจำกสถำบันกำรเงินส ำหรับธุรกิจบริกำรทำง
กำรแพทย์จ ำนวน 1,600  ล้ำนบำท ส่วนธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์มีภำระหนีจ้ ำนวน 674.94 ล้ำนบำท  ไม่มีเงินกู้ยืมกรรมกำร ณ 
สิน้ปี 2562 อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อทนุของบริษัทฯ ยงัอยู่ในระดบัต ่ำเพียง 0.56 เท่ำ ควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงินจึงยงัอยู่ในระดบั
ต ่ำ   
 
3.3  ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ 
 

ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายในการบริหารงาน  

ณ วนัท่ี 24 มกรำคม 2563 ผู้ ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มวิทยำกร ถือหุ้นในบริษัทฯ ทัง้หมดเป็นจ ำนวน 2,639,953,414  หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 76.24 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  จึงท ำให้กลุ่มวิทยำกรสำมำรถควบคุมกลุ่มบริษัท
และมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจในทุกเร่ืองที่ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกกำรประชุมผู้ ถือหุ้นเกือบทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองกำร
แต่งตัง้กรรมกำร หรือกำรขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  ยกเว้นเร่ืองกฎหมำยหรือข้อบงัคบั
บริษัทฯ ก ำหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อย จึงมีควำมเส่ียงจำกกำรไม่สำมำรถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำได้   

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บุคคลภำยนอก 3 คนเข้ำมำเป็นกรรมกำรอิสระและเป็นกรรมกำรตรวจสอบจำก
กรรมกำรทัง้หมด 9 คน  จึงเป็นกำรถ่วงดลุอ ำนำจในกำรบริหำรได้ในระดบัหนึ่ง  นอกจำกนีใ้นกรณีเข้ำท ำรำยกำรเก่ียวโยงกบั
กรรมกำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่และผู้มีอ ำนำจควบคุมรวมถึงบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งกับบุคคลดงักล่ำวจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในกำรอนมุตัิรำยกำรดงักล่ำว  
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4. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1  ลักษณะส าคัญของสินทรัพย์หลัก 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพย์หลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจซึง่ได้แก่ ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์มีดงันี ้
 

4.1.1 ธุรกิจโรงพยาบาล 
 

ก) ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกจิของโรงพยำบำลในกลุ่ม 
ล าดับ ประเภททรัพย์สิน / ท่ีตัง้ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

ณ 31 ธ.ค. 2562 
 (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

1. บริษัท พิษณุเวช จ ากัด (โรงพยาบาลพิษณุเวช)    
 -ที่ดินเปลำ่ เนือ้ที่ 1 ไร่ 1 งำน 45.5 ตำรำงวำ  

ตัง้อยู่ที่ อ ำเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 
 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 

 -ที่ดิน เนือ้ที่ 8 ไร่ 57.5 ตำรำงวำ  
ตัง้อยู่ที่ อ ำเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 

192.93 เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำร 
กรุงศรีอยธุยำ 

 
 -ที่ดิน เนือ้ที่ 28 ไร่ 1 งำน  78.1 ตำรำงวำ  

ตัง้อยู่ที่ อ ำเภอเมืองอตุรดิตถ์ จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
 เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำร 

กรุงศรีอยธุยำ 

 อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำง 240.22 เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 

 อปุกรณ์และเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ 126.70 เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 
(บำงส่วน) 

2. บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากัด (โรงพยาบาล 
พิษณุเวช พิจิตร) 

   

 -ที่ดินเนือ้ที่ 6 ไร่ 1 งำน 72 ตำรำงวำ  
ตัง้อยู่ที่อ ำเภอเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร 
-ที่ดินเนือ้ที่ 1 ไร่ 97 ตำรำงวำ 
ตัง้อยู่ที่อ ำเภอเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร 

15.39 

 

33.21 

เป็นเจ้ำของ 

 

เป็นเจ้ำของ 

บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 

 

ไม่มี 

 อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำง 89.78 เป็นเจ้ำของ บมจ. ธนำคำกรุงศรีอยธุยำ 

 อปุกรณ์และเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ 34.53 เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 
(บำงส่วน) 

3. บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากัด  
(โรงพยาบาลพริน้ซ์ ปากน า้โพ 1 และโรงพยาบาล 
พริน้ซ์ ปากน า้โพ 2) 

   

 -ที่ดินเนือ้ที่  13 ไร่ 98.4 ตำรำงวำ 
ตัง้อยู่ที่อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ 

348.80 เป็นเจ้ำของ บมจ. ธนำคำรธนชำต 

อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำง 1,025.73 เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรธนชำต 

อำคำรระหว่ำงก่อสร้ำง 9.09 เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรธนชำต 

อปุกรณ์และเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ 153.54 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
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ล าดับ ประเภททรัพย์สิน / ท่ีตัง้ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ 31 ธ.ค. 2562 
 (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

 ที่ดินและอำคำรพำณิชย์ 3 ชัน้ 3 คหูำ 41.00 เป็นเจ้ำของ บมจ. ธนำคำรธนชำต 

ทำวน์เฮ้ำส์ 2 ชัน้ 1 หลงั 0.38 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 

ที่ดินเนือ้ที่ 1 ไร่ 1 งำน 93.2 ตำรำงวำ 
ตัง้อยู่ที่อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ 

72.00 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 

ห้องชดุโครงกำร O2 (โอท)ู คอนโดมิเนียม  
เลขที่ จ76/108 

4.49 เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ 

4. บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จ ากัด    
 ที่ดินเนือ้ที่ 2 ไร่ 9 ตำรำงวำ 

ตัง้อยู่ที่ อ ำเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 
70.76 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 

5. บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จ ากัด 
 (โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์) 

   

 อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำง 504.06 เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 

อปุกรณ์และเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ 55.98 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 

6. บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุทัย จ ากัด 
(โรงพยาบาลพริน้ซ์ อุทัยธานี) 

   

 ที่ดินเนือ้ที่ 12 ไร่ 1 งำน 79.5 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่อ ำเภอ
นครหลวง จงัหวดัอทุยัธำนี 

31.20 เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรธนชำต 

อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำง 336.66 เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรธนชำต 

อปุกรณ์และเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ 18.15 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 

7. บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ล าพูน จ ากัด 
(โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน) 

   

 ที่ดินเนือ้ที่ 10 ไร่ 3 งำน 98.5 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่อ ำเภอ
เมืองล ำพนู จงัหวดัล ำพนู 

35.25 เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรธนชำต 

ที่ดินเนือ้ที่  1 ไร่ 1 งำน 37.2 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่อ ำเภอ
เมืองล ำพนู จงัหวดัล ำพนู 

4.05 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 

ที่ดินเนือ้ที่  58.6 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่อ ำเภอเมืองล ำพนู 
จงัหวดัล ำพนู 

0.49 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 

ที่ดินเนือ้ที่  59.3 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่อ ำเภอเมืองล ำพนู 
จงัหวดัล ำพนู 

0.48 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 

ที่ดินเนือ้ที่  1 ไร่ 1 งำน 73.2 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่อ ำเภอ
เมืองล ำพนู จงัหวดัล ำพนู 

4.38 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 

ที่ดินเนือ้ที่  2 ไร่ 2 งำน 25.7 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่อ ำเภอเมือง
ล ำพนู จงัหวดัล ำพนู 

6.26 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 

ที่ดินเนือ้ที่  2 ไร่ 2 งำน 24.5 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่อ ำเภอเมือง
ล ำพนู จงัหวดัล ำพนู 

6.48 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 

อำคำรและส่วนปรับปรุง 63.38 เป็นเจ้ำของ บมจ. ธนำคำรธนชำต 

อปุกรณ์และเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ 16.43 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
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ล าดับ ประเภททรัพย์สิน / ท่ีตัง้ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ 31 ธ.ค. 2562 
 (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

8. บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
(โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ) 

   

 ที่ดินเนือ้ที่ 1 งำน 31 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่อ ำเภอบำงพลี 
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

 
 

368.47 

เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 

ที่ดินเนือ้ที่ 2 ไร่ 2 งำน 41.7 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่อ ำเภอ  
บำงพลี จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 

ที่ดินเนือ้ที่ 3 ไร่ 2 งำน 53.3 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่อ ำเภอ  
บำงพลี จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 

อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำง 1,147.20 เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 
อปุกรณ์และเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ 123.58 เป็นเจ้ำของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 

บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย 

(บำงส่วน) 

 

4.1.2   ธุรกิจโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
ช่ือและท่ีตัง้โครงการ ลักษณะ

โครงการ 
เนือ้ท่ี 

(ไร่-งาน-ตร.วา) 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ถือกรรมสิทธิ์โดย ภาระผูกพัน 

แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ 
อพำร์ทเม้นท์ สำทร 
วิสต้ำ -กรุงเทพฯ  
แขวงทุ่งมหำเมฆ  
เขตสำทร กทม. 

เซอร์วิส  
อพำร์ทเม้นท์ 

2-0-34.3 1,246.51 บริษัทฯ ค ำ้ประกนัเงินกู้ยืม
สถำบนักำรเงิน 

โครงกำรโรงแรมและ
เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ 
ซมัเมอร์เซ็ท 

ซอยเอกมยั 2  
ถนนเอกมยั กทม. 

เซอร์วิส  
อพำร์ทเม้นท์ 

5-1-94 2,132.52 บจก. วี เรสซิเดนท์  ค ำ้ประกนัเงินกู้ยืม
สถำบนักำรเงิน 

 

4.1.3 ธุรกิจอาคารส านักงานให้เช่า 

ช่ือและท่ีตัง้
โครงการ 

ลักษณะโครงการ เนือ้ท่ี 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ถือกรรมสิทธิ์โดย ภาระผูกพัน 

อำคำรบำงกอกบิส
ซิเนสเซ็นเตอร์ 
ถนนสขุมุวิท 63  
(ถนนเอกมยั) กทม. 

อำคำรส ำนกังำน
ให้เช่ำ 

1-3-9 488.78 บจก. วี อินเทล       
ลิเจ้นซ์ 

ค ำ้ประกนัเงิน
กู้ยืมสถำบนั
กำรเงิน 
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4.1.4  ที่ดนิเปล่ารอการขาย1/
 

ล าดับ ประเภททรัพย์สิน / ท่ีตัง้ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   
ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ถือกรรมสิทธิ์โดย ภาระผูกพัน 

1 ที่ดินเปล่ำ เนือ้ที่ 49 ไร่ 3 งำน 93 ตำรำงวำ  
ตัง้อยู่ที่ อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง จงัหวดัอ่ำงทอง  

73.71 บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้  ไม่มี 

2 ที่ดินเปล่ำ เนือ้ที่ 10 ไร่  
ตัง้อยู่ที่ ต ำบลมวกเหล็ก อ ำเภอมวกเหล็ก  
จงัหวดัสระบรีุ  

30.0 บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ ไม่มี 

3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำง เนือ้ที่ 30 ไร่ 3 ตำรำงวำ  
ตัง้อยู่ที่ อ ำเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  

152.27 บจก. วี 33  ไม่มี 

4 ที่ดินเปล่ำ เนือ้ที่ 5 ไร่ 3 งำน 35.2 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่ 
อ ำเภอเมืองอดุรธำนี จงัหวดัอดุรธำนี 

128.50 บจก. อดุร บิสสิเนส ดสีทริคท์ ไม่มี 

หมำยเหต ุ:  1/  บริษัทฯ มีนโยบำยไม่ขยำยธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย และไม่พฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ิมเติม บริษัทฯ พร้อมที่จะขำย
ที่ดินรอกำรพฒันำที่มีอยู่แก่นกัลงทนุที่สนใจ เพื่อเป็นแหล่งเงินทนุในกำรพฒันำธุรกิจกำรแพทย์ต่อไป 
 

4.1.5 ที่ดนิเปล่ารอการพัฒนา 
ล าดับ ประเภททรัพย์สิน / ท่ีตัง้ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   

ณ 31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

ถือกรรมสิทธิ์โดย ภาระผูกพัน 

1 ที่ดินเปล่ำ เนือ้ที่ 40 ไร่ 58.90  ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่  
อ ำเภอบ้ำนฉำง จงัหวดัระยอง 

120.50 บจก. บ้ำนฉำง บสิสิเนส 
 ดีสทริคท์ 

ไม่มี 

 

4.2   นโยบายการลงทนุในบริษทัย่อย 
 

 บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทนุในธุรกิจที่มีศกัยภำพในกำรสร้ำงรำยได้ ผ่ำนกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร  
และมีผลตอบแทนที่เหมำะสม  ภำยใต้ควำมเส่ียงที่ยอมรับได้  โดยธุรกิจนัน้สำมำรถส่งเสริมสนบัสนนุธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  
เพื่อให้สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกนัและสอดคล้องกับแผนธุรกิจของ
บริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบำยกำรบริหำรงำนโดยส่งบคุคลที่คณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำรบริหำร เห็นว่ำมีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสมเข้ำไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยนัน้ๆ และมีกำรประชุมเพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ
ทกุไตรมำส  นอกจำกนีม้ีกำรจดัให้หน่วยงำนภำยนอกรับผิดชอบกำรตรวจสอบภำยใน พร้อมทัง้รำยงำนผลให้คณะกรรมกำร
บริษัทรับทรำบ และมีกำรชีแ้จงนโยบำยที่ส ำคญัของบริษัทฯ เป็นต้นว่ำ นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี นโยบำยกำรบริหำร
ควำมเส่ียง นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ นโยบำยรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน และนโยบำยกำรแจ้งเบำะแส ให้บริษัทย่อย
รับทรำบและน ำไปปฏิบตัิ 
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 ทัง้นี ้ สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ปี 2561 ปี 2562 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาล 
บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกดั1/  (PRINH) ลงทนุในบริษทัอ่ืนและแชร์

บริกำรแก่โรงพยำบำลในเครือ 
99.99 99.99 

บริษัท พิษณเุวช จ ำกดั2/ (PSV) โรงพยำบำลเอกชน 60.00 60.00 

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ำกดั2/ (PPCH) โรงพยำบำลเอกชน 60.00 60.00 

บริษัท โรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จ ำกดั2/ (PUTD) โรงพยำบำลเอกชน 60.00 60.00 

บริษัท พิษณเุวชพฒันำ จ ำกดั2/ (PPTN) โรงพยำบำลเอกชน 60.00 60.00 

บริษัท โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ จ ำกดั3/ (PPNP) โรงพยำบำลเอกชน 90.92 91.43 

บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล จ ำกดั3/ (PNPH) โรงพยำบำลเอกชน 90.92 91.43 

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ล ำพนู จ ำกดั4/ (PLPN) โรงพยำบำลเอกชน 99.99 80.00 

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อทุยั จ ำกดั5/ (PUTH) โรงพยำบำลเอกชน 99.99 99.99 

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ศรีสะเกษ จ ำกดั5/ (PSSK) โรงพยำบำลเอกชน - 60.00 

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชมุพร จ ำกดั5/ (PCPN) โรงพยำบำลเอกชน - 99.99 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ำกดั (BCD) พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 99.99 99.99 

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั (VB) 
 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย์และ
ลงทนุในบริษทัอ่ืน 

99.99 99.99 

บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ำกดั6/ (VI) ให้เช่ำอำคำรและส ำนกังำน 99.99 99.99 

บริษัท วี 33 จ ำกดั6/ (V33) พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 99.99 99.99 

บริษัท วี เรสซิเดนท์ จ ำกดั6/  (VR) โรงแรมและเซอร์วิส 
อพำร์ทเม้นท์ 

99.99 99.99 

บริษัท บ้ำนฉำง บสิสิเนส ดีสทริคท์ จ ำกดั6/ (BBD) พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 99.99 99.99 

บริษัท อดุร บิสสิเนส ดสีทริคท์ จ ำกดั6/ (UBD) พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 99.99 99.99 

ธุรกิจท่ีปรึกษาด้านการลงทุน 
บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ำกดั (PI) ที่ปรึกษำ 99.99 99.99 

หมำยเหต ุ:  1/  เดิมชื่อ บริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ำกดั 
 2/ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกดั ซึง่ถือหุ้นในบริษัท พิษณเุวช จ ำกดัร้อยละ 60.00 
 3/ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกดั ซึง่ถือหุ้นในบริษัท โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ จ ำกดั ร้อยละ 91.43 

 4/  บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกดั และในวนัที่ 1 มีนำคม 2562 ได้ลดสดัส่วนกำรถือหุ้นลงเหลือร้อยละ 
80.00 

 5/ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกดั 
 6/  บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
-ไม่มี-  
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 
6.1  ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 
1)  บริษทั พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อบริษทัที่ออกหลกัทรัพย์ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
เดิมชื่อ บริษัท เมโทรสตำร์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 

ชื่อภาษาอังกฤษ Principal Capital Public Company Limited 
Formerly named  Metrostar Property Public Company Limited 

ชื่อย่อหลักทรัพย์ PRINC 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจโรงพยำบำลและบริหำรงำนโรงพยำบำลเอกชน และพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที ่29 ถนนสขุมุวิท 63  

แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

ที่ตัง้สาขา (1) เลขท่ี 1 ซอยสวนพล ูถนนสำทร แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 
10120 

(2) เลขท่ี 35/2 หมู่ที่ 12 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอบำงพลี จงัหวดั
สมทุรปรำกำร 10540 

เลขทะเบียนบริษทั 0107547000869 (เลขทะเบยีนเดิมเป็น 0107574700864) 

ทุนจดทะเบียน 3,564,096,272.00  บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 3,564,096,272 หุ้น มลูค่ำที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 1 บำท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 3,462,336,820.00  บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 3,462,336,820 หุ้น มลูค่ำที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 1 บำท 

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

โทรศัพท์ 02-714-2171-3 

โทรสาร  02-714-2185 
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6.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษทัย่อยที่บริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 
ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียน

จัดตัง้ 
ท่ีอยู่ ทุนจดทะเบียน  

(ล้านบาท) 
ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

หมายเลขติดต่อ 

บจก.พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ ลงทนุในบริษทัอ่ืน 
และshared service 
ให้รพ.ในกลุ่ม 

0125557004113 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ซอย
สขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท  แขวง คลองตนั
เหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

2,683.75 2,683.75 โทรศพัท์ : 02-714-2173 

โทรสำร : 02-714-2185 

บจก. พิษณเุวช  
 

โรงพยำบำลเอกชน 

และลงทนุในบริษทั
อ่ืน 

0655524000033 211 ถนนขนุพิเรนทรเทพ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง
พิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 65000 

500.00 500.00 โทรศพัท์ : 055-909-000 
โทรสำร : 055-909-005 

บจก.สหแพทย์พิจิตร โรงพยำบำลเอกชน 0665532000039 2/158 ถนนศรีมำลำ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองพิจิตร 
จงัหวดัพิจิตร 66000 

220.00 200.00 โทรศพัท์ : 056-612-791-2 
โทรสำร : 056-612-794-5 

บจก. โรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ์  โรงพยำบำลเอกชน 0655560001044 888 หมู่ 5 ต ำบลป่ำเซ่ำ อ ำเภอเมืองอตุรดิตถ์ จงัหวดั
อตุรดิตถ์ 53000 

300.00 300.00 โทรศพัท์ : 055-409-000 
โทรสำร : - 

บจก. พิษณเุวชพฒันำ โรงพยำบำลเอกชน 0655560001745 211 ถนนขนุพิเรนทรเทพ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง
พิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 65000 

1.00 1.00 โทรศพัท์ : 055-909-000 
โทรสำร : 055-909-005 

บจก. โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ โรงพยำบำลเอกชน 0605530000155 96/12 หมู่ที่ 9  ถนนสำยเอเชีย ต ำบลนครสวรรค์ตก 
อ ำเภอเมืองนครสวรรค์    จงัหวดันครสวรรค์ 60000 

354.166 354.166 โทรศพัท์ : 056-000-111 
โทรสำร : 056-225-505 

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิทอล โรงพยำบำลเอกชน 0605557000342 96/12 หมู่ที่ 9  ถนนสำยเอเชีย ต ำบลนครสวรรค์ตก 
อ ำเภอเมืองนครสวรรค์    จงัหวดันครสวรรค์ 60000 

150.00 37.50 โทรศพัท์ : 056-000-111 
โทรสำร : 056-225-505 

บจก. พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ -ล ำพนู โรงพยำบำลเอกชน 0515561001324 7 หมู่ที่ 5 ต ำบลเวียงยอง อ ำเภอเมืองล ำพนู จงัหวดั
ล ำพนู 51000 

200.00 200.00 โทรศพัท์ : 053-537-597 
โทรสำร : 053-537-776 

บจก. พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ -อทุยั โรงพยำบำลเอกชน 0105561066977 256 หมู่ 2 ต ำบลสะแกกรัง อ ำเภอเมืองอทุยัธำนี จงัหวดั
อทุยัธำนี 61000 

200.00 200.00 โทรศพัท์ : 056-049899 
โทรสำร : 056-049898 
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ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียน
จัดตัง้ 

ท่ีอยู่ ทุนจดทะเบียน  
(ล้านบาท) 

ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

หมายเลขติดต่อ 

บจก. พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ -ชมุพร โรงพยำบำลเอกชน 0105562205951 18/22 ถนนปรมินทร์มรรคำ ต ำบลท่ำตะเภำ อ ำเภอ
เมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร 86000 

270.00 270.00 โทรศพัท์ : 077-542-555 

โทรสำร : 077-542-570 

บจก. พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์  

-ศรีสะเกษ 

โรงพยำบำลเอกชน 0335562001362 0885/15 ถนนปลดัมณฑล ต.เมืองใต้  
อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 

250.00 150.00 โทรศพัท์ : 02-714-2173 

โทรสำร : 02-714-2185 

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค  พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 0105558144911 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

300.00 75.00 โทรศพัท์ : 02-714-2173 

โทรสำร : 02-714-2185 

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้  พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 0105556006937 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

6,330.90 6,330.90 โทรศพัท์ : 02-714-8239 

โทรสำร : 02-714-2185 

บจก. วี อินเทลลิเจ้นซ์  ให้เช่ำอำคำรส ำนกังำน 0105556007003 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

200.00 200.00 โทรศพัท์ : 02-714-8239 

โทรสำร : 02-714-2185 

บจก. วี 33 พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 0105557152309 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

375.00 225.00 โทรศพัท์ : 02-714-2171 

โทรสำร : 02-714-2185 

บจก. วี เรสซิเดนซ์  โรงแรมและเซอร์วิส 
อพำร์ทเม้นท์ 

0105556015847 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

1,000.00 1,000.00 โทรศพัท์ : 02-714-2171 

โทรสำร : 02-714-2185 

บจก. บ้ำนฉำง บสิสิเนส ดีสทริคท์  พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 0105561042806 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

121.00 121.00 โทรศพัท์ : 02-714-2173 

โทรสำร : 02-714-2185 
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ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนจัดตัง้ ท่ีอยู่ ทุนจดทะเบียน  

(ล้านบาท) 
ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

หมายเลขติดต่อ 

บจก. อดุร บิสสิเนส ดสีทริคท์  พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 0105561042792 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

129.00 129.00 โทรศพัท์ : 02-714-2173 

โทรสำร : 02-714-2185 

บจก. พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์  ที่ปรึกษำทำงธุรกิจ 0105556199227 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 
ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

10.00 10.00 โทรศพัท์ : 02-714-2184 

โทรสำร : 02-714-2185 
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6.3  บุคคลอ้างอิง 

1) นายทะเบียนหุ้น  บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จ ากัด 
 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ : 02-009-9000  
โทรสำร : 02-009-9991 
 

2) ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต นำยชำญชยั ชยัประสิทธ์ิ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขที ่3760 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั    
179/74-80 ถนนสำทรใต้  เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์  02-344-1000  02-824-5000 

 โทรสำร  02-286-5050 
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว  
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,564,096,272.00 บำท เรียกช ำระแล้ว 3,462,336,820 
บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน  3,462,336,820 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
 
7.2  ผู้ถือหุ้น  
 

รำยชื่อผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนกำรถือหุ้นตำมสมดุทะเบียนรำยชื่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 13 มีนำคม 2563 มีดงันี ้
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น % ของจ านวนหุ้น

ทัง้หมด 
1. UBS  AG Hong Kong Branch 1,262,060,526 36.45 
2. ดร. สำธิต วิทยำกร 806,728,800 23.30 
3. น.ส. สำธิตำ วิทยำกร 498,054,588 14.38 
4. International Finance Corporation 222,249,300 6.42 
5. Peak Development Holdings Ltd. 157,737,029 4.56 
6. น.ส. สิริญญำ อภิมนต์บตุร 100,000,000 2.89 
7. น.ส. พลัลภำ วิทยำกร 50,124,400 1.45 
8. น.ส. สมสมร พฒุพนัธ์ 40,628,800 1.17 
9. นำงพเยำว์ ชลำชีพ 27,511,900 0.79 
10. น.ส.ธนธรณ์ วิทยำกร 22,985,100 0.66 

ผู้ถือหุ้นรำยอ่ืนๆ 274,256,377 7.97 
รวม 3,462,336,820 100.00 

 
7.3  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 

 บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ  40 ของก ำไรหลังหักภำษีเงินได้นิติ
บุคคล ส ำรองตำมกฎหมำย และส ำรองอื่นๆ ที่ผ่ำนมำ บริษัทยงัไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผล เนื่องจำกธุรกิจยงัอยู่ในระหว่ำงกำร
ขยำยกิจกำร  กำรจ่ำยปันผลจึงมีกำรเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กับผลประกอบกำร แผนกำรลงทุน สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็น
และควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต  โดยให้อ ำนำจคณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำ โดยกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 

โครงสร้ำงองค์กร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  2562 
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8.1  คณะกรรมการบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 รำยนำมคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 9 คน และรำยละเอยีดกำรเข้ำร่วมประชมุตำ่งๆ 
มีดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

เข้าประชุม/จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม 

การประชุม

คณะกรรมการบริษัท 

การประชุม 

ผู้ถือหุ้น 

สาเหตุการขาด

ประชุม 

1. นำยพงษ์ศกัดิ์ วิทยำกร1/ - กรรมกำร 
- ประธำนกิตติมศกัดิ ์

9/9 2/2 - 

2. นำยจอห์น ลี โกะชนุ2/ - ประธำนคณะกรรมกำร 9/9 2/2 - 

3. นำยญำณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ - กรรมกำรอิสระ 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

9/9 2/2 - 

4. ดร.สำธิต วิทยำกร - กรรมกำร 
- กรรมกำรผู้จดักำร 
- ประธำนคณะกรรมกำร

บริหำร 
- ประธำนคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยง 

9/9 2/2 - 

5. น.ส.อรัญญำ เฉลิมพรวโรดม - กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

8/9 2/2 ลำประชมุ 

6. ดร. จฑุำมำส อิงโพธ์ิชยั - กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

7/9 2/2 ลำประชมุ 

7. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค - กรรมกำร 
- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
- รักษำกำร Chief Financial 

Officer 

9/9 2/2 - 

8. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ - กรรมกำร 
- กรรมกำรบริหำร 
- รักษำกำร Chief Investor 

Relation, Performance 
Coach, Chief Business 
Expansion 

9/9 2/2 - 

9.  น.ส. ธนธรณ์ วิทยำกร3/ - กรรมกำร 
- กรรมกำรบริหำร 

9/9 2/2  
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

เข้าประชุม/จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม 

การประชุม

คณะกรรมการบริษัท 

การประชุม 

ผู้ถือหุ้น 

สาเหตุการขาด

ประชุม 

10. นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช - เลขำนกุำรบริษัท 9/9 2/2 - 

หมำยเหต ุ: 1/    นำยแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยำกร ได้รับกำรแต่งตัง้เป็น ประธำนกิตติมศกัดิ์ มีผลตัง้แต่วนัที่ 13 สิงหำคม 2562 

 2/ นำยจอห์น ลี โกะชุน ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรแทน นำงสำวศิรดำ เทียมประเสริฐ มีผลตัง้แต่วันที่ 26 กุมภำพนัธ์ 
2562 และได้รับกำรแต่งตัง้เป็นประธำนคณะกรรมกำรแทนนำยแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยำกร มีผลตัง้แต่วนัที่ 13 สิงหำคม 
2562 

 3/ นำงสำวธนธรณ์  วิทยำกร ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรแทน นำงสำวภัทรพร จำรุพฒัน์  มีผลตัง้แต่วนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ 
2562 

 

อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

ตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นโดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจด
ทะเบียน” ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด  ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ บริษัทฯ  จึงก ำหนดบทบำทหน้ำที่และหลกัปฏิบตัิของคณะกรรมกำร
บริษัท เพื่อเป็นแบบอย่ำงให้พนกังำนทุกระดบัยึดมัน่เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน และเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
และนกัลงทนุทัว่ไป ดงันี ้

1. ดูแลและจัดกำรให้กำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ และ กำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยควำมระมัดระวัง (Duty of Care) มีควำมรับผิดชอบ (Duty of 
Accountability) ควำมซื่อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) ต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่  (Anti-Corruption) และ มีจริยธรรม (Duty 
of Ethic) รักษำผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บนหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรำย
อย่ำงเท่ำเทียมกนั 

2. ประเมินผลงำนของกรรมกำรผู้จดักำรเป็นประจ ำทกุปี และ ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จดักำร 

3. ก ำหนดวิสยัทศัน์ของกิจกำร พิจำรณำอนุมตัินโยบำยและกลยุทธ์ที่ส ำคญั วตัถุประสงค์ทำงกำรเงิน แผนงำน
ต่ำงๆ งบประมำณ ควำมเส่ียง รวมทัง้ก ำกบัควบคมุดแูลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย และ แผนงำนที่ก ำหนดไว้อย่ำง
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และรับผิดชอบต่อผลประกอบกำร และกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรด้วยควำมตัง้ใจ และควำม
ระมดัระวงัในกำรปฏิบตัิงำน  

4. ให้ควำมมั่นใจว่ำระบบบัญชีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และ กำรสอบบัญชีมีควำมเชื่อถือได้ รวมทัง้ดูแลให้มี
กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน และ กำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรติดตำมผล 
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5. สอดส่องดูแลและจดักำรแก้ไขปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึน้ระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษัทฯ ก ำหนดแนวทำงในกำรท ำรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น
โดยรวมเป็นส ำคญั โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ควรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร และกำรเปิดเผย
ข้อมลูของรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้องครบถ้วน 

6. ให้มีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร โดย
ให้ฝ่ำยจดักำรเป็นผู้ปฏิบตัิตำมนโยบำย และ รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยกำรรำยงำนผ่ำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกไตรมำส  จดัให้มีกำรประเมินประสิทธิผลของกำรจดักำรควำมเส่ียงอย่ำงน้อยปีละ 1 
ครัง้ ให้ควำมส ำคญักบัสญัญำณเตือนภยัล่วงหน้ำและรำยกำรผิดปกติทัง้หลำย 

7. พิจำรณำแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์รวมถึงประกำศข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้อง
เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกออกตำมวำระ 

8. พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรอิสระ ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศข้อบังคบัและ/หรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้องของตลำดหลกัทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระของ บริษัทฯ 
ต่อไป 

9. พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ และตลำด
หลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ รวมถึงประกำศข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

10. พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรและมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่บำงประกำรให้คณะกรรมกำรบริหำร เป็นผู้
บริหำรงำนของบริษัทฯ ได้ กรรมกำรบริหำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทน และบ ำเหน็จตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรก ำหนด แต่
ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรบริหำรผู้นัน้ในอนัที่จะได้รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์ตำมข้อบงัคบับริษัทฯ ใน
ฐำนะกรรมกำร พนกังำน หรือลกูจ้ำง 

11. ส่งเสริมให้จดัท ำจริยธรรมธุรกิจที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมกำรผู้บริหำรและพนกังำนทุกคนเข้ำใจถึง
มำตรฐำนด้ำนจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมกำรจะติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำมจริยธรรมดงักล่ำว
อย่ำงจริงจงั 

12. แต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัท ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อท ำหน้ำที่จัดท ำและเก็บ
รักษำเอกสำร และ กำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรตลำดทุนก ำหนด และช่วยด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรและ
บริษัทฯ อนัได้แก่ กำรประชมุคณะกรรมกำร และ ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนกำรให้ค ำแนะน ำแก่กรรมกำรและบริษัทฯ ในกำรปฏิบตัิตน 
และ กำรด ำเนินกิจกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวข้องต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ อีกทัง้ดูแลให้กรรมกำรและ 
บริษัทฯ มีกำรเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 

13. ให้มีกำรก ำหนดนโยบำยต่อต้ำนทจุริตและคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร 
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14. เลขำนกุำรบริษัท สรุปรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบตุร ที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะที่ถือหุ้นใน
บริษัทฯ และบริษัทในเครือในกำรประชุมคณะกรรมกำร ทัง้นีก้รรมกำรต้องแจ้งให้บริษัทผ่ำนทำงเลขำนุกำรบริษัท ทรำบโดย     
มิชกัช้ำ เมื่อมีกรณีดงัต่อไปนี ้

 - มีสว่นได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญำใดๆ ที่บริษัทฯ จดัท ำขึน้ระหว่ำงรอบปีบญัชี 

- มีกำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

15. เข้ำอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ( IOD) ที่เก่ียวกับกรรมกำรอย่ำงน้อย 1
หลักสูตร อันได้แก่  DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรือ หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION 
PROGRAM (DCP) หรือ เทียบเท่ำเพื่อกำรเพิ่มทกัษะควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำน 

16. หน้ำที่อื่นใดของกรรมกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศ ข้อก ำหนด พระรำชบญัญัติ หรือกฎหมำยอื่นใดที่ก ำกบั
ดแูลบริษัทฯ 

17. ประเมินผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ  และให้มีกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ 

18. คณะกรรมกำรมีอ ำนำจก ำหนด และ แก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมกำร ซึง่มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทฯ ได้ 

19. คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่ตรวจสอบ และ รับรองงบกำรเงินของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตรงตำมกฎหมำย 

มำตรฐำนกำรบญัชี และโปร่งใส 

8.2   คณะกรรมการบริษัทย่อย  

• ธุรกิจโรงพยาบาล 
1)   บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกดั (“PRINH”) 
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PRINH ณ วนัท่ี 23 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 5 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ กรรมกำร 
4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ กรรมกำร 
5. นำงอจัฉรำ รัตนพนัธุ์ศรี กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำร 2 คนลงลำยมือชื่อร่วมกนั 
 

2)   บริษัท พิษณเุวช จ ำกดั (“PSV”) 
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PSV ณ วนัที่ 15 มกรำคม  2563 มีจ ำนวน 7 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำงนิภำพร นิ่มพิทกัษ์พงศ์ กรรมกำร 
3. นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกัษ์พงศ์ กรรมกำร 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

4. นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต ์ กรรมกำร 
5. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ กรรมกำร 
6. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
7. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรือ นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ หรือ นำยวรีะ ศรีชนะชยัโชค คนใดคน
หนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกบั นำงนิภำพร นิ่มพิทกัษ์พงศ์ หรือ นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกัษ์พงศ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

3)   บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ำกดั (“PPCH”) 
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PPCH ณ วนัท่ี 15 มกรำคม 2563 มีจ ำนวน 7 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำงนิภำพร นิ่มพิทกัษ์พงศ์ กรรมกำร 
3. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
4. นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกัษ์พงศ์ กรรมกำร 
5. นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต ์ กรรมกำร 
6. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ กรรมกำร 
7. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรือ นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ หรือ นำยวรีะ ศรีชนะชยัโชค คนใดคน
หนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกบั นำงนิภำพร นิ่มพิทกัษ์พงศ์ หรือ นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกัษ์พงศ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
 

4)   บริษัท โรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จ ำกดั (“PUTD”) 
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PUTD ณ วนัท่ี 9 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 7 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ กรรมกำร 
4. นำยแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยำกร กรรมกำร 
5. นำงนิภำพร นิ่มพิทกัษ์พงศ์ กรรมกำร 
6. นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกัษ์พงศ์ กรรมกำร 
7. นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต ์ กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรือ นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ หรือ นำยวรีะ ศรีชนะชยัโชค คนใดคน
หนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกบั นำงนิภำพร นิ่มพิทกัษ์พงศ์ หรือ นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกัษ์พงศ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
 

5) บริษัท พิษณเุวชพฒันำ จ ำกดั (“PPTN”) 
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PPTN ณ วนัท่ี 25 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 7 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยำกร กรรมกำร 
2. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
3. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมกำร 
4. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ กรรมกำร 
5. นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกัษ์พงศ์ กรรมกำร 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

6. นำงนิภำพร นิ่มพิทกัษ์พงศ์ กรรมกำร 
7. นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต ์ กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรือ นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ หรือ นำยวรีะ ศรีชนะชยัโชค คนใดคน
หนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกบั นำงนิภำพร นิ่มพิทกัษ์พงศ์ หรือ นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกัษ์พงศ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
 

6)   บริษัท โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ จ ำกดั (“PPNP”) 
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PPNP ณ วนัท่ี 2 มีนำคม 2563 มจี ำนวน 8 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยำกร กรรมกำร 
2. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
3. นำยสิทธิชยั วงศ์ณิชชำกลุ กรรมกำร 
4. นำยแพทย์อธิวฒัน์ น้อยประสิทธ์ิ กรรมกำร 
5. นำยวรทศัน์ ปำลกะวงศ์ ณ อยธุยำ กรรมกำร 
6. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ กรรมกำร 
7. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมกำร 
8. นำยบญุชนะ เพชรพลอยงำม กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ ดร.สำธิต วิทยำกร นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค นำยบญุชนะ เพชร
พลอยงำม กรรมกำรสองในสี่คนนีล้งลำยมือชื่อร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
 

7) บริษัท พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิทอล จ ำกดั (“PNPH”) 
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PNPH ณ วนัท่ี 4 มีนำคม 2563 มจี ำนวน 3 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร.สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ กรรมกำร 
3. นำยแพทย์ก่อพงศ์ รุกขพนัธ์ กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกนั 

8)  บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อทุยั จ ำกดั (“PUTH”) 
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PUTH ณ วนัท่ี 13 กมุภำพนัธ์ 2563 มจี ำนวน 4 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร.สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ กรรมกำร 
4. นำงอจัฉรำ รัตนพนัธุ์ศรี กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกนั 
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9)   บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ล ำพนู จ ำกดั (“PLPN”) 
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PLPN ณ วนัท่ี 19 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 5 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร.สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ กรรมกำร 
4. นำงอจัฉรำ รัตนพนัธุ์ศรี กรรมกำร 
5. นำยโชติ นิสงู กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกนั 

10) บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ศรีสะเกษ  จ ำกดั (“PSSK”) 
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PSSK ณ วนัท่ี 10 มกรำคม 2563 มีจ ำนวน 5 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  ดร.สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ กรรมกำร 
4. นำยฐิสริน ตรรกเมธำ กรรมกำร 
5. นำยสิริพงศ์ องัคสกลุเกียรติ กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรือ นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ หรือ นำยวรีะ ศรีชนะชยัโชค คนใดคน
หนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกบั นำยฐิสริน ตรรกเมธำหรือ นำยสิริพงศ์ องัคสกลุเกียรติ รวมเป็นสองคน 

 
11) บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชมุพร จ ำกดั (“PCPN”) 
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PCPN ณ วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2563  มจี ำนวน 4 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  ดร.สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ กรรมกำร 
4. นำงอจัฉรำ รัตนพนัธุ์ศรี กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกนั 

• ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
12)   บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ำกดั (“BCD”) 

 ณ วนัท่ี 8 กมุภำพนัธ์ 2563 BCD มีคณะกรรมกำรทัง้หมด 4 คน ดงันี ้
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร กรรมกำร 
3. นำยวีระ ศรีธนะชยัโชค กรรมกำร 
4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ กรรมกำร 

หมำยเหต ุ: กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกนั 
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13)    บริษัท วี บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั (“VB”) 
 ณ วนัท่ี 13 กมุภำพนัธ์ 2563  VB มีคณะกรรมกำรทัง้หมด 4 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร กรรมกำร 
3. นำยวีระ ศรีธนะชยัโชค กรรมกำร 
4. นำงสำวปรียำพร  อภิวำทน์วิทยะ กรรมกำร 

หมำยเหต ุ: กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกนั 
 

14)   บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ำกดั (“VI”) 
 ณ วนัท่ี 13 กมุภำพนัธ์ 2563  VI มีคณะกรรมกำรทัง้หมด 4 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร กรรมกำร 
3. นำยวีระ ศรีธนะชยัโชค กรรมกำร 
4. นำงสำวปรียำพร  อภิวำทน์วิทยะ กรรมกำร 

หมำยเหต ุ: กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกนั 
 

15)  บริษัท วี 33  จ ำกดั (“V33”) 
 ณ วนัท่ี 2 ธันวำคม 2562  V33 มีคณะกรรมกำรทัง้หมด 4 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร กรรมกำร 
3. นำยวีระ ศรีธนะชยัโชค กรรมกำร 
4. นำงสำวปรียำพร  อภิวำทน์วิทยะ กรรมกำร 

หมำยเหต ุ: กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกนั 
 

16) บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จ ำกดั (“VR”) 
 ณ วนัท่ี 27 กนัยำยน 2562  VR มีคณะกรรมกำรทัง้หมด 4 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร กรรมกำร 
3. นำยวีระ ศรีธนะชยัโชค กรรมกำร 
4. นำงสำวปรียำพร  อภิวำทน์วิทยะ กรรมกำร 

หมำยเหต ุ: กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกนั 
 

17) บริษัท บ้ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ำกดั (“BBD”) 
 ณ วนัท่ี 13 กมุภำพนัธ์ 2563 BBD มีคณะกรรมกำรทัง้หมด 3 คน ดงันี ้
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรีธนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำงสำวปรียำพร  อภิวำทน์วิทยะ กรรมกำร 

หมำยเหต ุ: กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองคน ลงลำยมือชื่อร่วมกนัพร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
 

18) บริษัท อดุร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ำกดั (“UBD”) 
 ณ วนัท่ี 13 กมุภำพนัธ์ 2563 UBD มีคณะกรรมกำรทัง้หมด 3 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรีธนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำงสำวปรียำพร  อภิวำทน์วิทยะ กรรมกำร 

หมำยเหต ุ: กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองคน ลงลำยมือชื่อร่วมกนัพร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
 

• ธุรกิจทีป่รึกษาดา้นการลงทนุ 
19) บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ำกดั (“PI”) 
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PI ณ วนัท่ี 13 กมุภำพนัธ์ 2563 มีจ ำนวน 3 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร กรรมกำร 
2. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมกำร 
3. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกนั 

 
8.3  ผู้บริหารของบริษัท  

รำยชื่อผู้บริหำรของบริษัทฯ ในกลุ่ม PRINC ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มีดงัต่อไปนี ้
 

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)  
1. ดร.สำธิต วิทยำกร1/ กรรมกำรผู้จดักำร 
2. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค1/ รักษำกำร Chief Financial Officer 
3. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ1/ รักษำกำร Chief Investor Relations และ Performance Coach 

และ Chief Business Expansion 

4. นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร2/ ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยกำรลงทนุ 
5. ดร. อจัฉรำ รัตนพนัธุ์ศรี2/ ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยบริหำรทัว่ไป 
6. นำยแพทย์สบืพงษ์ อินทรลำวณัย์2/ ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยกำรแพทย์ 
7. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรงำนบญัชีสว่นกลำง 
8. นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช2/ เลขำนกุำรบริษัทและผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนกรรมกำรผู้จดักำร 
9. นำงสำวถิรนนัท์ แสงพ่ึงธรรม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยประสำนงำนรำชกำร 
10. นำงสำวอติยำ อำวชันำกำร2/ ผู้อ ำนวยกำรบ่มเพำะวฒันธรรมและบคุลำกร 

 
 
 

หมำยเหต ุ:1/ ดร. สำธิต วิทยำกร ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรผู้จดักำรมีผลตัง้แต่วนัที 17 ธันวำคม 2562 
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   นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นรักษำกำร Chief Financial Officer มีผลตัง้แต่วนัที่ 17 ธันวำคม 2562 
นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นรักษำกำร Chief Investor Relation และ Performance Coach และ Chief 
Business Expansions มีผลตัง้แต่ วนัที่ 17 ธันวำคม 2562 

  2/ นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยกำรลงทนุมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกรำคม 2563 
   ดร.อจัฉรำ รัตนพนัธุ์ศรี ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยบริหำรทัว่ไปมีผลตัง้แต่วนัที 1 มกรำคม 2563 
   นำยแพทย์สบืพงษ์ อินทรลำวณัย์ ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรแพทย์มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 
      นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้อ ำนวยกำรส ำนกักรรมกำรผู้จดักำรมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 
      นำงสำวอติยำ อำวชันำกร ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้อ ำนวยกำรบ่มเพำะวฒันธรรมและบคุลำกรมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 
 

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากัด  
1. ดร. อจัฉรำ รัตนพนัธ์ศรี ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยบริหำรทัว่ไป 
2. นำงเตือนใจ แก้ววรรณำ ที่ปรึกษำอำวโุส 
3. นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยกำรลงทนุ และรองประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย

ปฏิบตัิกำรงำนบริหำรบริกำรธุรกิจส่วนกลำง 
4. นำงสำวแพร โฮ่วรังกรู ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยบริหำรทัว่ไป 
5. นำยนฤพล พนัธุ์ศภุมงคล ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยบริหำรทัว่ไป 
6. นำงเสมอแข สทัธำพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจดัซือ้ 
7. นำงพิมญดำ เรือนอนกุลู ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจดัซือ้ยำและเวชภณัฑ์ 
8. นำงสกุนิษฐ์ มหำนกุลู ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 
9. นำยศภุวสั พงษ์ศิริพำนิช  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรจดักำรงำนก่อสร้ำง 
10. นำงสำวอติยำ อำวชันำกำร ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 
11. นำงสำวพฒัน์กมล ศกัดิ์อำธรทรัพย์ ผู้อ ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 
12. นำงสำวกนกวรรณ อดุมกิจโกศล ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 
13. นำงพิมพ์ญดำ บญุเต็ม ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำงำนงำนระบบ 
14. นำงสำวณภทัร์พร รอดซะ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงินและ รองประเธำนฝ่ำยบริหำร 
15. นำงสำวธิษณำ โตวิริยะเวช ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงนิ 
16. นำงสำวบษุกร แก้วบญุธรรม ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศระบบจดัท ำเงินเดือน 
17. นำยแพทย์อธิวฒัน์ น้อยประสิทธ์ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล 
18. นำยแพทย์ณรงค์ศกัดิ์ วงศ์โรจน์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำบคุลำกร 
19. นำงสำวสดุำมำศ บญุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรจดักำรอำคำรสถำนที่ 
20. นำยแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล 
21. นำยแพทย์ โชติ นิสงู ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล 
22. นำยแพทย์สรุดนยั เนำว์รุ่งโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์โรงพยำบำล 
23. นำยแพทย์บญุชนะ เพชรพลอยงำม ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล 
24. นำงสำวจนัทร์เพ็ญ จงจีรังทรัพย์ ผู้จดักำรอำวโุสฝ่ำยวิเครำะห์ข้อมลู 

 
8.4  Chief Financial Officer (CFO) และผู้ควบคุมการท าบัญชี 

ปัจจุบนัผู้ควบคุมสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน (CFO) ของบริษัทฯ คือ นำยวีระ  ศรีชนะชยัโชค ได้เร่ิมต้น
ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งดังกล่ำวตัง้แต่วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559   โดยคุณสมบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่ง CFO ปรำกฏใน



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ส่วนท่ี 2 หน้ำ 61 
 

เอกสำรแนบ 1  ส ำหรับผู้ควบคุมกำรท ำบญัชีของบริษัทฯ ได้แก่ นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ  ได้เร่ิมต้นปฏิบตัิหน้ำที่
ในต ำแหน่งดงักล่ำวตัง้แต่ 1 พฤศจิกำยน 2556  ส ำหรับคณุสมบตัิของผู้ควบคมุกำรท ำบญัชี ปรำกฏในเอกสำรแนบ 4 

 
8.5  เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช เป็นเลขำนุกำรบริษัทโดยมีหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำร
จัดท ำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปี  หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น 
และรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคณุสมบตัิของผู้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนกุำรบริษัท ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 

 
8.6  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

 1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรทัง้หมด 9 ครัง้  ได้จ่ำยค่ำเบีย้ประชุมให้กับกรรมกำรบริษัทฯ 
จ ำนวน 915,000 บำท มีกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ทัง้นีก้รรมกำรบริหำรและ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงทุกคนสละสิทธ์ิไม่ขอรับค่ำเบีย้ประชุมทัง้หมดของปี 2562  ได้มีกำรจ่ำยเงินค่ำบ ำเหน็จให้
กรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 3,000,000 บำท รวมค่ำตอบแทนทัง้สิน้  3,915,000 บำท 

รายช่ือกรรมการ ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ 

(บาท) 

ค่าบ าเหน็จกรรมการ 
(บาท) 

รวมทัง้สิน้ 
(บาท) 

1. นำยแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยำกร 135,000 450,000 585,000 
2. นำยญำณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ 165,000 450,000 615,000 
3. ดร.สำธิต วิทยำกร 90,000 300,000 390,000 
4. น.ส.อรัญญำ เฉลิมพรวโรดม 100,000 300,000 400,000 
5. ดร. จฑุำมำส อิงโพธ์ิชยั 85,000 300,000 385,000 
6. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค 90,000 300,000 390,000 
7. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ 90,000 300,000 390,000 
8. น.ส. ศิรดำ เทียมประเสริฐ* - 300,000 300,000 
9. น.ส. ภทัรพร จำรุพฒัน์* - 300,000 300,000 
10. นำยจอห์น ลี โกะชนุ (ได้รับกำร

แต่งตัง้เป็นกรรมกำรแทน     
น.ส.ศิรดำ เทียมประเสริฐ) 

80,000 - 80,000 

11. น.ส. ธนธรณ์ วิทยำกร (ได้รับ
กำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรแทน      
น.ส. ภทัรพร จำรุพฒัน์) 

80,000 - 80,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ 915,000 3,000,000 3,915,000 

หมำยเหต ุ:   *นำงสำวศิรดำ เทียมประเสริฐ และนำงสำวภทัรพร จำรุพฒัน์ ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทตัง้แต่วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2562 
     

 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสัให้กบัผู้บริหำรทัง้หมดของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 89 ล้ำนบำท  
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2) ค่าตอบแทนอื่น 

 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 

ประกันควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่  และ กำรชดใช้คืนให้กบับริษัท  (Directors  and  Officers 
Liability and Company  Reimbursement Policy: D&O)  วงเงินประกนั 400 ล้ำนบำท 

 
 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

• เงินทนุส ำรองเลีย้งชีพ 

ตัง้แต่เดือนมกรำคม 2557 บริษัทฯ ได้จัดตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพแก่พนักงำนและผู้บริหำรโดยบริษัทฯ จะ
สมทบในอตัรำส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน  

 

8.7  บุคลากร 
 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ ำนวนพนกังำน (รวมผู้บริหำร) 1,941 คน บริษัทฯ ได้จ่ำย
ผลตอบแทนให้แก่พนกังำนเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 954.99 ล้ำนบำท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ โบนสั เงิน
ประกนัสงัคมและสวสัดิกำรพนกังำนอื่นๆ เป็นต้น 
 

ช่ือบริษัท พนักงานปฏิบัติการ 
(คน) 

พนักงานบริหาร 
 (คน) 

รวมทัง้สิน้  
(คน) 

บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล    
- ส ำนกังำนใหญ ่ 21 14 35 
- สำขำ 129 12 141 
บจก. วี เรสซิเดนท์     
- ส ำนกัใหญ ่ - 1 1 
- สำขำ 55 - 55 
บจก. พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ 180 8 188 
บจก. พิษณเุวช 649 16 665 
บจก. สหแพทย์พิจิตร 184 3 187 
บจก. โรงพยำบำลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ 107 2 109 
บจก.โรงพยำบำลปำกน ำ้โพ 372 13 385 
บจก. พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ –อทุยั 54 3 57 
บจก. พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ –ล ำพนู 113 5 118 
รวม  1,864 77 1,941 

 

หมำยเหต ุ:ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 

 
ทัง้นี ้บริษัทย่อย 11  แห่ง ได้แก่ บริษัท พิษณุเวชพฒันำ จ ำกัด และบริษัท พี.เอ็น.พี. ฮฮส ปิทอล จ ำกัด บริษัท 

พริน้ซิเพิล อินเวสเมนท์ จ ำกดั  บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ศรีสะเกษ จ ำกดั  บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชมุพร จ ำกดั   
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ำกดั บริษัท วี บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั  บริษัท วี 33 จ ำกดั  บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ 
จ ำกัด  บริษัท บ้ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ำกัด บริษัท อุดร บิสสิเนส  ดีสทริคท์ จ ำกัด ยังไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
พนกังำนในปี 2562 เนื่องจำกยงัไม่มีพนกังำน 
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8.7.1 เกณฑ์การพิจารณาจ่ายโบนัส  
 

กำรจ่ำยเงินโบนัสจะพิจำรณำเป็นครำวๆ ไป โดยมีเกณฑ์ต่ำงๆ ที่จะต้องน ำมำพิจำรณำประกอบ  ได้แก่                
ผลประกอบกำรของบริษัทฯ กำรประเมินผลงำนของพนกังำนท่ีได้รับโบนสั 

 
8.7.2 ข้อพิพาททางด้านแรงงาน 

ไม่มี 
 

8.7.3 นโยบายการพัฒนาบุลากร 
 

 บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะพฒันำพนกังำนของบริษัทฯ ให้มีศกัยภำพเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรแข่งขนัเชิงธุรกิจ
และกำรค ำนึงถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตำม “นโยบำยกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ในเร่ืองสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบตัิต่อพนกังำน” บริษัทฯ ถือว่ำพนกังำนคือ ทรัพยำกรที่ส ำคญัขององค์กร      
จึงพฒันำพนกังำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศกัยภำพของพนกังำนโดยสนบัสนนุให้พนกังำนได้มีโอกำสเข้ำรับกำรฝึกอบรมใน
หลกัสตูรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรท ำงำนทกุๆ ด้ำน นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีนโยบำยสนบัสนนุ ส ำหรับพนกังำนท่ีมีควำมตัง้ใจ
ศกึษำต่อในระดบัท่ีสงูขึน้   
 ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้มีกำรจดัอบรมภำยในให้แก่พนกังำนรวม 3 หลกัสตูร และหลกัสตูรส ำหรับผู้บริหำร 10 
หลกัสตูร พิจำรณำส่งพนกังำนไปอบรมภำยนอกตำมหวัข้อที่เก่ียวข้องกบัส่วนงำนนัน้ๆ นอกจำกนีใ้นปี 2562 มีกรรมกำร
บริษัท 1 ท่ำนได้เข้ำอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย  
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

 

9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีว่ำเป็นส่ิงส ำคญัที่จะช่วยส่งเสริมกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพ นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ถูกก ำหนดจำกคณะกรรมกำรบริษัท                 
โดยครอบคลุมเนือ้หำหลักกำรส ำคัญตัง้แต่โครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร จนถึง
หลกักำรในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรอย่ำงโปร่งใส  ชดัเจน  และสำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำร
องค์กรท ำให้เกิดควำมเชื่อมัน่ว่ำกำรด ำเนินงำนใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยควำมเป็นธรรม และค ำนึงถึงประโยชน์สงูสดุ
ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ตำมประกำศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 เป็นต้นมำ และฉบับปรับปรุง 
ประกำศใช้ ณ วนัท่ี 24 กรกฎำคม 2561  โดยได้ท ำกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและบคุคลภำยนอก
ได้รับทรำบ  ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัท ได้ส่ือสำรนโยบำยดังกล่ำวให้ภำยในองค์กรรับทรำบผ่ำนอินทรำเน็ต แผ่นป้ำย
ประกำศ และกำรรณรงค์ภำยในบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อสร้ำงควำมตระหนกัและควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยของ
บริษัทฯ พร้อมทัง้ก ำหนดให้มีช่องทำงส ำหรับบคุคลทัง้ภำยในและภำยนอกเพื่อแจ้งเร่ืองกำรพบเห็นกำรกระท ำที่เป็นกำร
ละเมิดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท    

คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดนโยบำยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรโดยครอบคลุมหลักกำรส ำคญัตำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance) ดงันี ้

 
 หมวดที่ 1 สทิธขิองผู้ถือหุ้น 
 

บริษัทฯ ให้ควำมเคำรพต่อสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐำนะของนกัลงทุนและในฐำนะเจ้ำของบริษัทด้วย
กำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม  บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิเพื่อก ำกบัดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้นดงันี ้

 

1. บริษัทฯ ก ำหนดให้ส่งหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นและวิสำมัญผู้ ถือหุ้น โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่
ประชุมให้ชัดเจนพร้อมรำยละเอียดระเบียบวำระกำรประชุม  ข้อมูลส ำคัญที่จ ำเป็นต่อกำรพิจำรณำควำมเห็น
คณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมครัง้ที่ผ่ำนมำ รำยงำนประจ ำปี หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งสำมำรถเลือกใช้ได้ทัง้แบบ ก   
แบบ ข และแบบ ค อีกทัง้ระบุวิธีกำรมอบฉันทะให้ชดัเจนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นรวมทัง้นกัลงทนุ
สถำบนัเข้ำร่วมประชุม  โดยบริษัทฯ ด ำเนินกำรจดัส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 21 วนั 
ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นรวมทัง้เผยแพร่ข้อมลูดงักล่ำวล่วงหน้ำในเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th  
ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ อย่ำงน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูข่ำวสำรส ำหรับกำรตดัสินใจใน
กำรลงมติอย่ำงเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและสำมำรถเตรียมกำรมอบฉันทะ ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมประชมุ
ด้วยตนเอง 

 

2. บริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้แกผู่้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถำบนัในกำรเข้ำร่วมประชมุ
ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะก ำหนดวัน  เวลำ ประชุมที่เหมำะสม จัดให้มีสถำนที่จัดกำรประชุมที่มีขนำดเพียงพอสำมำรถ
รองรับจ ำนวนผู้ ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชมุ  มีระบบขนส่งมวลชนเข้ำถึงและสะดวกเพียงพอให้สำมำรถเข้ำร่วมประชมุ  จดัส่ง
แผนท่ีสถำนท่ีจดัประชมุ รวมทัง้จดัให้มีบคุลำกรและเทคโนโลยีเพียงพอส ำหรับกำรตรวจสอบเอกสำรและกำรลงมติ 
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3. บริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรประกำศรำยละเอียดกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นโดยโฆษณำลงหนงัสือพิมพ์ทัง้ฉบบั
ภำษำไทยและภำษำองักฤษติดต่อกัน 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 วนั และเผยแพร่ข้อมลูดงักล่ำวในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อเป็นกำรบอกกล่ำวกำรเรียกประชมุสำมญั
ผู้ ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำ 

 

4. บริษัทฯ จะไม่ท ำกำรใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นกำรจ ำกัดสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นทุกคน
ย่อมมีสิทธิเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลำกำรประชมุ  มีสิทธิซกัถำมข้อสงสยั เสนอควำมคิดเห็นต่อที่ประชุมตำม
ระเบียบวำระกำรประชุมและเร่ืองที่เสนอ  และออกเสียงลงมติในวำระกำรประชุม  ประธำนที่ประชุมควรจดัสรรเวลำให้
อย่ำงเหมำะสม และส่งเสริมให้มีกำรแสดงควำมเห็นและซกัถำมในท่ีประชมุ 

 

5. บริษัทฯ ก ำหนดแนวปฏิบัติส ำหรับระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี เพื่อให้เป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ดงันี ้

 5.1  รับรองรำยงำนกำรประชมุครัง้ที่ผ่ำนมำ 
 5.2  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในปีที่ผ่ำนมำ 
 5.3 พิจำรณำอนมุตังิบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี  
              ประจ ำปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปีที่ผ่ำนมำ 
 5.4 พิจำรณำอนมุตัจิดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปีที่ผ่ำนมำ 
 5.5 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
 5.6 พิจำรณำอนมุตัจิ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 5.7 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชีประจ ำปี 
 5.8 เร่ืองอื่นๆ 
 โดยเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมประเด็นส ำคญัที่อยู่ในควำมสนใจ และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท ตอบข้อ

ซกัถำม  และ/หรือชีแ้จงผู้ ถือหุ้นทรำบโดยไม่มีกำรลงมติ 
 

6. บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ และ เสนอบุคคลเพื่อคดัเลือกเ ป็นกรรมกำร
บริษัท เป็นระยะเวลำ 3 เดือนของทุกปี ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน โดยส่งต้นฉบบัทำงไปรษณีย์ 
ถึงเลขำนกุำรบริษัท ตำมรำยละเอียดที่แจ้งทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

 

7. บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค ำถำมที่เก่ียวกบัวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้นถึงคณะกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำ
ก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 วัน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทำงโทรสำร หรือทำงอีเมล์ของ
เลขำนกุำรบริษัท 

 

8. บริษัทฯ ได้จดัท ำและเผยแพร่รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนั
หลังวันประชุมตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงครบถ้วนเหมำะสม ประกอบด้วยกำรบันทึก
รำยงำนกำรประชมุ กำรออกเสียงและข้อซกัถำมของผู้ ถือหุ้นในแต่ละวำระอย่ำงละเอียด 
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9. กรรมกำรบริษัททุกคน  รวมทัง้คณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง/คณะอนุกรรมกำร / คณะท ำงำน ผู้บริหำรสงูสุด
ด้ำนกำรเงินหรือบญัชี และเลขำนกุำรบริษัท ต้องเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้หำกไม่ติดภำรกิจส ำคญัเพื่อตอบข้อซกัถำม
และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ ถือหุ้น  รวมถึงผู้บริหำรระดบัสงูทกุคนควรเข้ำร่วมกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซกัถำม 

 
หมวดที่ 2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 

 บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรำยทัง้ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่และผู้ ถือหุ้นรำยย่อยอย่ำงเท่ำเทียมและ
เป็นธรรม และได้รับกำรปฏิบตัิและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐำนอย่ำงเท่ำเทียม  บริษัทฯ มีจริยธรรมว่ำด้วยกำรรักษำควำมลบั
และกำรใช้ข้อมลูภำยในแนวปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน  และเป็น
ธรรมสร้ำงควำมมัน่ใจในกำรลงทนุกบับริษัทฯ ดงันี ้ 
 

1.  เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้น และเสนอชื่อบคุคลเข้ำรับกำร
เ ลือกตัง้ เ ป็นกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ที่บ ริษัทฯ  ก ำหนด  ซึ่ง ได้ เผยแพร่รำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

http://www.principalcapital.co.th  โดยให้เสนอมำยังบริษัทฯ เป็นระยะเวลำ 3 เดือนของทุกปี ล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน โดยส่งต้นฉบบัทำงไปรษณีย์ถึงเลขำนกุำรบริษัท ตำมรำยละเอียดที่แจ้งทำง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัท จะเปิดเผยผลกำรพิจำรณำเร่ืองดงักล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
เว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

2. บริษัทฯ ไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชมุหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส ำคญั โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ 
 

3. ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมำประชุมและลงมติแทนผู้ ถือหุ้น ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสำรและ
ค ำแนะน ำในกำรมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตำมกฎหมำยยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมกำรในที่ประชุมแล้วมี
สิทธิเข้ำร่วมประชมุและลงมติเช่นเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นทกุประกำร  ผู้ ถือหุ้นอำจมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ มำ
ประชุมและลงมติแทนได้  ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลกำรท ำงำนของกรรมกำรอิสระแต่ละคนอย่ำงครบถ้วน
เหมำะสม 

 

4. คณะกรรมกำรบริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน และสนบัสนุนให้มี
กำรใช้วิธีและอุปกรณ์กำรออกเสียงผลกำรนบัคะแนนเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพสำมำถแสดงผล
กำรลงมติได้รวดเร็วและผู้ ถือหุ้นมีสิทธิทรำบผลกำรลงมติอย่ำงทนัท่วงที 

 

5. คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรจะต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียและผู้ เก่ียวข้องเพื่อให้คณะ 
กรรมกำรพิจำรณำธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำรเก่ียวโยงกัน และตดัสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม  ทัง้นี ้กรรมกำรและผู้บริหำรท่ีมีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท ำกบับริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมใน
กำรตดัสินใจท ำธุรกรรมดงักล่ำว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตำมขัน้ตอนหรือมำตรกำรกำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัท 

 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

 บริษัทฯ มีกำรดูแลและค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยค ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตำมกฎหมำยหรือ
ข้อตกลงที่มีกบับริษัทฯ และก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิเพื่อก ำกบัดแูลผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่ำงชดัเจนดงันี  ้
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1. ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ ลกูค้ำ พนกังำน คู่ค้ำ ผู้ ถือหุ้น หรือนกัลงทุน เจ้ำหนี ้คู่แข่ง หรือหน่วยงำน
รำชกำรและองค์กรที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทำงในกำรส่ือสำรและกำรตอบสนองควำมต้องกำรจำกบริษัทฯ 
อย่ำงเพียงพอในแต่ละกลุ่ม 

 

2. บริษัทฯ มีพนัธสญัญำต่อลกูค้ำในกำรพฒันำสินค้ำและบริกำรให้ดีขึน้อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรก ำหนด รำคำให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ โดยไม่กระท ำกำรใดเป็นกำรเอำเปรียบลกูค้ำ  ในกำรปฏิบตัิต่อคู่ค้ำ บริษัทฯ  ต้องด ำเนินธุรกิจ
อย่ำงเป็นกลำงและเป็นธรรม 

 

3. บริษัทฯ ค ำนึงถึงสวสัดิภำพของพนกังำนโดยไม่เอำเปรียบในกำรท ำสญัญำจ้ำง  มีกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
ให้เหมำะสมกบัศกัยภำพ  เพื่อกระตุ้นให้พนกังำนมีแรงจงูใจในกำรท ำงำน  มีกำรฝึกอบรม ให้กำรศกึษำเพิ่มเติม  เพื่อเพิ่ม
ศกัยภำพของพนกังำน  มีส่ิงแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดี  มีกำรก ำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภยั สร้ำงวินยัในกำรท ำ งำน  
ได้รับกำรเอำใจใส่อย่ำงทัว่ถึง  บริษัทฯ ก ำหนดแผนกำรแก้ไขปัญหำต่อผู้ ได้รับผลกระทบดงักล่ำวหำกมีเหตุให้พนักงำน
ต้องยตุิกำรท ำงำนด้วยสำเหตใุดก็ตำม 

 

4. บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรประชำสมัพนัธ์ส่ือถึงควำมตระหนกัและควำมเอำใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงต่อเนื่อง
และสม ่ำเสมอ 
 

นโยบายการแจ้งข้อสงสัย การรับเร่ืองร้องเรียน ข้อเสนอแนะ (Whistle Blowing) 
 

 เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรม และมีกำรปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกันตำม “นโยบำยกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำร” ของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทำงรับแจ้งข้อสงสยั หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ที่แสดงว่ำผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือมีควำมเส่ียงที่จะได้รับผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจำกกำรปฏิบตัิของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ  เก่ียวกับกำร
กระท ำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริต กำรปฏิบตัิอย่ำงไม่เท่ำเทียมกนั หรือกำรกระท ำที่
ขำดควำมระมดัระวงั และขำดควำมรอบคอบ โดยกำรแจ้งข้อสงสยัโดยตรง หรือส่งจดหมำยมำที่ 
 

เลขานุการบริษทั 
 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
ชัน้ 28 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  
เลขที ่29  ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพ 10110 
Secretarywhistle@principalcapital.co.th    โทรศพัท์  +66 (2) 714-2173  
 

กรณีพนกังำนมีข้อสงสยั  เร่ืองร้องเรียน ข้อคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
สำมำรถแจ้งที่  Hrwhistle@principalcapital.co.th หรือ Secretarywhistle@principalcapital.co.th 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญ ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบกำร
ตดัสินใจ  กำรเปิดเผยข้อมลูเป็นดชันีชีว้ดัควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรซึ่งเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรสร้ำงควำมเชื่อมัน่แก่     
ผู้ ถือหุ้ น นักลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสีย ถึงควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรด ำเนินงำนและเป็นกลไกในกำรตรวจสอบ กำร
ด ำเนินงำน  บริษัทฯ จึงก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิเพื่อก ำกบัดแูลกำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใสดงันี  ้
 

1. คณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยมีหน้ำที่ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศ ทัง้ที่เป็น
สำรสนเทศทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ เชื่อถือได้และทนัเวลำ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัทฯ ได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกนัตำมที่ก ำหนดโดยกฏหมำย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  และมีกำรปรับปรุงข้อมลู
บนเว็บไซต์ให้มีควำมครบถ้วนอยำ่งสม ่ำเสมอและรวดเร็วทนัสถำนกำรณ์เพื่อให้แน่ใจวำ่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถหำข้อมลูประกอบ 
กำรพิจำรณำเพิ่มเติมและติดต่อกบัหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบต่อกำรให้ข้อมลูได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

 

2. ระบบสำรสนเทศของบริษัทฯ ได้รับกำรจดัท ำขึน้อย่ำงรอบคอบ มีควำมชดัเจนถกูต้องและโปร่งใสด้วยภำษำ
ที่กระชับ เข้ำใจง่ำย มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคญั และจ ำเป็นอย่ำงสม ่ำเสมอไม่ว่ำจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อ
บริษัทฯ 

 

3. จัดให้มีหน่วยงำนประชำสัมพันธ์ท ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนและผลงำนของ   
บริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ ถือหุ้น นักลงทุน พนักงำน ผู้ที่เก่ียวข้อง และสำธำรณชนทั่วไปอย่ำงสม ่ำเสมอและมี
ประสิทธิภำพขจดัควำมเข้ำใจผิด  รวมทัง้มีนกัลงทนุสมัพนัธ์ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนประสำนกบันกัลงทุน สถำบนั เจ้ำหนี ้
นกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกำรให้ข้อมลูกำรด ำเนินกำรและกำรลงทนุของบริษทัฯ ด้วยช่องทำงกำร
ติดต่อที่สะดวก รวดเร็วและเข้ำถึงได้ง่ำย 

 

4. คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและรำยงำนกำร
ตรวจสอบบญัชี  พร้อมทัง้รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีเพื่อ
พิจำรณำอนมุตัิ 

 

5. คณะกรรมกำรบริษัท จดัท ำรำยงำนกำรประเมินสถำนะและแนวโน้มบริษัทฯ โดยสรุปท่ีเข้ำใจได้ง่ำยรำยงำน
อธิบำยถึงควำมรับผิดชอบของตนในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน  โดยแสดงควบคู่กบัรำยงำนของผู้สอบบญัชี  รำยงำน
กำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำร และ/หรือ คณะกรรมกำรตรวจสอบในแต่ละปีไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

 

6. คณะกรรมกำรบริษัท ได้จดัให้มีกำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร
ของบริษัทฯ ตำมกฎเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

 บริษัทฯ ได้จดัโครงสร้ำงบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่อยู่ภำยใต้กำรดแูลของ
ผู้บริหำรแต่ละสำยงำน โดยมีคณะกรรมกำรชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คอยก ำกบัดแูลในเบือ้งต้น โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจหน้ำที่ตดัสินใจและดแูลกำร
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กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมข้อก ำหนดบริษัทฯ และตำมที่ได้รับอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นีข้อบเขตหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชดุต่ำงๆ จะถกูก ำหนดเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสงูสดุในกำรท ำงำน  
 

- บทบาทและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษทั 
บริษัทฯ ก ำหนดให้ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทฯ  ไม่ได้เป็นบุคคล

เดียวกนั โดยประธำนคณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทหน้ำที่ ดงันี ้
 

1. เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ กำรประชุมผู้ ถือหุ้นมี
บทบำทในกำรก ำหนดระเบียบวำระกำรประชมุร่วมกบัคณะกรรมกำรบริษัท และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

 

2. มีบทบำทในกำรควบคมุกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ถือหุ้นให้มีประสิทธิภำพจนส ำเร็จลลุ่วง เป็นไป
ตำมระเบียบข้อบงัคบับริษัทฯ  

 

3. สนบัสนนุและเปิดโอกำสให้กรรมกำรบริษัท  แสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ และเท่ำเทียมกนั  
 

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมกำรบริษัท   ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถตำมขอบเขตอ ำนำจ
หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบและตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

 

  5. ดูแล  ติดตำม   กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท  และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตำม
วตัถปุระสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
 

 6. เป็นผู้ลงคะแนนชีข้ำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทัง้สอง
ฝ่ำยเท่ำกนั 

 

• คณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมกำรบริหำร ได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำร
บริหำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

เข้าร่วมประชุม/จ านวนครัง้ท่ีประชุม 
การประชุม

คณะกรรมการบริหาร 
สาเหตุการขาด

ประชุม 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 12/12 - 

2. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมกำรบริหำร 11/12 ติดภำรกิจ 

3. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ กรรมกำรบริหำร 12/12 - 

4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ กรรมกำรบริหำร 12/12 - 

5. นำงอจัฉรำ รัตนพนัธุ์ศรี 1/ กรรมกำรบริหำร 1/1 - 

6. นำงสำวธนธรณ์  วิทยำกร1/ กรรมกำรบริหำร 1/1 - 
7. นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช กรรมกำรบริหำร 

เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 
10/12 ติดภำรกิจ 
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หมำยเหต ุ: 1/     นำงอัจฉรำ รัตนพันธุ์ศรี และ นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร ได้รับกำรแต่งตัง้เป็น กรรมกำรบริหำร มีผลตัง้แต่วันที่ 25 
พฤศจิกำยน 2562 

  

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 

1. รับผิดชอบกำรบริหำรงำนในเร่ืองเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติธุระและงำนบริหำรของบริษัทฯ พิจำรณำ
ก ำหนดนโยบำย ทิศทำง และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก ำหนดแผนกำรเงิน งบประมำณ กำรบริหำร
ทรัพยำกรบคุคล กำรลงทนุด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  กำรประชำสมัพนัธ์ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำอนุมตัิและ/หรือให้ควำมเห็นชอบ  รวมถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมที่
นโยบำยก ำหนด 

 

2. ด ำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษทัฯ ตำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบำย ระเบียบ ข้อก ำหนด ค ำสัง่ 
และมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทกุประกำร 

 

3. มีอ ำนำจแต่งตัง้และควบคุมก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนที่แต่งตัง้บรรลตุำมนโยบำยและ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 

4. มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิกำรใช้จ่ำยทำงกำรเงินในด้ำนสินทรัพย์ฝ่ำยทุน (Capital Expenditure)   ในวงเงิน 
(แต่ละรำยกำร) ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ทัง้นี ้เร่ืองดงักล่ำวต้องน ำเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ/
ให้สตัยำบนัต่อไป 

 

5. อนุมตัิกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่ส ำคญัๆ ที่ได้ก ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมที่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท ได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกักำรไว้แล้ว 

 

6. มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิกำรลงทนุระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 ปี) และกำรลงทนุทำงกำรเงิน (Portfolio Investment)   
ระยะเวลำ 2-5 ปี ของบริษัทฯ ในวงเงินส ำหรับ (แต่ละรำยกำร) ไม่เกิน 300 ล้ำนบำท ทัง้นีเ้ร่ืองดงักล่ำวต้องน ำเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ ให้สตัยำบนัต่อไป 

 

7. พิจำรณำกำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลหรือเงินปันผลประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำ
และอนมุตัิ 

 

8. ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร อ ำนำจกำรบริหำรองค์กรรวมถงึกำรแต่งตัง้ กำรวำ่จ้ำง กำรโยกย้ำย กำรก ำหนด
เงินคำ่จ้ำง คำ่ตอบแทน โบนสัพนกังำนระดบัผู้บริหำรซึง่มิได้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรและกำรเลิกจ้ำง 

 

ทัง้นี ้อ ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรจะไม่รวมถึงกำรอนุมตัิรำยกำรใดที่อำจมีควำมขดัแย้ง หรือรำยกำรใดที่
คณะกรรมกำรบริหำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อยตำมกฎเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  ซึง่กำรอนมุตัิรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวต้องเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
เพื่อพิจำรณำและอนมุตัิรำยกำรดงักล่ำวตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด 
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• คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบไปด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมีกรรมกำรตรวจสอบ

อย่ำงน้อย 1 คน ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอเพื่อท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของ งบกำรเงิน โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัควำมเป็นอิสระ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำที่
ตรวจสอบก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ดูแลรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน กำรคดัเลือกผู้ตรวจสอบ
บญัชี กำรพิจำรณำข้อขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำรบริหำรควำมเส่ียง ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบมีคณุสมบตัิดงันี ้

 

1. ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 

2. เป็นกรรมกำรที่ไม่เป็นลกูจ้ำง พนกังำน หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำจำกบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

 

3.   เป็นผู้ที่ได้รับควำมเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป และสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตัิหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

            

หมายเหต ุ: คุณสมบติัทีส่ าคญัอืน่ๆ เป็นไปตามคณุสมบติักรรมการอิสระ ตามที ่ตลท. และ ก.ล.ต. ก าหนด (คู่มือฯ หน้า 
26)    และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเว็บไซต์บริษัทฯ  
 

 โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 คน ซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์
เพียงพอเพื่อท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน ประกอบด้วย 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
เข้าประชุม/จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม 
การประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ 
สาเหตุการขาด

ประชุม 
1. นำยญำณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 5/5 - 
2. นำงสำวอรัญญำ เฉลิมพรวโรดม กรรมกำรตรวจสอบ 4/5 ลำประชมุ 
3. ดร. จฑุำมำส อิงโพธ์ิชยั กรรมกำรตรวจสอบ 3/5 ลำประชมุ 
4. นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 5/5 - 

 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้มั่นใจว่ำ มีควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำง
เพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และผู้บริหำรที่รับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำส
และประจ ำปี 

 

2. สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน และระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และอำจเสนอแนะให้มีกำรสอบทำนหรือตรวจสอบ
รำยกำรใดที่เห็นว่ำจ ำเป็นและเป็นส่ิงส ำคัญ พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับกำรปรับปรุงแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยใน 
ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง และ รำยงำนผลกำรสอบทำนเสนอคณะกรรมกำรบริษัท 
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3. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

 

4. สอบทำนหลกัฐำนหำกมีข้อสงสยัเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรที่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน 
และ ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ หรือ มีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หรือ กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย และ ข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องที่
อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
 

5. พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เก่ียวโยง หรือ รำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ 

 

6. พิจำรณำคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของ
บริษัทฯ รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้ สอบบัญชี รับอนุญำต โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของ
ทรัพยำกรและปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนกังำนตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบกำรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ของส ำนกังำนสอบ
บญัชีที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีรับอนุญำตโดยไม่มีฝ่ำย
จดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

7. สอบทำนควำมถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับรำยงำนทำงกำรเงิน และกำร
ควบคมุภำยใน 

 

8. ส่งเสริมให้มีกำรพฒันำระบบรำยงำนทำงกำรเงินให้ทดัเทียมกบัมำตรฐำนบญัชีสำกล 
 

9. สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทัว่ไป 
 

10. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือกำรว่ำจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกให้เป็นผู้ตรวจสอบ
ภำยใน รวมถึงให้ค ำแนะน ำในเร่ืองงบประมำณ และ ก ำลังพลของแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปี
ของหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบระบบงำนภำยใน 

 

11. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิดเผยไว้ใน
รำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ ตำมหลกัเกณฑ์ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก ำหนด 

 

12. คณะกรรมกำรตรวจสอบ อำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่ำจ ำเป็น
ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นีก้ำรด ำเนินกำรว่ำจ้ำงให้เป็นไปตำมระเบียบ
ข้อก ำหนดของบริษัทฯ 

 

13. ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ กรรมกำรตรวจสอบ ต้องเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  เพื่อ
ชีแ้จงในเร่ืองเก่ียวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 

 

14. พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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15. ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

16. สอบทำน “แบบประเมินตนเองเก่ียวกับ มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่” โดยสอบทำนควำมเหมำะสมของกำร
ปฏิบตัิตำมแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่  และ ข้อมลูในแบบประเมินตนเองนี ้มีควำมถูกต้อง
และเพียงพอต่อกำรจดัส่งให้คณะกรรมกำรแนวร่วมปฎิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทจุริต เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรเข้ำ
สู่กระบวนกำรรับรอง (Certification Process) 
 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท มีจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คนและมี

กรรมกำรบริษัท อย่ำงน้อย 1 คน  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงแต่ละคนจะไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
บริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ มีจ ำนวน 9 คน 
ประกอบด้วย 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

เข้าร่วมประชุมจ านวนครัง้ท่ีประชุม 
การประชุม

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

สาเหตุการขาด
ประชุม 

1. ดร. สำธิต วิทยำกร ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง 

4/4 - 

2. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 4/4 - 

3. นำยศิริชยั โตวิริยะเวช กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 4/4 - 

4. นำงสำวปรียำพร  อภิวำทน์วิทยะ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 4/4 - 

5. ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพนัธ์1/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 2/2 - 

6. นำงอจัฉรำ รัตนพนัธุ์ศรี กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 4/4 - 

7. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 4/4 - 

8. นำงเตือนใจ แก้ววรรณำ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 3/4 ติดภำรกิจ  

9. นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

4/4 - 

หมำยเหต ุ:  1/  ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพนัธ์ ลำออกจำกกำรเป็น กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหำคม 2562  
  

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

1. พิจำรณำและน ำเสนอนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกณฑ์ควำมที่
ยอมรับได้ และกรอบปฏิบตัิอื่นๆ ที่เก่ียวข้องให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท 

 

2. พฒันำระบบกำรจดักำรควำมเส่ียงทัง้องค์กรให้มีประสิทธิภำพและผลกัดนัให้เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำร
ควำมเส่ียงทกุระดบัอย่ำงต่อเนื่อง 
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3. สอบทำนรำยงำนควำมเส่ียงของหน่วยงำนต่ำงๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไข  
 

4. ประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมเส่ียงที่ส ำคญัและมำตรกำรจดักำรที่เหมำะสม  
 

5. ก ำกบัดแูลควำมมีประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง  
 

6. รำยงำนควำมเส่ียงและผลกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ตำมวำระที่ก ำหนด  
 

7. ปฏิบตัิงำนกำรจดักำรควำมเส่ียงอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 
9.2  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

 กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท จะก ำหนดขึน้ล่วงหน้ำในแต่ละปี เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถจดัเวลำ และเข้ำร่วม
ประชุมได้  โดยประธำนคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ ให้ควำมเห็นชอบในกำรบรรจวุำระกำรประชุม โดยจะปรึกษำหำรือกบั
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประกอบกบักำรพิจำรณำค ำขอของกรรมกำรท่ีจะบรรจเุร่ืองอื่นท่ีส ำคญัเป็นวำระกำรพิจำรณำใน
กำรประชุมแต่ละครัง้  โดยบริษัทฯ จะจดัส่งเอกสำรกำรประชุมให้กรรมกำรพิจำรณำล่วงหน้ำ  เพื่อจะมีเวลำเพียงพอใน
กำรศกึษำพิจำรณำและตดัสินใจอย่ำงถกูต้องในเร่ืองต่ำงๆ โดยมีข้อปฏิบตัิดงันี ้
 

1. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรจะต้องประชุมกันอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ทัง้นีก้รรมกำร
บริษัท ต้องมำประชมุอย่ำงน้อยกึ่งหน่ึงจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 

2. บริษัทฯ ควรก ำหนดให้มีกำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุให้แก่กรรมกำรเพื่อพิจำรณำ ก่อนกำรประชมุล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำศึกษำ พิจำรณำและตัดสินใจอย่ำงถูกต้องในเร่ืองต่ำงๆ อย่ำง
เพียงพอและสำมำรถจดัเวลำในกำรเข้ำร่วมประชมุได้ 

 

3. ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบในกำรจดัเร่ืองที่จะเข้ำวำระกำรประชมุคณะกรรมกำร
บริษัทโดยปรึกษำหำรือกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร พิจำรณำค ำขอของกรรมกำรที่จะบรรจุเร่ืองอื่นที่ส ำคัญเป็นวำระ
พิจำรณำในกำรประชมุครัง้ต่อไป 

 

4. ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท ควรจัดสรรเวลำให้เพียงพอส ำหรับกำรน ำเสนอเอกสำรและข้อมูลของ
ผู้บริหำรและกำรพิจำรณำสอบถำม และอภิปรำยในประเด็นส ำคญัของคณะกรรมกำรบริษัท 

 

5. คณะกรรมกำรบริษัท ต้องอุทิศเวลำและทุ่มเทควำมสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่ำงเต็มที่และพร้อมที่จะเข้ำร่วม
ประชมุอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 

6. คณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศที่จ ำเป็น เพื่อขอเอกสำรและข้อมลูค ำปรึกษำและบริกำร
ต่ำงๆ เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ จำกผู้บริหำรระดบัสงูและอำจขอควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำภำยนอก
เมื่อจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรประชมุในแต่ละครัง้ 
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7. คณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถเชิญผู้บริหำรระดบัสงูเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้รำยละเอียด
เพิ่มเติมในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

 

8. กรรมกำรบริษัท ที่อำจมีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียในแต่วำระกำรประชมุต้องงดออกเสียงหรือให้ควำม
คิดเห็นในวำระนัน้ๆ 

 

9. จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ควรก ำหนดตำมควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรและลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 

10. กำรจดบันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ผลกำรประชุมและควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
ต้องมีควำมชดัเจนเพื่อใช้อ้ำงอิง 
 

11. โดยเฉล่ียกรรมกำรบริษัทแต่ละคนควรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของกำร
ประชมุทัง้หมดในรอบปี 
 

12. กรรมกำรบริษัททุกคนควรมีสัดส่วนของกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยร้อยละ 75 ของกำร
ประชมุทัง้ปี 
 

13. คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัจ ำนวนองค์ประชมุขัน้ต ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรบริษัท
จะลงมตใินท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท โดยต้องมีกรรมกำรบริษัทอยู่ไม่น้อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัท
ทัง้หมด ในกรณีที่เป็นกำรลงมติเฉพำะกรรมกำรบริษัทผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียก็ต้องต้องมีกรรมกำรบริษัทผู้ไม่มีส่วนได้ส่วน
เสียอยู่ไม่น้อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัทท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

14. จัดให้มีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 1 ครัง้     
ทกุปี 

 
9.3  การแต่งตัง้และการพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
 

- การแต่งตัง้กรรมการอิสระ 
 

บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรอิสระ โดยสรรหำจำกผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมี
คุณสมบตัิสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ข้อก ำหนดขัน้ต ่ำของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
และข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยดงันี ้

 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ  
ด้วย 

 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ
หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ 
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบิดำ
มำรดำ พี่น้อง คู่สมรส และ บุตรของกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือ บคุคลที่จะเสนอให้ได้เป็นผู้บริหำร หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทท่ี
เก่ียวข้อง 

 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำง กำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทัง้ไม่เคยเป็นหรือ
เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย รวมถึงผู้มีอ ำนำจควบคุมผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง
ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ 

 

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ 

 

6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกฎหมำย หรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงินที่ได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำง
วิชำชีพนัน้ด้วย 

 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรบริษัท   ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ ถือหุ้น ซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกับกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยของห้ำงหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รับ
เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มี
สภำพอย่ำงเดียวกนั และ มีกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
 
ภำยหลงัได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตำมข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้  

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ
หรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมลูค่ำที่ก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง ให้บริษัทได้รับกำรผ่อนผนัข้อห้ำมกำรมีหรือเคยมีตำมข้อ 4 
หรือ 6 หรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกิดมูลค่ำดังกล่ำว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มี
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทที่แสดงว่ำได้พิจำรณำตำมหลักในมำตรำ 89/7 แล้วว่ำกำรแต่งตัง้บุคคลดังกล่ำวไม่มี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชุม
ผู้ ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอิสระด้วย 



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ส่วนท่ี 2 หน้ำ 77 
 

 (ก)  ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ที่ท ำให้บุคคลดงักล่ำวมีคณุสมบตัิไม่เป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 (ข)   เหตผุลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตัง้ให้บคุคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ 
 (ค)  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตัง้บคุคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ 
 
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้กรรมกำรอิสระได้มีโอกำสประชุมปรึกษำหำรือระหว่ำงกนัเองอย่ำงเป็นอิสระ ส ำหรับกำร

เสนอแนะควำมคิดเห็น และก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำคณุภำพกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี   บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดให้มีกำร
ประชมุกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ 

 
- การแต่งตัง้กรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมกำรบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัรไทย และกรรมกำรของบริษัท ต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตำมกฎหมำย
ก ำหนด โดยกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกำรพิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท  ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ดงัต่อไปนี ้

 

1.  กำรแต่งตัง้กรรมกำรบริษัท ให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้
จะต้องมีควำมโปร่งใสและชดัเจน โดยกำรพิจำรณำจะต้องมีประวตัิกำรศกึษำ และ ประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของ
บคุคลนัน้ๆ โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

 

2. กรรมกำรบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  มีควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ และ มีเวลำอย่ำงเพียงพอท่ีจะอทุิศควำมรู้ ควำมสำมำรถและปฏิบตัิหน้ำที่ให้แก่บริษัทฯ ได้ 

 

3. ห้ำมกรรมกำรประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน หรือเข้ำเป็นกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนั 
และเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนจะมีมติแต่งตัง้ และ กรรมกำรต้อง
แจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยไม่ชกัช้ำ หำกมีส่วนได้เสียในสญัญำที่บริษัทฯ ท ำขึน้ หรือ ถือหุ้น หรือหุ้นกู้ เพิ่มหรือลดลงในบริษัท
ฯ หรือ บริษัทย่อย หรือ บริษัทในเครือ 

 

4. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
 

โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้ท ำกำรแต่งตัง้กรรมกำรบริษัท ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัต่อไปนี ้
 

1.  ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกบั 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
 

2.  ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำมข้อ 1 เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น
กรรมกำร ก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพึงมีให้ประธำนท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด 

 

− การสรรหาและแต่งตัง้ผู้บริหารระดับสูง 

ในกำรสรรหำผู้มำด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรจะเป็นผู้พิจำรณำเพื่อ
กลัน่กรองสรรหำบุคคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทกัษะ และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึงต้องเข้ำใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่ำงดี สำมำรถบริหำรงำนให้บรรลวุตัถุประสงค์
และเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ได้ และเมื่อแต่งตัง้แล้วจะรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบในล ำดับ
ต่อไป 

 

- การถอดถอนและการพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
1. ในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของ

จ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกับ
จ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) และ กรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหน่งอีกได้ โดยกรรมกำรท่ี
จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปี แรกและปีที่สองภำยหลงัจำกจดทะเบียนแปรสภำพบริษัทฯ นัน้ให้ใช้วิธีจบัสลำกกันว่ำผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

 

2. นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกต ำแหน่งเมือ่ตำย ลำออก ขำดคณุสมบตัิ หรือ
มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด และ/หรือ กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกหรือศำลมีค ำสัง่ให้ออก 

 

3.  กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัทฯ โดยกำรลำออกนัน้จะมีผลนับแต่วนัที่
ใบลำออกไปถึงบริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมกำรซึง่ลำออกจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้ 

 

4.  ในกำรลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
สำมในส่ี ( 3/4  ) จ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ มีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
หุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

5. ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัท 
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชมุคณะกรรมกำรครำวถดัไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้
นัน้จะเหลือน้อยกว่ำสอง ( 2 ) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำ
วำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตนเข้ำมำแทน 

 

มติของคณะกรรมกำรบริษัท จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวำ่สำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนกรรมกำรท่ี
ยงัเหลืออยู ่
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9.4  การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท 
 
9.4.1 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท 
 

1.  บริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประจ ำทกุปี โดยเป็นกำรประเมินแบบองค์คณะ  
 

2.  บริษัทฯ  มีกำรรำยงำนผลประเมินและข้อคิดเห็นต่ำงๆ  ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อร่วมกัน 
สนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทให้ดียิ่งขึน้ 

 

3.  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ควรมีส่วนร่วมในกำรอธิบำยถึงควำมคำดหวงัของตนเอง ที่จะได้รับกำรสนบัสนนุ
จำกคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป 
 
9.4.2 การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. บริษัทฯ ก ำหนดให้มกีำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรทกุสิน้ปี โดยคณะกรรมกำร
บริษัท เพื่อขอควำมเห็นชอบ 

 

2. บริษัทฯ ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินเป็น 3 ส่วนและให้น ำ้หนักกำรประเมินในแต่ละระดับในสัดส่วนที่
แตกต่ำงกนัดงันี ้

2.1 กำรประเมินผลจำกดชันีชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำน 
2.2 กำรประเมินด้ำนควำมเป็นผู้น ำ 
2.3 กำรประเมินด้ำนกำรบริหำรงบประมำณและโครงกำรตำ่งๆ 
 

3. ผลกำรประเมินดงักล่ำวจะถกูน ำไปพิจำรณำก ำหนดอตัรำกำรปรับขึน้เงินเดือนของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและน ำเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนมุตัติ่อไป 
 
9.5  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. บริษัทฯ มีนโยบำยก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรให้อยู่ในระดบัที่
สำมำรถจูงใจและอยู่ในระดบัที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกนัโดยกำรพิจำรณำจะเชื่อมโยงกับผลงำน
และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรรวมทัง้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยทุกปีคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนเป็นผู้ก ำหนดค่ำตอบแทนดงักล่ำวและน ำเสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
 

2. คณะกรรมกำรบริษัท ที่ได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึน้เป็นพิเศษจะได้รับ
ค่ำตอบแทนเพิ่มและเชื่อมโยงกบัควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยนัน้  ผู้ที่เป็นประธำนอำจได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มจำกที่
กรรมกำรได้รับ 

 

3. คณะกรรมกำรบริษัท จัดท ำรำยงำนเก่ียวกับนโยบำยด้ำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร หลักกำรเหตุผล
และวตัถปุระสงค์ของนโยบำยโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีและงบกำรเงินของบริษัทฯ 
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4. คณะกรรมกำรบริษัท  เป็นผู้ประเมินผลงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นประจ ำทุกปี เพื่อน ำไปใช้ในกำร
พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  โดยใช้บรรทดัฐำนท่ีได้ตกลงกนัล่วงหน้ำกบัประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรตำมเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม  รวมถึงผลปฏิบตัิงำนทำงกำรเงิน  ผลงำนเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์
ในระยะยำว  กำรพฒันำผู้บริหำร ฯลฯ ผลประเมินข้ำงต้นจะเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และ
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้ ส่ือสำรผลกำรพิจำรณำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรทรำบ 

 

5. คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดโครงสร้ำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร  คือค่ำ
เบีย้ประชมุ ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทนอื่นคือ กำรประกนัควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่และกำร
ชดใช้คืนให้กบับริษัทฯ (Directors and Officers Liabilitiy and Company Reimbursement Policy: D&O) 

 
9.6  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 

1. บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนบัสนุนกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้ในเร่ืองหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัทฯ 
ให้กับกรรมกำรเฉพำะเร่ือง ผู้บริหำร เลขำนุกำรบริษัท เป็นต้น เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 

2. บริษัทฯ ได้จดัท ำเอกสำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรใหม่ เพื่อเป็นข้อมลูที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน
รวมถึงกำรจดัปฐมนิเทศแนะน ำลกัษณะประกอบธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมกำรใหม่ด้วย 
โดยกรรมกำรบริษัทได้ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 

3. บริษัทฯ มีกำรพัฒนำผู้บริหำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรหมนุเวียนต ำแหน่งภำยใน
องค์กร รวมทัง้เตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยจดัให้มีกำรประเมินศกัยภำพ
ผู้บริหำรระดบัสงู 
 

4. บริษัทฯ สนบัสนุนให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดบัสงูเข้ำสมัมนำหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบตัิหน้ำที่รวมทัง้พบปะแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบัคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดบัสงูขององค์กรต่ำงๆอยู่เสมอ 
เพื่อน ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำพฒันำบริษัทฯ ต่อไป 
 
9.7  การดูแลให้มีการปฏิบัตติามและการทบทวน  
 

 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้กรรมกำรบริษัท กรรมกำรเฉพำะเร่ือง ผู้บริหำร และพนักงำนปฏิบัติตำมแนว
ปฏิบตัิที่ดีของ “นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร” อย่ำงเคร่งครัดเพื่อยกระดบัและพฒันำคณุภำพกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของ
บริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงและควำมยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ ถือหุ้ น และผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดให้มีกำรทบทวนคู่มือ “นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร”  เป็น
ประจ ำทกุปี 
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9.8  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 
 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยเป็นไปอย่ำงเหมำะสม  มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับนโยบำยและทิศทำง
ของบริษัทคณะกรรมกำรบริษัท จึงได้มีกำรด ำเนินงำนดงัต่อไปนี ้

 

1. ส่งบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำรบริหำรเห็นว่ำมีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เหมำะสม  เพื่อไป
เป็นกรรมกำรบริษัทย่อยนัน้ๆ  

2.  มีกำรประชมุเพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทกุไตรมำส 
3.  มีกำรจดัให้หน่วยงำนภำยนอกรับผิดชอบกำรตรวจสอบภำยใน พร้อมทัง้รำยงำนผลให้คณะกรรมกำรบริษทั 

รับทรำบ 
4.  มีกำรชีแ้จงนโยบำยที่ส ำคญัของบริษัทฯ เป็นต้นว่ำ นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี นโยบำยกำรบริหำร

ควำมเส่ียง นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ให้บริษัทย่อยรับทรำบและน ำไปปฏิบตัิ 
 

9.9  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ในจริยธรรมองค์กรในกำรควบคุมมิให้บุคลำกรน ำข้อมูลภำยในองค์กรไป
เปิดเผยให้แก่ผู้อื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยแนวปฏิบตัิหลกัได้แก่ จะต้องไม่ใช้ข้อมลูภำยในเพื่อหำผลประโยชน์
ให้กับตนเองหรือผู้อื่นเช่น กำรซือ้หุ้นบริษัทฯ ในเวลำที่จะประกำศผลกำรด ำเนินงำน กำรซือ้ที่ดินหรือลงทุนในธุรกิจใน
บริเวณที่ใกล้กบับริเวณที่บริษัทฯ จะขยำยกิจกำรไป นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบำยและวิธีกำรดแูลผู้บริหำร ดงันี ้

 

1. ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรรวมถึงผู้บริหำรฝ่ำยต่ำงๆ รับทรำบเก่ียวกบัหน้ำที่ท่ีต้องรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลนุิติภำวะ รวมถึงบทก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
พ.ศ.2535 และตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

2.    ก ำหนดให้ผู้บริหำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  และจัดส่งส ำเนำรำยงำนดังกล่ำวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรำยงำนต่อ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

 

ทัง้นี ้หำกผู้ที่เก่ียวข้องฝ่ำฝืนข้อก ำหนดในเร่ืองเก่ียวกบักำรใช้ข้อมลูภำยในดงักล่ำว ถือว่ำได้กระท ำผิดข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ จะมีโทษทำงวินัยอย่ำงเคร่งครัด และหำกมีกำรกระท ำที่เชื่อได้ว่ำท ำผิดกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ
ข้อบงัคบัของภำครัฐ บริษัทฯ จะสง่เร่ืองให้เจ้ำหน้ำที่รัฐด ำเนินกำรต่อไป 

 
9.10   ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
 

ค่ำตอบแทนกำรสอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำล และกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับปี  2562  ของบริษัทฯ และ 
บริษัทย่อยเป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ 13.38 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกที่ได้รับอนมุตัิที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นปี 2562 เนื่องจำกมี
ค่ำสอบบญัชีของบริษัทย่อยที่เปิดเพิ่มขึน้ในปี 2562 จ ำนวน 3 บริษัท 
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9.11  การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 
 

9.11.1  นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

บริษัทฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำย และยึดหลกัจริยธรรมทำงธุรกิจที่โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้  บริษัทฯ ได้เข้ำ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “แนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต” เพื่อแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ใน
กำรต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ โดยมีนโยบำยดงันี ้

 

1.1  ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนของบริษัทฯ หรือ บคุคลที่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัทฯ กระท ำกำร
หรือยอมรับหรือให้กำรสนบัสนนุกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมแก่บคุคล หรือ หน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง ไม่ว่ำจะด้วยกำรเสนอให้   (Offering)   กำรให้ค ำมัน่สญัญำ  (Promising)   กำรเรียกร้อง  (Soliciting)   กำรร้อง
ขอ (Demanding)  กำรให้ หรือ รับสินบน (Giving or Accepting Bribes) หรือ มีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทำงทุจริตหรือ
คอร์รัปชั่น  โดยให้สนับสนุนทุกองค์กรที่เก่ียวข้อง ลูกค้ำ คู่ค้ำ ผู้ รับจ้ำง ผู้ รับจ้ำงช่วงให้มีกำรปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทฯ 
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  และให้มีกำรสอบทำนแนวทำงปฏิบตัิให้สอดคล้องกบันโยบำย ระเบียบปฏิบตัิ ข้อก ำหนด ข้อบงัคบั 
ประกำศ กฎหมำย และกำรเปล่ียนแปลงทำงธุรกิจ  

 

1.2  บริษัทฯ มีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไม่เข้ำร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำ บริษัทฯ มี
ส่วนเก่ียวข้อง ช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่พรรคกำรเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งหรือกลุ่มพลงักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง โดยจะวำงตวัเป็น
กลำง ไม่ฝักใฝ่พรรค หรือ กลุ่มกำรเมืองใด และจะไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนพรรคกำรเมืองใดพรรค
กำรเมืองหนึ่ง หรือให้ควำมช่วยเหลือผู้สมคัรรับเลือกตัง้ทำงกำรเมืองคนหน่ึงคนใดโดยเฉพำะ  และบริษัทฯ ถือว่ำ พนกังำน
สำมำรถใช้สิทธิของตนเองในฐำนะพลเมืองดีตำมรัฐธรรมนญูและกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

 

1.3  บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำรด ำเนินธุรกิจและ กำร
ติดต่อภำครัฐและเอกชนจะต้องเป็นอย่ำงโปร่งใส ซื่อสตัย์และด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

 

 1.4  บริษัทฯ จะควบคมุกำรบริจำคเพื่อกำรกศุล กำรให้เงินสนบัสนนุ กำรให้ของขวญัทำงธุรกิจและกำรสนบัสนนุ
กิจกรรมต่ำงๆ ให้มีควำมโปร่งใสถกูต้องตำมกฎหมำย 

 

1.5   บริษัทฯ จัดให้มีกำรควบคุมและตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม สม ่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้พนกังำนทุกคน 
รวมถึงบคุคลที่สำมที่มีควำมเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ปฏิบตัิขดักบันโยบำยนี ้

 

1.6  บริษัทฯ จัดให้ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชัน่แก่คณะกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน
ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่สำมที่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัทฯ เพื่อส่งเสริมควำมซื่อสตัย์สจุริตและควำมรับผิดขอบต่อหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ รวมถึงส่ือให้ทรำบถึงควำมมุ่งมัน่ของบริษัทฯ  

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

1.   กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนกังำนทุกคนของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย  นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต
และคอร์รัปชัน่ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) จริยธรรมของคณะกรรมกำรบริษัท  (Director Code of 
Conduct) จริยธรรมของผู้บริหำรและพนกังำน (Executive and Employee Code of Conduct)   และ นโยบำยกำรก ำกบั
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ดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ของบริษัทฯ รวมทัง้ระเบียบและคู่มือปฏิบัติงำนของบริษัทฯ         
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทำงปฏิบตัิอื่นใดที่บริษัทฯ จะก ำหนดขึน้ต่อไป  

 

2.  พนกังำนของบริษัทฯ จะต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ที่
เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้ บังคบับัญชำหรือบคุคลที่รับผิดชอบหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทรำบและให้ควำม
ร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ หำกมีข้อสงสยัให้ปรึกษำกบัผู้บงัคบับญัชำ หรือฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลและ
พฒันำองค์กรผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ   

 

 3.  บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังำนที่ปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้อง
กับบริษัทฯ โดยพนกังำนที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบำะแสจะได้รับควำมคุ้มครองโดยไม่ถูกลงโทษ โยกย้ำยไมเป็นธรรมหรือโดย
กลัน่แกล้งและรวมถึงกำรแต่งตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบทกุเบำะแสท่ีแจ้งมำ 

4. ผู้กระท ำกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ จะได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยัตำมข้อบงัคบัใน
กำรท ำงำนของบริษัทฯ และอำจได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผิดกฎหมำย 

 

5. กำรให้หรือกำรรับเงินสนบัสนุนจะต้องเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ มีควำมถูกต้องโปร่งใส มีหลักฐำน
และบนัทึกบญัชีได้ โดยจะมีควบคุม ตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่ำเงินสนบัสนุนไม่ได้เป็นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ มีขัน้ตอน
กำรอนมุตัิและกำรใช้เงินสนบัสนนุสอดคล้องกบักระบวนกำรควบคมุภำยใน 

 

6. บริษัทฯ จะบริจำคเพื่อกำรกุศลทัง้ทำงด้ำนกำรเงินหรือในรูปแบบของกำรให้ควำมช่ วยเหลือรูปแบบอื่นๆ 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมตอบแทนสงัคม ตลอดจนเพื่อกำรประชำสมัพนัธ์และเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดย
ไม่ได้มุ่งหวงัผลทำงธุรกิจเป็นกำรตอบแทน 

7. กำรบริจำคเพื่อกำรกศุลและกำรให้เงินสนบัสนนุของบริษัทฯ ต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้มีอ ำนำจของบริษัทฯ 
ตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้

 

 7.1  จะต้องเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องและสมัพนัธ์กบันโยบำยและแผนงำนของบริษัทฯ 
 7.2  มีบคุคลหรือองค์กรที่เฉพำะในกำรรับเงินบริจำคหรือเงินสนบัสนนุไปใช้อย่ำงชดัเจน 
 7.3  มีวตัถปุระสงค์ที่ชดัเจนในกำรใช้เงินบริจำรและเงินสนบัสนนุนัน้ ซึง่สำมำรถปฏิบตัิและวดัประเมินผลได้ 
 7.4  เป็นกิจกรรมที่มีระยะเวลำเร่ิมต้นและสิน้สดุ 
 7.5  ระบสุถำนท่ีในกำรน ำเงินบริจำคหรือเงินสนบัสนนุไปใช้ชดัเจน 
 7.6 จะต้องระบุถึงประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรน ำเงินบริจำคหรือเงินสนับสนุนไปใช้ว่ำ มีใครได้รับ
ประโยชน์บ้ำง ได้รับประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้อมอย่ำงไร ทัง้เชิงปริมำณหรือเชิงคณุภำพ 
 7.7  มีหลกัฐำนหรือใบเสร็จระบเุงินท่ีสำมำรถตรวจสอบกำรใช้เงินและกำรด ำเนินงำนได้ 

7.8  กำรให้หรือรับของก ำนลั กำรเลีย้งรับรองและค่ำใช้จ่ำย ให้ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนปฏิบตัิตำมที่ก ำหนด
ในจริยธรรมว่ำด้วยกำรให้ หรือรับของขวญั หรือทรัพย์สิน หรืประโยชน์อื่นใด 

 

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหำร ลกูค้ำ พนกังำน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เก่ียวข้องผ่ำนทำงรำยงำน
ประจ ำปี (annual report) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือวิธีกำรอื่นที่เหมำะสมเพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจอย่ำง
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดงันี ้
 

(1) ก ำหนดนโยบำย และก ำกบัดแูลให้มีระบบที่สนบัสนุนกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภำพ
ให้เกิดขึน้ในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ำทุกคนในบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ 

 

(2) พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปล่ียนแปลง นโยบำยกำรต่อต้ำนทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีได้รับจำก
ผู้บริหำรให้มีควำมเหมำะสมกบัรูปแบบธุรกิจ สภำพแวดล้อมของบริษัทฯ วฒันธรรมองค์กร 
 

(3) มีควำมเข้ำใจอย่ำงชดัเจนถึงปัจจยั และสำเหตุที่อำจท ำให้เกิดควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ที่
ส ำคญัของบริษัทฯ พร้อมทัง้ให้ควำมมัน่ใจต่อวิธีกำรท่ีผู้บริหำรใช้จดักำรควำมเส่ียงนัน้ 

 

(4) ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่ำง โดยกำรแสดงควำมซื่อสตัย์ มุ่งมัน่ ในกำรต่อต้ำนกำรทจุริตทกุรูปแบบ 
 

(5) สร้ำงและปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพื่อช่วยป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต 
 

(6) สนับสนุนหน่วยงำนอิสระในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ซึ่ง
ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง ผู้ตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้อง
และหน่วยงำนก ำกบัดแูลจำกภำยนอก 

 

(7) ส่ือสำรและเน้นย ำ้ควำมมุ่งหวังของคณะกรรมกำรบริษัท และผู้ บริหำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ ให้พนกังำนทกุระดบั รวมถึงบคุคลที่สำมที่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัทฯทรำบและด ำเนินกำรอย่ำงจริงจงั 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดงันี ้
 

(1) สอบทำนนโยบำยกำรต่อต้ำนทจุริตและคอร์รัปชัน่ ที่ได้รับจำกผู้บริหำรให้มีควำมเหมำะสมกบัรูปแบบธุรกิจ 
สภำพแวดล้อมของบริษัทฯ วฒันธรรมองค์กร 

 

(2) สอบทำนทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีได้รับจำก
คณะผู้บริหำร 
 

(3) สอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน และ
กำรประเมินควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตำมที่ผู้ตรวจสอบภำยในได้เสนอ เพื่อให้มัน่ใจว่ำระบบดงักล่ำวมี
ควำมเส่ียงที่จะท ำให้เกิดโอกำสกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ที่มีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
น้อยที่สดุ และมีควำมเหมำะสมกบัรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ ตำมมำตรฐำนสำกล มีควำมรัดกุม เหมำะสม ทนัสมยัและมี
ประสิทธิภำพ 
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คณะท างานบริหารความเสี่ยง มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดงันี ้
 

(1) พิจำรณำนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
 

(2) ติดตำมกระบวนกำรบ่งชีแ้ละประเมินควำมเส่ียงด้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่นเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัท เก่ียวกบัควำมเส่ียงและกำรจดักำรควำมเส่ียง 

 

ผู้บริหาร มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดงันี ้
 

(1) ปฏิบตัิตนและส่งเสริมจริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่ำงให้กบัพนกังำน รวมถึงบคุคลที่สำมที่มีควำมเก่ียวข้องกบั
บริษัทฯ ก ำหนดให้มีระบบและให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อส่ือสำรไปยัง
พนักงำนและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำย รวมทัง้ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ ก ำ หนดขัน้ตอนกำร
ปฏิบตัิงำนเพื่อป้องกนักำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ เช่น กำรแบ่งแยกหน้ำที่ของผู้ปฏิบตัิงำน เพื่อให้มีกำรสอบยนัควำมถกูต้อง
สมบรูณ์ระหว่ำงกนัและกำรจดัท ำเอกสำรหลกัฐำน 

 

(2) จดัให้มีกำรควบคมุภำยในเพื่อปอ้งกนัควำมเส่ียงด้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ในหน่วยงำนและกระบวน 
กำรปฏิบตัิงำนท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบ 
 

(3) สอบทำนและติดตำมกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน เพื่อให้มัน่ใจว่ำเป็นไปตำมนโยบำย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
ประกำศและค ำสัง่ต่ำงๆ ของบริษัทฯ  
 

(4) รำยงำนกรณีทุจริตและคอร์รัปชั่น ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรบริษัท ตำมควำม
เหมำะสมแล้วแต่กรณี 
 

(5) ส่งเสริม สร้ำงแรงจงูใจให้พนกังำนปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เชิด
ชคูนดีและต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
 

(6) สร้ำงควำมตระหนัก และส่ือสำรช่องทำงกำรรำยงำน กำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นให้กับ
พนกังำนทรำบ 
 

(7) ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ปรำศจำกกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น ปกป้องพนักงำนที่ปฏิเสธกำร
ทุจริตและคอร์รัปชัน่ เช่น ไม่ลดต ำแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อพนกังำนที่ปฏิเสธกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น แม้ว่ำ
กำรกระท ำนัน้ จะท ำให้บริษัทฯ สญูเสียโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม 

 

พนักงาน มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดงันี ้
 

(1) ปฏิบตัิตำมนโยบำย กฎระเบยีบข้อบงัคบัและค ำสัง่ตำ่งๆ ของบริษัทฯ ที่เก่ียวกบักำรต่อต้ำนกำรทจุริตและ
คอร์รัปชัน่ รวมทัง้จริยธรรมและจริยธรรมของพนกังำน 

 

(2) รำยงำนเหตกุำรณ์ที่น่ำสงสยั หรือพฤติกรรมกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ของคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและ
พนกังำน ตลอดจนบคุคลภำยนอก เช่น คู่ค้ำ ลกูค้ำ ผู้ เก่ียวข้อง ฯลฯ ตำมกระบวนกำรท่ีบริษัทฯ ก ำหนด 
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(3) สนบัสนนุและให้ควำมร่วมมือในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและคอร์รัปชั่น 
 

(4) สร้ำงวฒันธรรมองค์กรให้ปรำศจำกกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตลอดจนเห็นคณุค่ำของกำรประพฤตปิฏิบตัิตน
ตำมหลกัคณุธรรมและจริยธรรม 
 

(5) พนกังำนทกุคนทกุระดบัต้องเปิดเผยรำยกำรควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ 
 

หมำยเหต ุ:  นกัลงทุนสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอรัปชัน่  จริยธรรมธุรกิจ และ
กฎบตัรคณะกรรมกำรในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th/corporate-governance 

 

9.11.2 จริยธรรมธุรกิจ 
 

บริษัทฯ ก ำหนดให้มีจริยธรรมด้ำนกำรปฏิบัติงำนและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจทีดี
ส ำหรับคณะกรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำน ถือปฏิบตัิ  โดยมุ่งเน้นหลกักำรส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ควำมส ำคญั
กับกำรปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเสมอภำค เป็นธรรม รวมถึงกำรเคำรพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ฝ่ำยบริหำรจึง
คดัเลือกจริยธรรมหลกัขึน้มำให้ผู้บริหำรยึดถือปฏิบตัิ  ดงันี ้

 

1. ปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ซึอ่สตัย์สจุริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท ปฏิบตัิตำมกฎระเบียบและนโยบำยของบริษทั
ฯ โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส ำคญั 

 

2. รักษำควำมลบัของลกูค้ำ คู่ค้ำ และบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด  โดยดแูลระมดัระวงัมิให้เอกสำรหรือข่ำวสำรอนั
เป็นควำมลบัของบริษัทฯ ร่ัวไหล 

 

3. เคำรพในสิทธิส่วนบุคคลของพนกังำนอื่น ไม่น ำเอำข้อมลูหรือเร่ืองรำวของพนกังำนอื่น ทัง้ในเร่ืองส่วนตัว
และเร่ืองอื่นๆ ไปเปิดเผย หรือวิพำกษ์วิจำรณ์ในลกัษณะที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่พนกังำน หรือภำพลกัษณ์โดยรวม
ของบริษัทฯ  

 

4. ไม่กล่ำวร้ำยหรือกระท ำกำรใด อนัน ำไปสู่ควำมแตกแยก หรือควำมเสียหำยภำยในบริษัทฯ หรือของบคุคลที่
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

 

5. รักษำและร่วมสร้ำงสรรค์ให้เกิดควำมสำมคัคีในหมู่คณะ 
 

6. ปฏิบตัิต่อผู้ ร่วมงำนด้วยควำมสภุำพ มีน ำ้ใจ มมีนษุย์สมัพนัธ์ที่ดี และรักษำค ำมัน่สญัญำ 
 

7. ประพฤติปฏิบตัิและพฒันำตนเองไปในทำงที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและบริษัทฯตำมค่ำนิยมขององค์กร 
 

8. ยึดมัน่ในคุณธรรมและละเว้นจำกอบำยมขุทัง้ปวง ไม่ประพฤติตนในทำงที่อำจท ำให้เส่ือมเสียชื่อเสียงของ
ตนเองและบริษัทฯ 

 

9. เอำใจใส่และช่วยด ำเนินกำรใดๆที่จะรักษำสภำพแวดล้อมและบรรยำกำรในกำรท ำงำน รวมทัง้กำรพฒันำ
องค์กรไปสู่ควำมเป็นเลิศ 
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10. หลีกเล่ียงกำรให้ และ/หรือ รับส่ิงของ กำรให้ และ/หรือ รับกำรเลีย้งรับรองหรือประโยชน์ใดๆ จำกคู่ค้ำ หรือ    
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจในทำงที่ชอบธรรมของบริษัทฯ หรือใน
เทศกำล หรือประเพณีนิยมในมลูค่ำที่เหมำะสม  หำกของขวัญที่ได้รับในรูปของเงินหรือส่ิงของมีมลูค่ำเกิน  3,000 บำท      
ให้ปฏิเสธที่จะรับและส่งคืน กรณีที่เป็นกำรให้ของขวญั ของช ำร่วย มีมลูค่ำไม่เกิน 3,000 บำท กำรเลีย้งรับรอง คู่ค้ำ หรือ     
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมจริงตำมปกติธุรกิจและประเพณีนิยม     

 

11. หลีกเล่ียงพฤติกรรมทีเ่ป็นกำรคกุคำมทำงเพศ 
 

หมำยเหตุ :  นกัลงทุนสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบำยต่ำงๆ รวมถึงนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอรัปชัน่  
จริยธรรมต่ำงๆ และกฎบตัรคณะกรรมกำรในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th/corporate-governance 
 
9.11.3 การเปิดเผยนโยบายส าคัญของบริษัทฯ 
 

หลงัจำกที่คณะกรรมกำรบริษัท ได้จดัท ำและก ำหนดนโยบำยส ำคญั อนัได้แก่ นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง นโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภยัด้ำนสำรสนเทศ และนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 และฉบับปรับปรุงวันที่ 21 มีนำคม 2560 และฉบับปรับปรุงล่ำสุดวันที่ 24 
กรกฎำคม  2561 บริษัทฯ ได้น ำนโยบำยดังกล่ำวขึน้แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.principalcapital.co.th และ
เว็บไซต์ภำยในของบริษัทฯ เพื่อให้พนกังำนบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับทรำบ นอกจำกนีย้งัได้ท ำกำรจดัประชมุเพื่อชีแ้จง
นโยบำยดงักล่ำว และเปิดโอกำสให้พนกังำนได้ซกัถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมและลงนำมเพื่อรับทรำบนโยบำยเหล่ำนี ้ 

 
9.11.4  การก าหนดขอบเขตหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษทั 
 

อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
 

1. ควบคมุดแูลกำรด ำเนินกิจกำรและ/หรือบริหำรงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
 

2. ก ำหนดนโยบำยของบริษัทฯ รวมถึงกำรสัง่กำรและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนโดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุในกำรบริหำรงำน 

 

3. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกปัจจยัต่ำงๆ ทัง้
จำกภำยในและภำยนอกบริษัทฯ 

 

4. มีอ ำนำจพิจำรณำว่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ระดบับริหำรและบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนกำรโอน โยกย้ำยข้ำมสำยงำน
หรือกำรพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ระดบับริหำร  

 

5. ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย จำกคณะกรรมกำรบริษทัเป็นครำวๆ ไป 
 

6. วงเงินอนมุตัิของประธำนคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็นไปตำมคูม่ืออ ำนำจด ำเนินกำรท่ีบริษัทฯประกำศใช้  
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อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 

1. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรส ำคญัของบริษัทฯ 
 

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย และด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด 
 

3. เรียกประชมุคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร เฉพำะเร่ือง 
 

4. จัดท ำรำยงำนกำรประชุม และเอกสำรส ำคญัต่ำงๆ ได้แก่ กำรจัดหำสถำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ประชุมผู้ ถือหุ้น กำรก ำหนดวำระกำรประชุม พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม กำรจดบนัทึกรำยงำนกำร
ประชมุทัง้หมด 

 

5. จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

6. จดัประชมุผู้ ถือหุ้น ดแูลผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุร่ำงนโยบำยด้ำนกำรบริหำรต่ำงๆ 
 

7. ดแูลให้บริษัทฯ และคณะกรรมกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และกฎเกณฑ์ของ คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ (กลต.) และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) 

 

8. ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีมำตรฐำนด้ำนบรรษัทภิบำลท่ีเหมำะสม 
 

9. เป็นหรือประสำนงำนนำยทะเบียนของบริษัทและกำรประสำนงำนเก่ียวกบักำรจำ่ยเงินปันผล 
 

10. ด ำเนินกำรตำมมติที่ประชมุกรรมกำร หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

9.11.5 การถ่วงดลุของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรทัง้สิน้ 9 คน โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

• กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร   จ ำนวน 4 คน 

• กรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหำร   จ ำนวน 2 คน 

• กรรมกำรอิสระ    จ ำนวน 3 คน 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนนัน้ ปัจจัยหนึ่งที่ส ำคัญคือกำรสร้ำง
สมดุลของก ำไรเชิงเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อม ดงันัน้ นอกจำกควำมมุ่งมัน่ในกำรขยำยกิจกำรให้ได้ตำมเป้ำหมำย
แล้ว  บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดให้มีสร้ำงสรรค์กิจกรรมเพื่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่องมำกขึน้ และท ำให้เห็นผลอย่ำง
เป็นรูปธรรมที่ชดัเจนขึน้ โดยเน้นกำรสร้ำงรำกฐำนของควำมเข้ำใจและรับรู้ร่วมกันให้เกิดขึน้ในองค์กรเป็นล ำดบัแรก เมื่อ
หน่วยย่อยขององค์กรเข้ำใจแล้ว จึงจะเกิดกำรสร้ำงสรรค์ได้อย่ำงต่อเนื่องตำมที่คำดหวงัไว้ โดยบริษัทฯ ได้ยึดตำมแนวทำง
ปฏิบตัิใน 7 หวัข้อหลกัตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจกำรที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก ำหนดขึน้ 
และ ISO 26000 มำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ดงัต่อไปนี ้ 
 

1.  การก ากบัดูแลกิจการที่ด ี
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญ และไม่ขัดต่อหลัก

กฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมถึงต้องค ำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึน้กบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ดงันัน้ เพื่อให้
พนกังำนของบริษัทฯ ได้มีควำมเข้ำใจตรงกนัและมีหลกัยึดปฏิบตัิ บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและ
นโยบำยที่เก่ียวข้องต่ำงๆ บนอินทรำเน็ตของบริษัทฯ  และประชำสมัพนัธ์ให้พนกังำนได้รับทรำบข้อมลูและปฎิบตัิตำม 
  

2.  การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ประกำศนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ไว้

เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน อันจะช่วยลดปัญหำของควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือกำรละเมิดกฎหมำยได้ และ 
นโยบำยทำงสำรสนเทศท่ีครอบคลมุถึงกำรใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้อง เพ่ือขจดัปัญหำกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 
โดยมีกำรก ำหนดบทลงโทษก ำกับไว้บนอินทรำเน็ตของบริษัทฯ  และประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนได้รับทรำบข้อมูลและ
ปฏิบัติตำม นอกจำกนีบ้ริษัทฯ มีกำรทบทวนมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรและปรับปรุงนโยบำยให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล  บริษัทฯ ได้รับใบรับรองกำรมีนโยบำยและแนวปฏิบตัิตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) สะท้อนควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทจริุตคอร์รัปชัน่มำใช้จริงในองค์กำรได้และประกำศตนร่วมตอ่ต้ำนกำรทจริุตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 

เมื่อวันที่  7 มิถุนำยน 2561 บริษัทฯ ผ่ำนกำรรับรอง Anti-Corruption จำก โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)  

 

3.  สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัต่ิอพนักงาน 

บริษัทฯ ให้กำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม มีสวัสดิกำร ควำมปลอดภัย และสุขอนำมยัที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนแรงงำน มีกำรตอบแทนพนักงำนในลกัษณะที่นอกเหนือจำกค่ำจ้ำงและโบนัส และจัดฝึกอบรม
สร้ำงเสริมพฒันำศกัยภำพของพนกังำน เพื่อให้พนกังำนได้เสริมศกัยภำพในด้ำนต่ำงๆ และพฒันำควำมสมัพนัธ์ในองค์กร 
และพฒันำศกัยภำพ ยกระดบัควำมรู้และควำมสำมำรถของพนกังำน อีกทัง้สร้ำงเสริมกำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพและกำร
ท ำงำนเป็นทีม และหลักสูตรเฉพำะของส่วนงำนอื่นๆ  ยกตัวอย่ำงเช่น จัดอบรมหลักสูตร Senior Supervisor ให้แก่ 
หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะส ำหรับหัวหน้ำงำน Leadership Skill Development เจ้ำหน้ำที่ แพทย์และพยำบำลของ
โรงพยำบำลพิษณเุวช เป็นต้น 
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นอกจำกนีย้งัได้สนบัสนนุให้กรรมกำรบริษัทเข้ำรับกำรฝึกอบรมกบั “สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย” 
อีกด้วย 

 
4.    ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

ส ำหรับธุรกิจ เพื่อเป็นกำรรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำระดับบนส ำหรับธุรกิจเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์  
บริษัทฯ จึงได้ท ำสัญญำกำรจัดกำรกับกลุ่มแมริออท ซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรมระดบันำนำชำติที่มีชื่อเสียง เพื่อให้บริหำรงำน
โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ ได้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนทกุไตรมำส
เพื่อให้มัน่ใจว่ำผู้บริโภคจะได้รับส่ิงที่ดีที่สดุซึง่ที่ผ่ำนมำโครงกำรนีไ้ด้รับรำงวลัยอดเยี่ยมซึง่ผู้บริโภคเป็นผู้ให้คะแนนมำโดย
ตลอด นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ได้ท ำสญัญำกำรจดักำรกับบริษัท แอสคอทท์ อินเตอร์เนชัน่แนล แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้น ำตลำดด้ำนกำรบริหำรเซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์รำยใหญ่ที่สุดในภูมิภำคเอเชีย แปซิฟิก ยุโรป และ
ตะวนัออกกลำง มำเป็นผู้บริหำรโครงกำรซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั กรุงเทพฯ   
 
5.  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 

บริษัทฯ มีกำรจดัซ้อมดบัเพลิงให้แก่อำคำรที่บริษัทฯ ได้เข้ำไปบริหำร และยงัได้ส่งพนกังำนไปเข้ำร่วมกำรอบรม
กำรช่วยชีวิตขัน้สงูร่วมกับโรงพยำบำลบีเอ็นเอช เพื่อเรียนรู้กำรปฏิบตัิตนหำกมีเพื่อนพนกังำนหรือลกูค้ำจ ำเป็นต้องได้รับ
ควำมช่วยเหลือเร่งด่วน 

 
6. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ ได้ด ำเนินกจิกรรม CSR- In process ซึง่เป็นกจิกรรมเพื่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมทีม่ีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและส่ิงแวดล้อมขององคก์ร  นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัได้ด ำเนินกิจกรรม CSR - After process  ซึง่เป็นกิจกรรมเพื่อสงัคม
และส่ิงแวดล้อมที่ไมเ่ก่ียวกบักำรด ำเนินงำนขององค์กรโดยตรงมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกจิกรรม
ดงัต่อไปนี ้

 

กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

• กำรระดมทุนส ำหรับภำรกิจมอบกำรศลัยกรรมรักษำภำวะปำกแหว่งเพดำนโหว่ของมลูนิธิสร้ำงรอยยิม้ ซึ่ง
เป็นโครงกำรที่บริษัทฯ ได้ริเร่ิมและด ำเนินกำรต่อเนื่องมำหลำยปีแล้ว ในปี 2562 สำมำรถระดมทุนและเงินบริจำคจำก
พนกังำนของบริษัทฯ จ ำนวน 91,859 บำท 

• บริษัทฯ จัดกิจกรรม Wish upon a Star เพื่อระดมทุนจำกลูกค้ำและพนักงำนของบริษัทฯ เพื่อจัดหำ
ของขวญั อปุกรณ์กีฬำ อปุกรณ์เคร่ืองเขียน เลีย้งอำหำรกลำงวนัเด็กและบริจำคส่ิงของต่ำงให้นกัเรียนโรงเรียนบำงเก่ำ ใน
อ ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบรีุ บริษัทฯ มอบเงินบริจำคจ ำนวน 16,681 บำท  

• บริษัทฯ จัดกิจกรรมวิ่งกำรกุศล “Run to give” เพื่อบริจำครำยได้หลังหักค่ำใช้จ่ำยจำกกำรขำยเสือ้และ
กระเป๋ำให้แก่องค์กำรช่วยเหลือเด็กประจ ำประเทศไทยเพื่อเป็นทุนกำรศึกษำให้แก่เด็กๆ  โดยมอบเงินบริจำคจ ำนวน 
22,750 บำท 

• บริษัทฯ จดักิจกรรมปันน ำ้ใจให้ผู้ ป่วยมะเร็งเต้ำนม  เพื่อระดมทุนโดยกำรออกร้ำนขำยสินค้ำ เพื่อน ำรำยได้
หลงัหกัค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 900 บำท ไปมอบให้แก่มลูนิธิมะเร็งเต้ำนมเพื่อช่วยเหลือสตรีที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนมในวนัสตรี
สำกล 
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• บริษัทฯ ได้บริจำคข้ำวของเคร่ืองใช้เก่ำของ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ เซอร์วิสอพำร์ทเมนท์สำทร-วิสต้ำ ให้แก่
วดัสวนแก้วเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

• พนกังำนและผู้บริหำรของโครงกำรซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั กรุงเทพฯ ได้จดักิจกรรมปลกูป่ำชำยเลน ที่บำงขุน
เทียนเพื่อป้องกนักำรพงัทลำยของดินตำมแนวชำยหำด  

• พนักงำนและผู้บริหำรของโครงกำรซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย กรุงเทพฯ ได้มอบอำหำรสัตว์ อุปกรณ์ท ำควำม
สะอำด  น ำ้ยำฆ่ำเห็บและหมัด หนังสือพิมพ์เก่ำ ตลอดจนส่ิงของต่ำงๆ  ที่จ ำเป็นให้แก่ มูลนิธิสงเครำะห์สัตว์พิกำรเพื่อ
ช่วยเหลือสตัว์พิกำรท่ีปัจจบุนัอปุกำระสนุขัและแมวพิกำรกว่ำ 200 ตวั 

• บริษัทฯ ได้บริจำครองท้ำแตะเก่ำที่ใช้ในห้องนอนของโครงกำรซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั กรุงเทพฯ นอกจำกนีย้งั
รับบริจำคตุ๊กตำ เสือ้ผ้ำ ส่ิงของต่ำงๆ  ที่ไม่ใช้แล้ว โดยน ำไปมอบให้แก่มูลนิธิปันกันเพื่อน ำไปขำยและหำรำยได้เป็น
ทนุกำรศกึษำให้แก่เด็กๆ ในต่ำงจงัหวดั 

 

 กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทั พิษณุเวช จ ากดั 

• โรงพยำบำลพิษณเุวช ได้จดักิจกรรมอำสำ ต้นกล้ำแห่งควำมดี โดยในปี 2562 ได้มอบทนุกำรศกึษำ ส่ือกำร
เรียนกำรสอน หนงัสือ  คอมพิวเตอร์  เสือ้ผ้ำ ยำสำมญัประจ ำบ้ำนให้แก่นกัเรียน ณ โรงเรียนองค์กำรอตุสำหกรรมป่ำไม้ 2 
จงัหวดัพิษณโุลก    

• โรงพยำบำลพิษณเุวชมอบส่ิงของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภยัน ำ้ท่วมที่อ ำเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณโุลก 

• เจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำลได้ไปสอนกำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้นให้กบันกัเรียน โรงเรียนอิมพีเรียล ในกิจกรรม 
Safety Day & ภยัพิบตัิประจ ำปีกำรศกึษำ 2562 

• โรงพยำบำลพิษณุเวชได้จัดกิจกรรมเสวนำเพื่อให้ควำมรู้แก่ประชำชนในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรเสวนำเพื่อ
เตรียมพืน้ฐำนท่ีดีให้ลกูรัก และโภชนำกำรท่ีดีส ำหรับคณุแม่ตัง้ครรภ์  เสวนำกำรออกก ำลงักำยอย่ำงฉลำดเพื่อชีวิตที่ดีกวำ่  
เป็นต้น 

• จัดหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ไปให้บริกำรในงำนบ้ำนมุง เนินมะปรำง มำรำธอน 2019 เพื่อให้บริกำรปฐม
พยำบำลแก่ผู้ ร่วมกำรแข่งขนัวิ่งมำรำธอน 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทั โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั 

• โรงพยำบำลพริน้ซ์ ปำกน ำ้โพ ได้มอบเสือ้ชูชีพจ ำนวน 50 ตวัให้แก่เทศบำลนครสวรรค์ เพื่อแจกจ่ำยให้กบั
เจ้ำหน้ำที่ท่ีปฏิบตัิงำนประชำชนในกำรสญัจรทำงเรือเพื่อท่องเที่ยว และเพื่อควำมปลอดภยัในกำรโดยสำรเรือ 

• โรงพยำบำลพริน้ซ์ ปำกน ำ้โพ ร่วมมือกบัเทศบำลนครสวรรค์ จดัตัง้ศนูย์สขุภำพอทุยำนสวรรค์เพื่อเป็นแหล่ง
ควำมรุ้ด้ำนสขุภำพและให้บริกำรสขุภำพเบือ้งต้นกบัประชำชนในจงัหวดันครสวรรค์ 

• เจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำลพริน้ซ์ปำกน ำ้โพ สอนกำรใช้เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ำ AED ให้แก่องค์กรและ
หน่วยงำนท่ีโรงพยำบำลมอบเคร่ืองกระตกุหวัใจไวให้ เพื่อให้เกิดควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรใช้งำนได้อย่ำงถกูต้อง 

• โรงพยำบำลพริน้ซ์ ปำกน ำ้โพจดักิจกรรมรับบริจำคโลหิตร่วมกับภำคกำรบริกำรโลหิตแห่งชำติที่ 8 จงัหวดั
นครสวรรค์โดยมีผู้ รับบริกำรและพนกังำนของโรงพยำบำลเข้ำร่วมบริจำคโลหิตจ ำนวน 72 ยนูิต 

• ศูนย์ไตเทียม โรงพยำบำลพริน้ซ์ ปำกน ำ้โพ 2 ให้บริกำรฟอกไตโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย แก่ผู้ ป่วยโรคไตที่มี
รำยได้น้อย   
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กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากัด 
โรงพยำบำลพิษณุเวชพิจิตร น ำโดยคณะแพทย์ พยำบำลและเจ้ำหน้ำที่ได้ออกหน่วยแพทย์เคล่ือนที่เพื่อตรวจ

สขุภำพเบือ้งต้น ร่วมกบัหน่วยงำนของภำครัฐและเอกชน  ทำงโรงพยำบำลพิษณเุวชพิจิตรได้มอบเงินสนบัสนนุและน ำ้ดื่ม 
50 โหลช่วยผู้ประสบภัยน ำ้ท่วมให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  อ ำเภอทับคล้อ จังหวัดพิ จิตร  สนับสนุนเคร่ืองดื่ม 
อำหำรแห้งให้ศนูย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภยัทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่   จดัอบรมกำรช่วยชีวิตขัน้พืน้ฐำนในโครงกำร
กู้ ชืพ กู้ภัย จังหวัดพิจิตร  เจ้ำหน้ำที่ แพทย์และพยำบำลของโรงพยำบำลสหเวชได้เข้ำร่วมซ้อมกำรฝึกอบรมดับเพลิง
เบือ้งต้นท่ีศนูย์กำรค้ำท็อปส์ พลำซ่ำ จงัหวดัพิจิตร 

 
7.  การให้ความส าคัญกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ มีควำมตัง้ใจที่จะพฒันำกำรรับผิดชอบต่อสงัคมให้เกิดควำมยัง่ยืนมำกขึน้ จึงได้เร่ิมให้ควำมส ำคญักบั
กำรจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยืน (Sustainability Report) ขึน้ เพื่อประกำศจุดยืนของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นจุดเร่ิมต้นของ
กำรสร้ำงควำมยัง่ยืนอย่ำงสมดลุให้กบัผลลพัธ์เชิงเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อม 
 

หมำยเหตุ:     โปรดอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมในรำยงำนกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน  ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ        
http://www.principalcapital.co.th/corporate-governance 
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11 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

 
11.1 นโยบายด้านการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ  มีนโยบำยให้ทุกหน่วยงำนท ำงำนอย่ำงมีระบบ   มีประสิทธิภำพ  และประสิทธิผล เป็นไปตำม
วตัถปุระสงค์ และเป้ำหมำยของบริษัทฯ มีกำรดแูลรักษำและใช้ทรัพย์สินอย่ำงประหยดัและเหมำะสม มีระบบกำรควบคุม
ภำยในรวมทัง้กำรประเมิน และบริหำรควำมเส่ียงที่รัดกมุต่อเนื่องมีประสิทธิภำพ โดยเจ้ำของหน่วยงำนจะต้องมีระบบกำร
ท ำงำนที่เป็นมำตรฐำนที่ดีและมีกำรควบคุมภำยใน เพื่อป้องกันเหตุกำรณ์อนัไม่พึงประสงค์ที่อำจจะสร้ำงควำมเสียหำย
ให้กับบริษัทฯ ได้ และพฒันำให้พนกังำนในหน่วยงำนมีควำมรู้สึกร่วมในอนัที่จะปฏิบตัิงำนตำมวิธีปฏิบตัิงำนที่เหมำะสม  
รวมถึงระเบียบและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง และพร้อมที่จะให้บริษัทฯ ประเมินและตรวจสอบกำรท ำงำนได้ตลอดเวลำ 

ส ำหรับกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ นัน้  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เห็นชอบให้ว่ำจ้ำงส ำนกังำนสอบบัญชี
จำกภำยนอก เพื่อปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ได้แก่  บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จ ำกัด ซึ่งมี
ควำมเป็นอิสระและมีควำมช ำนำญในกำรวำงระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อปรับปรุง
ระบบกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้  ผู้ตรวจสอบภำยในจะเข้ำมำตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่องทุกๆ ไตรมำส โดยนำงสำว      
กำนติมำ คงสมยตุิ เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

 โดยบริษัทฯ มีแนวทำงในกำรปฏิบตัิในกำรควบคมุภำยใน ดงันี ้
1. ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบกำร

ท ำงำนภำยในหน่วยงำนของตนให้มีประสิทธิภำพ  และถูกต้องตำมระเบียบกำรปฏิบัติงำน   โดยมีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่รัดกุมสำมำรถตรวจสอบได้  ทุกหน่วยงำนจะต้องจัดท ำคู่มือก ำหนดระเบียบกำรปฏิบัติงำนเป็นบรรทัดฐำน
ส ำหรับกำรด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนที่อยู่ในควำมดแูลของตน  โดยถือปฏิบตัิตำมนโยบำยคณุภำพของบริษัทฯ นโยบำย
ส ำคญัและระเบียบปฏิบตั่อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 

2.  แนวทำงกำรควบคุมภำยในที่มีกำรประเมิน  และบริหำรควบคุมควำมเส่ียงเป็นแนวทำงที่จะช่วยให้แต่ละ
หน่วยงำนมีกำรประเมินควำมเส่ียงในงำนที่ตนเองรับผิดชอบ  และหำทำงควบคุมด้วยกำรลดผลกระทบ หรือลดโอกำสที่
จะเกิดควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยบริษัทฯ ต้องกำรให้พนกังำนทุกระดบัชัน้มีส่วนร่วมในกำรประเมินและควบคุมควำมเส่ียง
โดยทัว่กนัเพื่อช่วยกนัป้องกนัควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึน้ 

 

3.  ผู้ตรวจสอบภำยในจะเป็นผู้สนบัสนนุผู้บริหำรทกุหน่วยงำน ในกำรจดัให้มีกำรควบคมุภำยในในทกุหน่วยงำน    
และ ด ำเนินกำรตรวจสอบเป็นระยะๆ ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้แน่ใจว่ำทุกหน่วยงำนมีระบบกำรควบคุมภำยในที่มี
ประสิทธิภำพ และมีกำรปฏิบัติตำมขัน้ตอนที่ก ำหนดอย่ำงต่อเนื่องสม ่ำเสมอ  ซึ่งจะน ำไปสู่กำรปรับปรุงระบบงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

 

4.  แนวทำงกำรตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลกัษณะที่สร้ำงสรรค์ และปรับปรุงระบบงำนให้ดีขึน้ รำยงำนท่ี
ผู้ ตรวจสอบภำยในจัดท ำขึน้  ซึ่งฝ่ำยที่เป็นเจ้ำของระบบงำนมีควำมเห็นสอดคล้องด้วยกันแล้ว  จะน ำไปพิจำรณำใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อนที่จะน ำไปปฏิบตัิต่อไป   หำกปรำกฏว่ำมีระบบงำนในหน่วยงำนใดที่
ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภำพหรือรัดกุมมำกยิ่งขึน้ ขอให้ถือเป็นหน้ำที่ของทุกหน่วยงำนที่เก่ียวข้องรีบด ำเนินกำร
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ปรับปรุงแก้ไขทนัที โดยบริษัทฯ จะถือว่ำหน้ำที่ดงักล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของงำนที่หน่วยงำนนัน้ๆ รับผิดชอบและถือเป็นส่วน
หน่ึงในกำรประเมินผลงำนของบคุคลที่เก่ียวข้องด้วย 

 
11.2  นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ประกำศ “นโยบำยบริหำรควำมเส่ียง” และ  “กฎบตัร
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง” ในเบือ้งต้นให้มีคณะท ำงำนด ำเนินกำรจดัเตรียมแนวทำงบริหำรควำมเส่ียง และใน
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
วำงแผน จดัอนัดบัควำมเส่ียงของบริษัทฯ จดัหำแนวทำงกำรป้องกนัควำมเส่ียง และบริหำรจดักำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ 
และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบทกุ 6 เดือน 

 

บริษัทฯ  ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรควำมเส่ียง ตัง้แต่กำรค้นหำ ระบุ วิเครำะห์ ประเมินควำมเส่ียง  กำร
จดักำรและควบคมุควำมเส่ียง ตลอดจนติดตำมและรำยงำนผล โดยน ำแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงตำมมำตรฐำน ISO 
31000 มำพฒันำกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง  โดยอ้ำงอิงแนวทำงปฏิบตัิด้ำนกำรควบคมุภำยในของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO  

 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ  มีดงันี ้
1. บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมเส่ียง 6 ด้ำนคือ ด้ำนกำรลงทุน ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำน

กำรเมืองและนโยบำยภำครัฐ  ด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและกฎหมำย  และด้ำนชื่อเสียงภำพลกัษณ์ ดงันัน้บริษัทฯ จึง
ต้องมีกำรจดักำรควำมเส่ียงอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง ทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัโครงกำร โดยใช้มำตรฐำนเดียวกนั
ตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด 

 

2. ผู้บริหำรต้องส่ือสำรให้บุคลำกรในทุกฝ่ำยงำนทรำบถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงและ
ควำมเส่ียงของบริษัทฯ โดยบุคลำกรของบริษัทจะต้องสำมำรถแสดงสถำนะควำมเส่ียงในงำนที่เก่ียวข้องได้และน ำไปใช้
ประกอบกำรตดัสินใจเพื่อบริหำรจดักำรฝ่ำยงำน รวมถึงก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนท่ีเหมำะสมและแผนส ำรองฉุกเฉิน
เพื่อรับมือกบัควำมเส่ียงนัน้ๆ 

 

3. ให้แต่ละฝ่ำยงำนใช้แผนที่ควำมเส่ียงและเคร่ืองมือบริหำรควำมเส่ียงตำมคู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อ
ด ำเนินกำรค้นหำ ระบุปัจจัยเส่ียง และรูปแบบของควำมเส่ียงที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน  วิเครำะห์ประเมินควำม
เส่ียงทีค้นพบ ก ำหนดระดับควำมเส่ียงพร้อมทัง้เกณฑ์ที่ยอมรับได้  ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ/มำตรกำร หรือแผนบริหำร
ควำมเส่ียงที่จะป้องกัน บรรเทำ หลีกเล่ียงหรือ ควบคุมควำมเส่ียงที่มีประสิทธิผล  ตลอดจนก ำกับ ติดตำม ทบทวนและ
ประเมินผลกำรจดักำรกบัควำมเส่ียงเพื่อน ำไปปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึน้ตำมล ำดบั 

 

4. ให้ผู้ รับผิดชอบแต่ละฝ่ำยงำนรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียงตำมที่บริษัทฯ  ก ำหนด
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 

5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงก ำหนดนโยบำยกำรบ่ริหำรควำมเส่ียงและก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิรวมถึง
ก ำกบัควำมเส่ียงภำยในองค์กร และเป็นผู้สรุปและรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป 
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและหน้าที่ความรับผิดชอบ (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562) 
 

 
 
(1) คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่รับผิดชอบในภำพรวมของกำรก ำกบัดแูลกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ 
(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่สนบัสนุนคณะกรรมกำรบริษัทด้วยกำรช่วยสอบทำนอย่ำงเป็นอิสระ ให้

มัน่ใจว่ำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล 
(3) คณะกรรมกำรบริหำร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรทบทวน ก ำกับดูแลและติดตำมสถำนะควำมเส่ียงที่

ส ำคญัของธุรกิจ และระบบควบคมุภำยในของบริษัทฯ 
(4) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ก ำกับดูแลให้กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงได้รับกำรปฏิบตัิทั่วทัง้องค์กรอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงควำมมัน่ใจว่ำมีแผนจดักำร
ควำมเส่ียงที่เหมำะสม  

(5) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบครอบคลมุในเร่ืองดงัต่อไปนี ้
(5.1) ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยและกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเส่ียง  
(5.2) พฒันำระบบกำรจดักำรควำมเส่ียงทัง้องค์กรให้มีประสิทธิภำพและผลกัดนัให้เกิดควำมร่วมมือใน

กำรบริหำรควำมเส่ียงทกุระดบัอย่ำงต่อเนื่อง 
(5.3) ติดตำมและสอบทำนควำมเส่ียงของหน่วยงำนต่ำงๆพร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไข 
(5.4) ก ำกบัดแูลควำมมีประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง 
(5.5) รำยงำนควำมเส่ียงและผลกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทตำมวำระ

ที่ก ำหนด 
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ผลลัพธ์ที่คาดหวงัจากการบริหารความเสี่ยง 
(1) สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมจ ำเป็นในกำรจัดกำรควำมเส่ียงในเชิงรุก โดยระบุ ประเมิน และจัดกำรกับ

ควำมเส่ียงอย่ำงจริงจงัและทัว่ถึงทัง้องค์กร  
(2) เพิ่มช่องทำงในกำรระบโุอกำสที่อำจน ำไปสู่กำรเติบโตของกิจกำร และมีควำมพร้อมส ำหรับภยัคกุคำมที่จะ

เป็นอปุสรรคในกำรด ำเนินงำน 
(3) มีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงที่ได้มำตรฐำนตำมค่ำนิยมสำกล 
(4) เพิ่มโอกำสและควำมเป็นไปได้ที่จะมีผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย  อันจะน ำมำซึ่งควำมมัน่ใจและ

ควำมไว้วำงใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจกำร 
(5) สำมำรถน ำข้อมลูควำมเส่ียงไปประกอบกำรวำงแผนและกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
(6) ท ำให้กำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยทุธ์มีควำมชดัเจน และคำดกำรณ์ล่วงหน้ำได้มำกขึน้ 
(7) เพิ่มควำมสำมำรถในกำรบริหำรอบุตัิกำรณ์ได้ดีขึน้ 
(8) เพิ่มกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ในกำรจดักำรกบัควำมเส่ียง 

 
การทบทวนนโยบาย 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะต้องทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงและคู่มือเอกสำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง

อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ แล้วรำยงำนควำมเหมำะสมและประสิทธิผลของกำรน ำไปใช้งำนเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท

พิจำรณำ ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง  
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12. รายการระหว่างกัน 
 
12.1  เปิดเผยรายการระหว่างบุคคลอื่นที่อาจมคีวามขัดแย้ง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ไมม่ีรำยกำรระหวำ่งบคุคลอื่นที่อำจมคีวำมขดัแย้งกบับริษัทฯ  มเีพียงรำยกำรระหวำ่ง
บริษัทฯ และบริษัทย่อยทีเ่ป็นปกติธุรกิจ ซึง่ได้มีกำรเปิดเผยข้อมลูไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิประจ ำปี 2562  แล้ว  
 
12.2   ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการระหว่างกนั 
 

กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทย่อยนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นว่ำ มีควำมสมเหตุสมผล
และเป็นรำยกำรปกติของธุรกิจที่มีเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไป  โดยมีรำคำและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม 

 

12.3   นโยบายการท ารายการระหว่างกนั 
 
 เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทุกรำยโดยเท่ำเทียมกัน  รวมถึงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี     
บริษัทฯ จึงได้จดัท ำ “นโยบำยกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั” ขึน้ และประกำศไว้ในนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำร โดยยึด
หลกักำรดงันี ้

• เป็นรำยกำรท่ีผ่ำนขัน้ตอนกำรอนมุตัิที่โปร่งใสโดยกรรมกำรและผู้บริหำรด้วยควำมรับผิดชอบระมดัระวงัและ
ซื่อสตัย์สจุริต โดยผู้มีสว่นได้ส่วนเสียไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ 

• เป็นรำยกำรท่ีด ำเนินกำรโดยค ำนงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมอืนกำรท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก 
• มีระบบกำรตดิตำมและตรวจสอบท่ีท ำให้มัน่ใจได้ว่ำกำรท ำรำยกำรเป็นไปตำมขัน้ตอนท่ีถกูต้อง 

 

กรณีที่รำยกำรระหว่ำงกนัของบริษทัฯ เกิดขึน้กบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทฯ จะน ำเสนอ
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีอำจเกิดขึน้บริษัทฯ จะจดัให้มีผู้ เชี่ยวชำญ
อิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ทัง้นีก้ำรอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำร
ระหว่ำงกนัท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคตนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัท กฎหมำยว่ำ
ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

หำกเกิดรำยกำรระหว่ำงกนั บริษัทฯ จะด ำเนินกำรให้มีกำรอนมุตัิให้ท ำรำยกำรดงักล่ำว โดยบคุคลที่มีส่วนได้เสีย
หรืออำจขดัแย้งจะต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมตัิ  ทัง้นีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้พิจำรณำ และให้ควำมเห็น
ต่อกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวทุกครัง้ ซึ่งขัน้ตอนกำรอนุมตัิกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรให้ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะด ำเนินกำร
ตำมขัน้ตอนของข้อก ำหนดหรือ ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  ประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ข้อก ำหนดเร่ืองรำยกำรที่เก่ียวโยงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด โดยกำรก ำหนดรำคำ ค่ำตอบแทน หรือค่ำธรรมเนียมเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนั
บริษัทจะก ำหนดโดยอ้ำงอิงจำกรำคำตลำด ตลอดจนมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนกับัญชีและผู้สอบบัญชี
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อนุญำตแห่งประเทศไทย รวมทัง้พิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร และค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท ฯ เป็น
ส ำคญั และจะเปิดเผยรำยละเอียดในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ 

 

12.4    รายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด  
 รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันท่ี 13 มีนาคม 2563 

  จ านวนหุ้นสามัญ ร้อยละ จ านวนหุ้นสามัญ ร้อยละ 

1 นำยแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยำกร - - - - 
 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
2 นำยจอห์น ลี โกะชนุ - -   
 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ     
3 นำยญำณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ - - - - 
 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
4 ดร.สำธิต วิทยำกร 806,728,800 24.89 806,728,800 23.30 
 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
5 นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค 10,000,000 0.30 10,000,000 0.29 
 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 

6. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ 15,149,000 0.46 15,149,000 0.44 
 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ 100,000 0.003 130,000 0.004 
7 นำงสำวอรัญญำ เฉลิมพรวโรดม - - - - 
 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
8 ดร.จฑุำมำส อิงโพธ์ิชยั - - - - 
 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
9 นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร 22,985,100 0.71 22,985,100 0.66 
 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
10 นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ - - - - 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
11 นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช - - - - 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
12 นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร  1,917,852,143 59.19 1,917,852,143 55.39 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
13 นำงอจัฉรำ รัตนพนัธุ์ศรี 10,120,000 0.31 10,120,000 0.29 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - 2,136,100 0.06 
14 นำยศิริชยั โตวิริยะเวช 372,800 0.01 372,800 0.01 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
15 นำยศภุวสั พงษ์ศิริพำนิช - - - - 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
16 นำงเสมอแข สทัธำพงศ์ 100,000 0.003 100,000 0.003 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
17 นำงสำวถิรนนัท์  แสงพ่ึงธรรม 474,200 0.01 474,200 0.01 
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 รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันท่ี 13 มีนาคม 2563 

  จ านวนหุ้นสามัญ ร้อยละ จ านวนหุ้นสามัญ ร้อยละ 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - 100,000 0.002 
18 นำงสกุนิษฐ์ มหำนกุลู - - - - 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
19 นำงสำวแพร โฮ่วรังกรู - - - - 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
20 นำงสำวณภทัร์พร รอดชะ - - - - 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
21 นำงสำวจนัทร์เพ็ญ จงจีรังทรัพย์ 98,000 0.003 98,000 0.003 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
22 นำยนฤพล พนัธุ์ศภุมงคล 21,000 0.0006 21,000 0.0006 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
23 นำงเตือนใจ แก้ววรรณำ - - - - 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
24 นำยโชติ นิสงู - - - - 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
25 นำยแพทย์อธิวฒัน์ น้อยประสิทธ์ิ 2,542,000 0.07 2,548,000 0.07 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
26 นำยแพทย์สรุดนยั เนำว์รุ่งโรจน์ - - - - 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
27 นำยแพทย์ณรงค์ศกัดิ์ วงศ์โรจน์ - - - - 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
28 นำงพิมพ์ญดำ  บญุเต็ม - - - - 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
29 นำงพิมญดำ เรือนอนกุลู - - - - 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
30 นำงสำวกนกวรรณ อดุมกิจโกศล 29,600 0.0009 29,600 0.0009 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
31 นำยแพทย์สบืพงษ์ อินทรลำวณัย์ - - - - 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
32 นำงสำวพฒัน์กมล ศกัดิ์อำธรทรัพย์ - - - - 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
33 นำยแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง - - - - 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
34 นำงสำวอติยำ อำวชันำกำร - - 151,700 0.004 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - 220,000 0.006 
35 นำงสำวบษุกร แก้วบญุธรรม - - 28,300 0.0008 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
36 นำยบญุชนะ เพชรพลอยงำม - - - - 



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ส่วนท่ี 2 หน้ำ 100 
 

 รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันท่ี 13 มีนาคม 2563 

  จ านวนหุ้นสามัญ ร้อยละ จ านวนหุ้นสามัญ ร้อยละ 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
37 นำงสำวธิษณำ โตวิริยะเวช - - - - 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
38 นำงสำวสดุำมำศ บญุวรรณ - - - - 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
39 นำงนิภำพร นิ่มพิทกัษ์พงศ์ - - - - 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
40 นำงวรรณศิริ นิ่มพิทกัษ์พงศ์ 3,009,800 0.09 3,009,800 0.09 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
41 นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต ์ - - - - 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
42 นำยวรทศัน์ ปำลกะวงศ์ ณ อยธุยำ - - 150,000 0.004 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
43 นำยสิทธิชยั วงศ์ณิชชำกลุ - - - - 

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
44 นำยฐิสริน ตรรกเมธำ     

 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 
45  นำยสิริพงศ์ องัคสกลุเกียรติ     
 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 

46 นำยแพทย์ก่อพงศ์ รุกขพนัธ์ - - - - 
 คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ - - - - 

 

หมำยเหต ุ :  จ ำนวนหุ้นที่ถือโดยนำงสำวสำธิตำ วทิยำกร นบัรวมหุ้นที่ถือโดย Peak Developments Holding Co., Ltd.  เนื่องจำกนำงสำว     
สำธิตำเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Peak Developments Holding Co., Ltd. โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 55.39  และนบัรวมหุ้นที่ถือโดย   UBS AG 
HONG KONG BRANCH  เนื่องจำก UBS   เป็น Custodian ของนำงสำวสำธิตำ 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
13 ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

 
13.1 งบการเงนิ 

13.1.1 รายงานการสอบบัญช ี
 

รำยงำนของผู้สอบบญัชีในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ส ำหรับงบกำรเงินปี 2560-2562  ซึ่งตรวจสอบโดย นำยชำญชยั 
ชัยประสิทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ เลขที่ 3760 จำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไข  โดยมี
ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินรวมของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจกำร) และงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทแสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรของบริษัท และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำร
ด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ได้จัดท ำขึน้โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน  และงบกำรเงินนีไ้ด้ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและได้รับกำรรับรอง
จำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว 
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13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 

บริษัท พริน้ซเิพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 

 
2560 2562 2561 

 
2560 

 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

สินทรัพย์             
สินทรัพย์หมนุเวียน             

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 395,865 2.71 449,319 3.14 371,922 2.84 53,080 0.41 91,810 0.81 71,738 0.74 
เงินลงทนุระยะสัน้ 525,827 3.60 6,064 0.04 647,920 4.95 484,568 3.72 3,930 0.03 46,531 0.48 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินที่มีข้อจ ำกดั 
ในกำรเบิกใช้หมนุเวียน 

5,000 0.03 5,446 0.04 5,446 0.04 5,000 0.04 5,000 0.04 5,000 0.05 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น – สทุธิ 233,450 1.60 267,617 1.87 199,956 1.53 48,066 0.37 43,687 0.38 13,375 0.14 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน
ส่วนที่ครบก ำหนดในหนึ่งปี – สทุธิ 

- - - - - - 1,611 0.01 - - - - 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย -  - - - - 1,355,989 10.42 520,836 4.57 101,749 1.06 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรอ่ืน 39,044 0.27 - - - - 39,044 0.30 - - - - 
สินค้ำคงเหลือ-สทุธิ 59,120 0.40 49,572 0.35 49,984 0.38 5,059 0.04 5,891 0.05 308 0.00 
งำนระหว่ำงท ำตำมสญัญำบริกำร - - - 0.00 12,937 0.10 - 0.00 - - - - 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 54,495 0.37 96,599 0.67 85,286 0.65 12,505 0.10 9,016 0.08 6,341 0.07 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,312,801 8.98 874,616 6.11 1,373,451 10.49 2,004,922 15.40 680,169 5.97 245,042 2.54 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             
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หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
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 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีข้อจ ำกดัใน
กำรเบิก 

2,800 0.02 12,166 0.08 13,600 0.10 - - - - - - 

ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน-
สทุธิ 

- - - - - - 6,744 0.05 - - - - 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 411 0.00 - - - - - - - - - - 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - - - - 7,963,253 61.17 8,013,254 70.34 8,013,254 83.17 
เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน 330 0.00 330 0.00 - - 330 0.00 330 0.00 - - 
อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ – สทุธิ 1,576,376 10.78 2,719,903 19.00 2,754,026 21.04 - - - - - - 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ – สทุธิ 9,896,170 67.69 8,942,750 62.46 7,187,430 54.92 3,033,819 23.31 2,679,825 23.52 1,366,438 14.18 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน – สทุธิ 93,977 0.64 69,632 0.49 77,062 0.59 4,631 0.04 3,677 0.03 3,817 0.04 
สิทธิกำรเช่ำ 26,513 0.18 25,222 0.18 22,422 0.17 - - - - - - 
ค่ำควำมนิยม 1,657,153 11.33 1,648,636 11.51 1,648,636 12.60 - - - - - - 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 23,278 0.16 4,604 0.03 5,301 0.04 - - - - 2,468 0.03 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 30,236 0.21 20,222 0.14 6,285 0.05 3,534 0.03 14,492 0.13 4,341 0.05 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,307,244 91.02 13,443,465 93.89 11,714,762 89.51 11,012,311 84.60 10,711,578 94.03 9,390,318 97.46 
รวมสินทรัพย์ 14,620,045 100.00 14,318,081 100.00 13,088,213 100.00 13,017,233 100.00 11,391,747 100.00 9,635,360 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ             
หนีสิ้นหมุนเวียน             
เงินเบิกเกินบญัชีจำกสถำบนักำรเงิน - - 7,415 0.05 1,448 0.01 - - - - - - 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 50,011 0.34 1,030,400 7.20 30,000 0.23 - - 1,000,400 8.78 - - 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 485,985 3.32 463,546 3.24 1,370,900 10.47 91,470 0.70 98,774 0.87 1,053,985 10.94 
เงินรับล่วงหน้ำจำกลกูค้ำท่ีหมนุเวียน 36,797 0.25 24,502 0.17 23,707 0.18 10,560 0.08 6,076 0.05 4,078 0.04 
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หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
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 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเกี่ยวข้อง 348,416 2.38 461,891 3.23 445,619 3.40 1,886,111 14.49 614,851 5.40 - - 
ส่วนของหนิส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ี
ครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

64,812 0.44 26,437 0.18 8,706 0.07 27,249 0.21 9,280 0.08 - - 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี 

260,325 1.78 184,000 1.29 138,198 1.06 95,611 0.73 32,818 0.29 - - 

ส่วนของตัว๋สญัญำใช้เงินระยะยำว
จำกบคุคลที่เกี่ยวข้องกนัถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี 

539,338 3.69 530,404 3.70 - - 539,338 4.14 530,404 4.66 - - 

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 15,458 0.11 18,944 0.13 71,779 0.55 - - - - - - 
เงินมดัจ ำรับจำกลกูค้ำที่หมนุเวียน 24,638 0.17 30,674 0.21 49,054 0.37 7,187 0.06 9,203 0.08 29,076 0.30 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 92,631 0.63 75,224 0.53 75,598 0.58 6,446 0.05 5,830 0.05 4,871 0.05 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,918,411 13.12 2,853,437 19.93 2,215,008 16.92 2,663,972 20.46 2,307,636 20.26 1,092,010 11.33 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน             
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 204,918 1.40 74,640 0.52 11,057 0.08 90,692 0.70 31,522 0.28 - - 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงิน 

2,267,471 15.51 2,063,843 14.41 1,102,412 8.42 1,457,763 11.20 915,501 8.04 - - 

เงินรับล่วงหน้ำจำกลกูค้ำ - - 3,320 0.02 9,635 0.07 - - - - - - 
เงินมดัจ ำรับจำกลกูค้ำ 24,479 0.17 19,193 0.13 19,676 0.15 - - - - - - 
ตัว๋สญัญำใช้เงินระยะยำวจำกบคุคล
ที่เกี่ยวข้อง 

- - - - 521,470 3.98 - - - - 521,470 5.41 

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัช ี 333,880 2.28 333,153 2.33 171,398 1.31 164,790 1.27 170,322 1.50 - - 
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หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 117,847 0.81 85,163 0.59 71,012 0.54 18,535 0.14 15,152 0.13 12,681 0.13 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 41,812 0.29 43,713 0.31 42,443 0.32 17,437 0.13 3,446 0.03 27,620 0.29 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,990,407 20.45 2,623,025 18.32 1,949,103 14.89 1,749,216 13.44 1,135,945 9.97 561,771 5.83 
รวมหนีสิ้น 4,908,818 33.58 5,476,462 38.25 4,164,111 31.82 4,413,189 33.90 3,443,581 30.23 1,653,781 17.16 

ส่วนของเจ้าของ             
ทนุที่ออกและช ำระแล้ว 3,462,337 23.68 3,240,088 22.63 3,240,088 24.76 3,462,337 26.60 3,240,088 28.44 3,240,088 33.63 
ส่วนเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 5,163,517 35.32 4,476,767 31.27 4,476,767 34.20 5,163,517 39.67 4,476,767 39.30 4,476,767 46.46 
ก ำไรสะสม             
ส ำรองตำมกฎหมำย 44,200 0.30 44,200 0.31 44,200 0.34 44,200 0.34 44,200 0.39 44,200 0.46 
ยงัไม่ได้จดัสรร (626,349) (4.28)  (447,623) (3.13) (278,896) (2.13) (66,010) (0.51) 187,112 1.64 220,524 2.29 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ 766,023 5.24 764,130 5.34 764,130 5.84 - - - - - - 
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัท
ใหญ่ 

8,809,728 60.26 8,077,561 56.42 8,246,289 63.01 8,604,044 66.10 7,948,166 69.77 7,981,579 82.84 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ 901,499 6.17 764,058 5.34 677,813 5.18 - - - - - - 
รวมส่วนของเจ้าของ 9,711,227 66.42 8,841,619 61.75 8,924,102 68.18 8,604,044 66.10 7,948,166 69.77 7,981,579 82.84 
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 14,620,045 100.00 14,318,081 100.00 13,088,213 100.00 13,017,233 100.00 11,391,747 100.00 9,635,360 100.00 
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บริษัท พริน้ซเิพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 

 
2560 2562 2561 

 
2560 

 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 2,296,171 79.97 2,084,631 78.40 1,690,423 75.54 227,379 44.05 206,947 41.91 - - 
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 575,270 20.03 574,240 21.60 547,348 24.46 288,754 55.95 286,784 58.09 280,254 100.00 

ต้นทนุจำกกิจกำรโรงพยำบำล (1,879,283) (65.45) (1,577,358) (59.32) (1,274,462) (56.95) (251,700) (48.77) (172,493) (34.94) - - 
ต้นทนุกำรขำยและให้บริกำร (353,286) (12.30) (376,029) (14.14) (453,257) (20.25) (137,816) (26.70) (162,004) (32.81) (138,946) (49.58) 
ก ำไรขัน้ต้น 638,872 22.25 705,484 26.53 510,051 22.79 126,617 24.53 159,234 32.25 141,308 50.42 
รำยได้อ่ืน 46,890 1.63 51,145 1.92 166,524 7.44 30,703 5.95 23,846 4.83 143,332 51.14 
ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรจ ำหนำ่ยเงิน
ลงทนุในบริษทัย่อย 

240,375 8.37 - - - - (45,000) (8.72) - - - - 

ก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจในรำคำต ่ำกว่ำ
มลูค่ำยตุิธรรม 

- - 82,544 3.10 - - - - 82,544 16.72 - - 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (66,870) (2.33) (60,303) (2.27) (45,388) (2.03) (20,485) (3.97) (18,370) (3.72) (12,425) (4.43) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (842,341) (29.34) (725,419) (27.28) (761,051) (34.01) (250,915) (48.61) (212,042) (42.95) (159,626) (56.96) 
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน (16,965) (0.59) (16,579) (0.62) (8,324) (0.37) - - - - - - 
ต้นทนุทำงกำรเงิน (153,190) (5.33) (126,109) (4.74) (69,120) (3.09) (100,982) (19.57) (74,702) (15.13) (8,934) (3.19) 
ส่วนแบ่งก ำไรบริษัทร่วม 161 0.01 - - - - - - - - - - 
ก ำไร (ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได้ (153,069) (5.33) (89,237) (3.36) (207,308) (9.26) (260,061) (50.39) (39,488) (8.00) 103,656 36.99 
(ค่ำใช้จ่ำย) รำยได้ภำษีเงินได้ (2,434) (0.08) (31,211) (1.17) (164,306) (7.34) 5,814 1.13 4,253 0.86 (7,245) (2.59) 
ก าไร (ขาดทุน)ส าหรับปีจากการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง  

(155,503) (5.42) (120,448) (4.53) (371,614) (16.61) (254,247) (49.26) (35,235) (7.14) 96,411 34.40 

ขำดทนุส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (31,439) (1.09) (32,195) (1.21) - - - - - - - - 
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หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (186,942) (6.51) (152,643) (5.74) (371,614) (16.61) (254,247) (49.26) (35,235) (7.14) 96,411 34.40 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น             
กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังำน 

4,155 0.14 4,702 0.18 11,494 0.51 1,406 0.27 2,277 0.46 (50) (0.02) 

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของกำรวดั
มลูค่ำใหม่ของภำระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังำน 

(831) (0.03) (940) (0.04) (2,298) (0.10) (281) (0.05) (455) (0.09) 10 0.00 

รวมรำยกำรท่ีจะไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่
ไปยงัก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั 

3,324 0.12 3,761 0.14 9,195 0.41 1,125 0.22 1,822 0.37 - - 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี – 
สุทธิจากภาษี 

3,324 0.12 3,761 0.14 9,195 0.41 1,125 0.22 1,822 0.37 (40) (0.01) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  (183,618)  (6.39) (148,882) (5.60) (362,418) (16.20) (253,122) (49.04) (33,413) (6.77) 96,371 34.39 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)             
ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้ำของบริษัทใหญ่ (181,717) (6.33) (173,397) (6.52)  (345,096) (15.42) (254,247)  (49.26) (35,235) (7.14) 96,411 34.40 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคมุ 

(5,225) (0.18) 20,754 0.78 (26,518) (1.19)   - - - - - - 

 (186,942) (6.51) (152,643) (5.74) (371,614) (16.61) (254,247)  (49.26) (35,235) (7.14) 96,411 34.40 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม             

ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้ำของบริษัทใหญ่ (178,726) (6.22) (168,727) (6.35) (343,177) (15.34) (253,122) (49.04) (33,413) (6.77) 96,371 34.39 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคมุ 

(4,892) (0.17) 19,845 0.75 (19,241) (0.86) - - - - - - 

 (183,618) (6.39) (148,882) (5.60) (362,418) (16.20) (253,122) (49.04) (33,413) (6.77) 96,371 34.39 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน(บาท) (0.056) (0.054) (0.107) (0.078) (0.011) 0.030 
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บริษัท พริน้ซเิพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สรุปงบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562 2561 2560 

 
2562 2561 2560 

 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 193,019 15,459 112,328 (79,702) (112,893) 192,656 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรลงทนุ (400,965) (2,001,298) 97,818 (1,708,802) (2,412,100) (167,893) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 161,906 2,057,270 (113,773) 1,749,774 2,545,065 - 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) สทุธิ 

(46,040) 71,431 96,373 (38,730) 20,072 24,763 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี 441,905 370,474 274,101 91,810 71,738 46,975 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 395,865 441,905 370,474 53,080 91,810 71,738 

 

13.1.3 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ หน่วย  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562 2561 2560 2562 2561 2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)        
อตัรำส่วนสภำพคล่อง  เท่ำ 0.68 0.31       0.62  0.75 0.29 0.22 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็ว เท่ำ 0.60 0.25       0.55  0.22  0.06 0.12 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้
สินทรัพย์ (Activity Ratio) 

 
        

อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ เท่ำ 17.76 21.46 15.70 14.97 25.58 24.36 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 21  17 23 24  14 15 
อตัรำส่วนหมนุเวียนของสินทรัพย์ถำวร เท่ำ 0.34 0.35 0.35 0.19 0.30 0.31 
อตัรำหมนุเวียนของเจ้ำหนีก้ำรค้ำ เท่ำ 16.60 12.83 10.12 15.00 16.89 8.99 
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ย วนั 22 28 36 24 22 41 
วงจรเงินสด วนั 7  (2) (3) 5  (4) (25) 
อตัรำหมนุเวียนสินค้ำคงเหลือ เท่ำ 41.08 40.75 35.45 71.14 107.92 332.41 
ระยะเวลำกำรขำยสนิค้ำเฉลี่ย วนั 9 9 10 5 3 1 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการ
ท าก าไร (Profitability Ratio) 

       

อตัรำก ำไรขัน้ต้น  ร้อยละ 22.25 26.53 22.79 24.53 32.25 50.42 
อตัรำก ำไรสทุธิ ร้อยละ (5.75) (6.21) (14.35) (46.49) (5.87) 22.76 
อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ (2.15) (2.12) (4.29) (3.07) (0.44) 1.22 
อตัรำผลตอบแทนสนิทรัพย์ ร้อยละ (1.29) (1.11) (2.70) (2.08) (0.34) 1.06 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
(Financial Policy Ratio) 

       

อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  เท่ำ 0.56 0.68 0.50 0.51 0.43 0.21 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เท่ำ 2.61 1.90 4.31 0.06 (0.74) 22.55 
ข้อมูลต่อหุ้น        
ก ำไร(ขำดทนุ)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน บำท (0.056) (0.054) (0.107) (0.078) (0.011) 0.030 
มลูค่ำตำมบญัชตี่อหุ้น บำท 2.54 2.49 2.55 2.49 2.45 2.46 
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14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึน้ในปี 2562 
 
 เมื่อวนัที่ 28 กุมภำพนัธ์ 2562 บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทำงอ้อม (บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพูน จ ำกดั) 
ได้เข้ำซือ้และรับโอนกิจกำรทัง้หมดของบริษัท ล ำพูน รวมแพทย์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน
ภำยใต้ชื่อ “โรงพยำบำล ศิริเวชล ำพนู” ซึง่ตัง้อยู่ในจงัหวดัล ำพนู เพื่อขยำยเครือข่ำยในกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำลของ
กลุ่มกิจกำรให้ครอบคลุม เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแสวงหำรำยได้ของกลุ่มกิจกำรในอนำคต  โดยบริษัทย่อยได้ช ำระ
ค่ำตอบแทนในกำรโอนกิจกำรเป็นจ ำนวนเงิน 96.0 ล้ำนบำท จำกรำยกำรดังกล่ำวท ำให้บริษัทฯ มีค่ำควำมนิยมเกิดขึน้
จ ำนวน 13.09 ล้ำนบำทในงบกำรเงินรวม 

 เมื่อวนัท่ี 29 มีนำคม  2562 บริษัทฯ ได้จดัพิธีเปิดด ำเนินกำรโรงพยำบำล พิษณเุวชอตุรดิตถ์ ซึง่เป็นโรงพยำบำล
เอกชนแห่งเดียวของจงัหวดั โดยมีห้องพักคนไข้ที่สำมำรถรองรับบริกำรด้วยห้องพิเศษ 50 ห้อง ห้องพิเศษเดี่ยวใน ICU 
พร้อมอุปกรณ์และเคร่ืองช่วยหำยใจ 7 ห้อง  ห้องผ่ำตดัที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  และห้องเคร่ืองมือแพทย์ที่ทนัสมยั 
เช่น เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ควำมเร็วสงู เคร่ืองตรวจมะเร็งเต้ำนม เคร่ืองอลัตรำซำวด์ 4 มิติ เคร่ืองตรวจสมรรถภำพ
หวัใจ เคร่ืองตรวจหวัใจด้วยคล่ืนเสียงควำมถ่ีสงู พร้อมบริกำรศนูย์ฉกุเฉินและอบุตัิเหต ุโดยแพทย์เวชศำสตร์ฉกุเฉิน พร้อม
รองรับผู้ ป่วยในพืน้ที่และจงัหวดัใกล้เคียง เช่น สโุขทยั แพร่ น่ำน รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ำน สปป.ลำว และพร้อมรับส่งต่อ
ผู้ ป่วยตลอด 24 ชัว่โมง ไปยงัโรงพยำบำลในเครือเพื่อเสริมกำรบริกำรงำนให้เป็นเครือข่ำย 

 เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2562 บริษัท วี บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้จ ำหน่ำยหุ้น
สำมัญของบริษัท กรุงเทพบริหำร จ ำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท วี บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกัด) ซึ่งมีสินทรัพย์ที่ส ำคญั
เหลืออยู่เพียงอย่ำงเดียว คือ ท่ีดินพืน้ท่ี 651 ตำรำงวำ และส่ิงปลกูสร้ำงเป็นโรงแรมเก่ำจ ำนวน 60 ห้อง ให้แก่ บริษัท วีเอม
เอส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ในรำคำ 1,329.0 ล้ำนบำท โดยในกำรท ำรำยกำรนีไ้ด้
เกิดก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยจ ำนวน 240.4 ล้ำนบำท ซึง่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จระหว่ำงปี 

 เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกำยน 2562 ได้จดัพิธีเปิดด ำเนินกำรโรงพยำบำล พริน้ซ์ อุทยัธำนี ซึ่งเป็นโรงพยำบำลเอกชน
แห่งเดียวของจังหวัด ขนำด 60 เตียง ที่พร้อมให้บริกำรตรวจรักษำโรคต่ำง ๆ รวมทัง้บริกำรตรวจสุขภำพ โดยมุ่งเน้น
ศักยภำพกำรดูแลผู้ ป่วยฉุกเฉินวิกฤตด้วยศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้บริกำรด้วยทีมแพทย์เวชศำสตร์ฉุกเฉินและบุคลำกร
ผู้ เชี่ยวชำญเฉพำะทำง พร้อมเคร่ืองมือและเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ที่ทนัสมยัและครบถ้วน นอกจำกนีย้งัสำมำรถรองรับ
ชำวจงัหวดัอุทยัธำนีและใกล้เคียง เช่น ชยันำท นครสวรรค์ พร้อมระบบให้ค ำปรึกษำและรับส่งต่อผู้ ป่วยตลอด 24 ชัว่โมง 
ไปยงัโรงพยำบำลในเครือ เช่น โรงพยำบำลพริน้ซ์ ปำกน ำ้โพ นครสวรรค์ 

 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้ลงนำมสญัญำ
ร่วมทุนกับ บริษัท ศรีสะเกษ เมดิเทค จ ำกัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ในนำม 
“โรงพยำบำล พริน้ซ์ ศรีสะเกษ” ซึ่งเป็นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรกในจงัหวดัศรีสะเกษ ขนำด 59 เตียง ซึ่งจะเร่ิมท ำกำร
ก่อสร้ำง ภำยใน ไตรมำสแรก ของปี 2563 และคำดว่ำจะพร้อมเปิดด ำเนินกำรให้บริกำรภำยใน คร่ึงแรก ของปี 2564 

 เมื่อวนัที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ ได้ขำยและรับช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มทุน จ ำนวน 222.25 ล้ำนหุ้น จำก 
IFC (International Finance Corporation) โดยเป็นกำรออกหุ้นสำมัญใหม่ตำมมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เมื่อ
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วันที่ 25 เมษำยน 2562 ที่อนุมัติกำรเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป โดยมีรำคำหุ้นละ 4.09 บำท โดยรำคำตลำดต่อหุ้น 
เฉล่ีย 7 วนั และ 14 วนั เท่ำกบั 4.18 บำท และ 4.14 บำท ตำมล ำดบั  คิดเป็นมลูค่ำรวม 909.0 ล้ำนบำท โดยมลูค่ำที่ได้รับ
ช ำระแบ่งออกเป็นส่วนของมูลค่ำที่ตรำไว้และส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัเป็นจ ำนวน 222.25 ล้ำนบำท และ 686.75 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั  

 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ ได้จ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่ด ำเนินงำนในส่วนงำนให้บริกำรเก่ียวกับกำรติดตัง้ระบบสำรสนเทศ ให้แก่ บริษัท ฟูลสแทคเอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก ในรำคำ 5.0 ล้ำนบำท โดยในกำรท ำรำยกำรนีไ้ด้ท ำให้เกิดผลขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยจ ำนวน 45.0 ล้ำนบำทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย
จ ำนวน 5.6 ล้ำนบำทในงบกำรเงินรวม ซึ่งแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในระหว่ำงปี เนื่องจำกบริษัทฯ ได้ท ำกำร
โอนย้ำยส่วนงำนบุคลำกรที่เ ก่ียวข้องกับกำรจัดท ำระบบพัฒนำ และติดตัง้ระบบที่เ ก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ
โรงพยำบำลทัง้หมดมำอยู่ในบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง (บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ำกัด) ก่อนกำรขำยกิจกำรในบริษัทนี ้
ออกไป 

 เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดพิธีเปิดโรงพยำบำลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ อย่ำงเป็นทำงกำร ซึ่งเป็น
โรงพยำบำลเอกชนระดบัตติยภมูิชัน้น ำที่มีศนูย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์เฉพำะทำง และพร้อมเป็นศนูย์กลำงในกำรรับ
ช่วงส่งต่อกำรรักษำพยำบำลไปยังโรงพยำบำลต่ำงๆ ในเครือ รวมทัง้ได้เปิดบริษัทพันธมิ ตรต่ำง ๆ ที่จะพัฒนำธุรกิจ
เก่ียวเนื่องทำงกำรแพทย์อื่น ๆ เช่น โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ในกำรร่วมให้บริกำรเปิดโมเดลธุรกิจใหม่ “Bumrungrad 
Health Network- Growing Together Model” โดยกำรตัง้ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำร
รักษำพยำบำลที่ได้คุณภำพมำตรฐำน โดยเฟสแรกเป็น ศูนย์กระดูกสนัหลงัและข้อ ท่ีโรงพยำบำลพริน้ซ์ สวุรรณภูมิ และ
กำรร่วมทนุกบั Nihon Keiei  Group (NKG)  ในกำรร่วมลงทนุท ำศนูย์ดแูลผู้สงูอำย ุเป็นต้น 

 เมื่อวนัที่ 17 ธันวำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตัิกำรจดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ภำยใต้
ชื่อ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชมุพร  จ ำกดั  เพื่อรองรับกำรขยำยกำรลงทนุและกำรด ำเนินธุรกิจโรงพยำบำลในจงัหวด
ชมุพร โดยจะมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 270.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นห้นสุำมญัจ ำนวน 27 ล้ำนหุ้น มลคู่ำหุ้นที่ตรำไว้ห้นุละ
10 บำท และมีมติอนมุตัิให้ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชมุพร  จ ำกดั  เข้ำซือ้และรับโอนกิจกำรสถำนพยำบำลของบริษทั 
โรงพยำบำลวิรัชศิลป์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ชื่อ “โรงพยำบำลวิรัชศิลป์” มีจ ำนวน
เตียงจดทะเบียน 100 เตียง ตัง้อยู่ในจงัหวดัชมุพร โดยจะรับโอนมำซึง่กิจกำรสถำนพยำบำลของวิรัชศิลป์ โดย บริษัท พริน้
ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร  จ ำกัด  จะช ำระค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำรเป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 540.0 ล้ำนบำท ซึ่ง
บริษัทฯ คำดว่ำกำรได้มำซึ่งกิจกำรสถำนพยำบำลของวิรัชศิลป์ในครัง้นีจ้ะเป็นกำรขยำยเครือข่ำยในกำรประกอบธุรกิจให้
ครอบคลมุภูมิภำคต่ำงๆ ในประเทศไทยมำกขึน้ โดยเฉพำะบริเวณภำคใต้ของประเทศไทย อนัจะเป็นกำรช่วยเสริมสร้ำง
กำรเติบโตและเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันรวมทัง้เป็นแสวงหำรำยได้ของกล่มุบริษัทฯ ต่อไปใน
อนำคต 
 เมื่อวนัที่ 17 ธันวำคม 2562  บริษัทฯ มีมติอนุมตัิกำรร่วมทุนในกิจกำรดูแลผู้สงูอำยุกบั NK Group โดยบริษัทฯ 
ได้เข้ำลงนำมในสัญญำร่วมทุน Joint Venture Agreement เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2562  เพื่อจะได้ร่วมด ำเนินงำนธุรกิจ
กำรดูแลผ้สงูอำย ุและมีมติอนมุัติกำรจดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ภำยใต้ชื่อบริษัท พริน้ซิเพิล เอ็นเคจี จ ำกัด เพื่อด ำเนินกำร
ลงทุนในธุรกิจดูแลผู้สงูอำยุ โดยกำรร่วมทุนดงักล่ำวมีบริษัทฯ ถือหุ้น 51% ในขณะที่ NK Group ถือหุ้น 49% ซึ่งรูปแบบ
กำรดูแลผู้ สูงอำยุจะเน้นกำรดูแลแนวควำมคิด Self-reliance ให้ผู้ สูงอำยุกลับมำแข็งแรงและกลับไปใช้ชีวิตพืน้ฐำน
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ประจ ำวัน (ADL - Activities of Daily Living) กับครอบครัวได้ และต้องกำรที่จะดูแลผู้ สูงอำยุในรูปแบบกำรฟื้นฟูดูแล
ช่วยเหลือให้ผู้สงูอำยุมีร่ำงกำยและจิตใจที่เข้มแข็ง สำมำรถพึ่งพำตนเองให้ได้มำกที่สดุ โดยคำดว่ำจะเร่ิมด ำเนินกำรแห่ง
แรกภำยในโรงพยำบำลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ ภำยในปี 2563  
 
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด าเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์ และการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ 

 ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนในช่วง 5-6 ปีที่ผ่ำนมำ จัดเป็นธุรกิจที่มีอัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้เฉล่ียอยู่ที่
ประมำณ ร้อยละ 10.0 ต่อปี  ขณะที่ก ำไรสทุธิของธุรกิจเติบโตเฉล่ียร้อยละ 10.7 ต่อปี โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกรำยได้
จำกค่ำรักษำพยำบำลที่ปรับสูงขึน้ตำมกำรรักษำ ควำมซับซ้อนของโรคและเทคโนโลยีที่ใช้ และกำรขยำยกำรลงทุน
โรงพยำบำลเอกชนแห่งใหม่ ขณะที่กลุ่มคนไข้ต่ำงชำติ โดยเฉพำะกลุ่มนกัท่องเที่ยวเชิงสขุภำพ (Medical Tourism) และ
กลุ่มคนไข้คนไทยที่มีกำรประกันสขุภำพโดยตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีก ำลงัซือ้ปำนกลำงถึงสงู ถือเป็นตวัขบัเคล่ือน
หลกัของธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน 

ในขณะท่ี ในปี 2563 ภำพรวมก ำไรสทุธิของธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน (ที่จดทะเบียนอยู่ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ) จะ
เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3-6  ชะลอลงเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยเฉพำะโรงพยำบำลเอกชนที่เจำะกลุ่มคนไข้ก ำลงัซือ้ปำนกลำง
ถึงสงู ซึง่สำเหตหุลกัมำจำกกำรแข่งขนัท่ีรุนแรง โดยจ ำนวนคู่แข่งทยอยเพิ่มขึน้ แต่คนไข้ที่มีศกัยภำพกลบัไม่ได้เพิ่มขึน้ตำม 
จึงกดดันกำรเติบโตของรำยได้ให้ชะลอตัวลง เมื่อเทียบกับค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่ยัง คงมีต่อเนื่องจำกกำรปรับตัวของ
ผู้ประกอบกำร เช่น ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรทำงกำรแพทย์ กำรลงทุนทำงด้ำนเทคโนโลยีและบริกำรเฉพำะทำงที่สร้ำงควำม
แตกต่ำง หรือแม้แต่กำรเสนอส่วนลดส ำหรับคนไข้บำงกลุ่ม  ทัง้รำยได้และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกลุ่มธุรกิจ
โรงพยำบำลเอกชน เร่ิมส่งสญัญำณให้เห็นถึงกำรเติบโตในอตัรำที่ชะลอลงในช่วง 1-2 ปีที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี ้ยงัมีประเด็น
อื่นๆ ท่ีต้องติดตำม โดยเฉพำะมำตรกำรควบคมุรำคำสินค้ำยำ เวชภณัฑ์และกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ ที่น่ำจะกดดนักำร
ท ำก ำไรของธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนแตกต่ำงกันไปในแต่ละรำย แม้ว่ำในมมุหนึ่ง มำตรกำรฯ ดงักล่ำว จะอ ำนวยควำม
สะดวกให้กบัคนไข้ในเร่ืองของกำรรับรู้ข้อมลูหรือเปรียบเทียบรำคำยำ และสำมำรถตดัสินใจซือ้ยำเองนอกโรงพยำบำลได้ 
หำกพบว่ำมีรำคำที่ถูกกว่ำ แต่ในอีกมมุหนึ่งของธุรกิจ เนื่องจำกรำยได้ส่วนใหญ่ของธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนเป็นรำยได้
จำกค่ำยำ ดงันัน้ ผลจำกมำตรกำรฯ ดงักล่ำว อำจจะกดดนักำรท ำก ำไรของกลุ่มผู้ประกอบกำรในระยะข้ำงหน้ำ 

อย่ำงไรก็ดีธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนบำงแห่งน่ำจะยังมีก ำไรเพิ่มขึน้ในปี 2563 โดยเฉพำะโรงพยำบำลที่อยู่ใน
ท ำเลที่ยังไม่มีคู่แข่ง และเน้นเจำะกลุ่มคนไข้ที่ใช้สิทธิรักษำพยำบำลจำกกำรประกันสุขภำพของตนเอง ซึ่งในภำวะที่
เศรษฐกิจและก ำลงัซือ้ยงัไม่ฟืน้ตวั คนไข้ที่ไม่มีประกนัสขุภำพด้วยตวัเอง และต้องจ่ำยเงินสด น่ำจะหนัมำเลือกใช้บริกำร
ผ่ำนสิทธิของรัฐมำกขึน้ และหำกในปี 2563 มีกำรปรับขึน้ค่ำรักษำพยำบำลต่อหวัของประกนัสงัคม ก็น่ำจะช่วยหนนุรำยได้
และท ำให้ก ำไรของธุรกิจโรงพยำบำลกลุ่มนีย้งัคงเพิ่มขึน้ 
 

ในระยะข้ำงหน้ำ เพื่อเป็นกำรกระจำยควำมเส่ียงจำกกำรสร้ำงรำยได้และท ำก ำไรของธุรกิจโรงพยำบำลใน
เครือข่ำย PRINC นอกจำกจะมีกำรน ำเอำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรบริหำรจดักำรเพื่อลดต้นทุนด้ำนต่ำงๆ รวมถึงกำร
รักษำคุณภำพของกำรให้บริกำรแล้ว บริษัทฯ ควรปรับกลยุทธ์ทำงธุรกิจ โดยมองหำแหล่งรำยได้ใหม่ๆ เข้ำมำเสริม
นอกเหนือไปจำกรำยได้หลักที่เป็นค่ำรักษำพยำบำล ซึ่งธุรกิจในกลุ่ม Non-hospital เป็นกลุ่มธุรกิจที่น่ำสนใจและมี
แนวโน้มขยำยตวัมำกขึน้ เช่น ธุรกิจดแูลผู้สงูอำย ุเป็นต้น ซึง่เป็นกลยทุธ์ที่ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนควรด ำเนินกำร 
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      ในส่วนของบริษัทฯ ได้ตัง้เป้ำหมำยที่จะขยำยจ ำนวนโรงพยำบำลเพิ่มขึน้ใน 3-5 ปีข้ำงหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง โดย
เน้นไปในต่ำงจังหวัดที่ไม่มีโรงพยำบำลเอกชนในจังหวัดนัน้ แต่มีประชำกรและมีควำมต้องกำรทำงด้ำนบริกำรทำง
กำรแพทย์ โดยพยำยำมที่กระจำยโรงพยำบำลไปทัว่ทุกภูมิภำค โดยบริษัทฯ จะเน้นคุณภำพงำนบริกำรควบคู่มำกับกำร
บริหำรต้นทนุ ซึ่งส่ิงที่ท ำและได้ผลมำกคือกำรท ำ Share Serviced โดยเน้นเทคโนโลยี รวมเอำงำนบริกำรในส่วนท่ีท ำงำน
เหมือนๆ กันมำเป็นฐำนข้อมลูเดียว เช่น ฝ่ำยบุคคล ฝ่ำยบญัชี คุมคลงัยำและเวชภณัฑ์ กำรรวมศูนย์เหล่ำนีส้ำมำรถลด
ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยได้ และในกำรจัดซือ้อุปกรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำรเป็นเครือข่ำยสำมำรถช่วยลดค่ำใช้จ่ำยลงได้เช่นเดียวกัน  
นอกจำกนีย้ังได้ใ ห้มีลงทะเบียนผู้ ป่วยและจัดเก็บแฟ้มข้อมูลในระบบ Hospital Information System เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพ ลดควำมผิดพลำด และท ำให้ผู้ รับบริกำรได้รับควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึน้ ควำมส ำเร็จล่ำสุดในกำรน ำ
เทคโนโลยีมำยกระดบังำนโรงพยำบำล คือ กำรขึน้ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่โรงพยำบำลพริน้ซ์ ปำกน ำ้โพ จงัหวดั
นครสวรรค์ ให้เป็นโรงพยำบำลที่ได้กำรรับรองกำรน ำระบบเวชระเบียนอิ เล็กทรอนิกส์ ได้มำตรฐำนขัน้ที่ 7 (HIMSS 
EMRAM Stage 7) ท่ีแสดงว่ำโรงพยำบำลพริน้ซ์ ปำกน ำ้โพ มีควำมเป็นเลิศในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่น ำเข้ำมำใช้ใน
ระบบสขุภำพภำยในโรงพยำบำล นบัเป็นโรงพยำบำลแรกและโรงพยำบำลเดียวในประเทศไทยที่ได้รับมำตรฐำนนี ้

 เป้ำหมำยต่อไปของบริษัทฯ ยงัคงจะเพิ่มบริกำรด้ำนสขุภำพ เช่น กำรมองเร่ืองสงัคมผู้สงูอำย ุต่อไปคนจะอำยยุนื
ขึน้และจะเกิดสงัคมสงูวยัที่ต้องกำรบริกำรด้ำนสขุภำพส ำหรับกลุ่มนี ้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่บริษัทฯ มองเพื่อต่อยอดบริกำร
ด้ำนสขุภำพ โดยยงัคงเน้นบริกำรที่คุณภำพรองรับควำมต้องกำรของผู้มีรำยได้ระดบักลำง ด้วยกำรให้บริกำรดูแลผู้สงูวยั
ทกุรูปแบบเพื่อให้มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึน้ 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  
 
 
 

 
 
 

 ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำลจ ำนวน 2,296.2 ล้ำนบำท ต้นทุนจำกกิจกำร
โรงพยำบำลจ ำนวน 1,879.3 ล้ำนบำท และรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรจ ำนวน  575.3 ล้ำนบำท ต้นทนุกำรขำยและ
ให้บริกำรจ ำนวน 353.3 ล้ำนบำท ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทย่อย 240.4 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรจ ำนวน 926.2 ล้ำนบำท และต้นทุนทำงกำรเงิน 153.2 ล้ำนบำท ส่งผลให้เกิดขำดทุนส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่องจ ำนวน 155.5 ล้ำนบำท และบริษัทฯ มีขำดทนุส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิกอีกจ ำนวน 31.4 ล้ำนบำท ท ำ
ให้บริษัทฯ มีผลขำดทนุส ำหรับปี 186.9 ล้ำนบำท 
 
 ผลขำดทนุส ำหรับปี 2562 และปี 2561 ได้รวมรำยกำรปรับปรุงรำยกำรท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว จำก 

 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

หน่วย : ล้านบาท 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561  

 

เพิ่มขึน้ 

(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 
รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำล 2,296.2 2,084.6 211.6 10.1 

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 575.3 574.2 1.1 0.2 

ต้นทุนจำกกิจกำรโรงพยำบำล 1,879.3 1,577.4 301.9 19.1 

ต้นทุนกำรขำยและให้บริกำร 353.3 376.0 (22.7) -6.0 

ก าไรขัน้ต้น 638.9 705.5 (66.6) -9.4 

รำยได้อื่น 46.9 51.1 (4.2) -8.3 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบ.ย่อย 240.4 - 240.4 100.0 

ก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจในรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำยตุิธรรม  

- 

 

82.5 

 

(82.5) 

 

-100.0 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 926.2 802.3 123.9 15.4 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 153.2 126.1 27.1 21.5 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (153.1) (89.2) 63.9 71.5 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (2.4) (31.2) (28.8) -92.2 

ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (155.5) (120.4) 35.1 29.1 

ขำดทนุส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (31.4) (32.2) (0.8) -2.3 

ขาดทุนส าหรับปี (186.9) (152.6) 34.3 22.5 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (183.6) (148.8) 34.8 23.3 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

หน่วย : ล้านบาท 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561  

 

เพิ่มขึน้ 

(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 
ขาดทุนส าหรับปี (186.9) (152.6) 34.3 22.5 

ขำดทนุส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (31.4) (32.2) (0.8) -2.3 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบ.ย่อย 240.4 - 240.4 100.0 

ก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจในรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำ

ยตุิธรรม 

 

- 

 

82.5 

 

(82.5) 

 

-100.0 
ขาดทุนส าหรับปี (ไม่รวมรายการปรับปรุง) (395.9) (202.9) 193.0 95.1 
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 จะเห็นได้ว่ำหำกไม่รวมรำยกำรปรับปรุงต่ำง ๆ  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีผลขำดทนุส ำหรับปีอยู่ที่ 395.9 ล้ำน
บำท ซึง่ขำดทนุสงูกว่ำปีที่ผ่ำนมำ 193.0 ล้ำนบำท เนื่องจำก 

- ในระหว่ำงปีมีโรงพยำบำลที่เปิดใหม่ 3 แห่ง คือ โรงพยำบำล ศิริเวช ล ำพนู  โรงพยำบำล พิษณุเวช อตุรดิตถ์ 
และโรงพยำบำลพริน้ซ์ อุทัยธำนี ที่ยังเปิดด ำเนินงำนไม่เต็มประสิทธิภำพ ท ำให้มีต้นทุนทำงตรง และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและประชำสมัพนัธ์ และในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่สงูกว่ำปกติ  

- โรงพยำบำล พริน้ซ์ สวุรณภูมิ มีกำรปรับปรุงอำคำรผู้ ป่วยในและอำคำรผู้ ป่วยนอก ท ำให้มีควำมไม่สะดวก
กับผู้ ใช้บริกำรและผู้ ป่วยบำงชัน้ รวมทัง้มีกำรยกเลิกกำรให้บริกำรแก่ผู้ ป่วยหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
(บตัรทอง) ท ำให้รำยได้ที่เข้ำมำระหวำ่งปีไม่เต็มประสิทธิภำพ ในขณะท่ีต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยไม่ได้ลดลงตำม
สดัส่วนที่รำยได้ลด ซึ่งกำรปรับปรุงได้แล้วเสร็จและเปิดด ำเนินงำนอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อต้นเดือนธันวำคม 
2562 

- ในไตรมำสที่ 3-4 ของปี 2562 รำยได้ของทัง้กลุ่มโรงพยำบำลและกลุ่มอสงัหำริมทรัพย์ ได้ขยำยตวัต ่ำกว่ำที่
ควรจะเป็นเมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกภำวะกำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศ ท ำให้
กำรเกิดโรคติดต่อน้อยลง รวมทัง้สภำพเศรษฐกิจที่ไม่เอือ้อ ำนวยต่อกำรขยำยตัวของธุรกิจทัง้ธุรกิจ
โรงพยำบำล และธุรกิจ Serviced Apartment 

 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมกลุ่มธุรกิจสำมำรถอธิบำยได้ดงัต่อไปนี ้ 
 

รายได้จากการขายและให้บริการ 

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกขำยและให้บริกำร 2,871.5 ล้ำนบำท สงูขึน้  212.7 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
8.0 เป็นผลมำจำก 

• ธุรกิจโรงพยำบำล มีรำยได้สงูขึน้  211.6 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.1 สำเหตหุลกัมำจำก 
- รำยได้ของโรงพยำบำลที่เปิดใหม่ในปี 2562  คือ โรงพยำบำล ศิริเวชล ำพูน  โรงพยำบำล พิษณุเวช  

อุตรติดถ์ และโรงพยำบำลพริน้ซ์ อุทัยธำนี รวม 162.2 ล้ำนบำท และโรงพยำบำลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ 
จ ำนวน 20.8 ล้ำนบำท ที่ในปี 2561 รับรู้รำยได้ไม่เต็มปี 

- รำยได้ของโรงพยำบำลที่มีอยู่เดิม คือ โรงพยำบำลพิษณุเวช และโรงพยำบำล พริน้ซ์ ปำกน ำ้โพ รวม 
56.3 ล้ำนบำท  

• ธุรกิจพฒันำและให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ มีรำยได้เพิ่มขึน้ 1.1 ล้ำนบำท  หรือคิดเป็นร้อย 0.2 สำเหตุหลกัมำ
จำก 
- โครงกำรแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ทเม้นท์ สำทร วิสต้ำ – กรุงเทพฯ มีรำยได้เพิ่มขึน้ 5.9 ล้ำนบำท 

จำกอัตรำกำรเข้ำพัก (Occupancy Rate) ที่สูงขึน้จำกร้อยละ 81.7 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 86.8 ในปี 
2562 และรำยได้เฉล่ียต่อห้อง (ADR) สงูขึน้จำก 4,024บำท เป็น 4,093 บำท 

- อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ธุรกิจให้เช่ำอำคำรส ำนกังำนมีรำยได้สงูขึน้จ ำนวน 0.8 ล้ำนบำท   

หน่วย : ล้านบาท พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 เปลี่ยนแปลง 

 จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ ร้อยละ 
ธุรกิจโรงพยาบาล 2,296.2 80.0      

2,084.6 

78.4 10.1 

ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 575.3        

20.0 

      574.2 21.6 0.2 

รวม 2,871.5 100.0 2,658.8 100.0 8.0 
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ก าไรขัน้ต้น : ต ่ำกว่ำปี 2561 จ ำนวน 66.6 ล้ำนบำท สำเหตหุลกัมำจำก 

• ต้นทนุของโรงพยำบำลท่ีเปิดใหมใ่นปี 2562  คือ โรงพยำบำล ศิริเวชล ำพนู  โรงพยำบำล พิษณเุวชอตุรติดถ์ 
และโรงพยำบำลพริน้ซ์ อทุยัธำนี รวม 174.8 ล้ำนบำท และโรงพยำบำลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ จ ำนวน 57.5 
ล้ำนบำท ที่ในปี 2561 รับรู้ต้นทนุไม่เต็มปี 

• อีกทัง้โรงพยำบำลท่ีมีอยู่ มีต้นทนุทำงตรงที่เพิ่มขึน้จำกค่ำใช้จ่ำยพนกังำน และค่ำแพทย์  

• ค่ำเส่ือมรำคำของทัง้โรงพยำบำลใหม่ และโรงพยำบำลท่ีมีอยู่เดิมเพิ่มขึน้  
 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทย่อย:  จ ำนวน 240.4 ล้ำนบำท เป็นรำยกำรที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว จำกกำร
จ ำหน่ำยหุ้นสำมญัของบริษัท กรุงเทพบริหำร จ ำกดั 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร : สงูกว่ำปี 2561 จ ำนวน 123.9 ล้ำนบำท (ร้อยละ 15.4) เนื่องจำก 

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของโรงพยำบำล ศิ ริเวชล ำพูน  โรงพยำบำล พิษณุเวชอุตรติดถ์ และ
โรงพยำบำลพริน้ซ์ อทุยัธำนี รวม 68.1 ล้ำนบำท ที่เป็นโรงพยำบำลใหม่ในปี 2562  

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรตลำดและประชำสมัพนัธ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ของโรงพยำบำลใหม่ที่เปิดในปีนี ้ท ำให้ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขำยและบริหำรสงูขึน้  

• ค่ำใช้จ่ำยที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และที่ปรึกษำทำงกฎหมำยเพิ่มขึน้ จำกที่ในปี 2562 มีกำรท ำรำยกำรจ ำหน่ำยเงนิ
ลงทุนในบริษัทย่อย 2 รำย และกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน อีกทัง้บริษัทฯ ก ำลังอยู่ในช่วงของกำรปรับ
โครงสร้ำงขององค์กร ท ำให้ต้องกำรผู้ เชี่ยวชำญในแต่ละวิชำชีพมำให้ค ำปรึกษำ เพื่อให้ธุรกิจมีกำรเจริญเติบโต
ในอนำคต  

• จำกมติพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบบัใหม่ที่ให้ลูกจ้ำงมีสิทธิได้รับค่ำชดเชยจำกเดิมไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำง
อตัรำสดุท้ำย 300 วนั เป็น 400 วนั ท ำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้ 8.7 ล้ำนบำท 

 

ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) :  

 

หำกพิจำรณำถึง EBITDA ในปี 2562 จะเห็นได้ว่ำ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเส่ือม
รำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) จ ำนวน 472.5 ล้ำนบำท ซึง่สงูกว่ำปีที่ผ่ำนมำจ ำนวน 14.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.1 
เนื่องจำก  

- มีรำยกำรท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดยีวจำกก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทย่อย จ ำนวน 240.4 ล้ำนบำท  

หน่วย : ล้านบาท ปี 2562 ปี 2561 เพิ่มขึน้ 

(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 
ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา 

และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

472.5 458.4 14.1 3.1 

ดอกเบีย้จ่าย 153.2 126.1 27.1 21.5 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 472.4 421.5 50.9 12.1 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (153.1) (89.2) 63.9 71.5 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (2.4) (31.2) (28.8) -92.2 

ขาดทุนส าหรับปี (155.5) (120.4) 35.1 29.1 

**EBITDA ท่ีไม่รวมรายการปรับปรุง 232.1                 375.9 (143.8) -38.3 
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- ยงัมีต้นทุนทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยในกำรตลำดและประชำสมัพนัธ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ของโรงพยำบำลใหม่ที่
เปิด  ท ำให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรสงูขึน้ 

 
หำกไม่รวมรำยกำรปรับปรุงดงักล่ำว จะท ำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA อยู่ที่ 232.1 ล้ำนบำท ซึง่ต ่ำกวำ่

ปีที่ผ่ำนมำที่เท่ำกบั 143.8 ล้ำนบำท เนื่องจำกก ำไรขัน้ต้นที่ต ่ำลง และค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ของโรงพยำบำลที่เปิดใหม่ และ
กำรลงทนุในแพทย์และหน่วยงำนเพื่อกำรแพทย์  

 
ในส่วนของดอกเบีย้จ่ำยสงูขึน้ 27.1 ล้ำนบำท จำกเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินที่เพิ่มขึน้ จำกโรงพยำบำลที่เปิด

ใหม่ และจำกกำรลงทนุในกำรปรับปรุงอำคำรโรงพยำบำลให้ทนัสมยั และรองรับกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ  
 
ค่ำเส่ือมรำคำสงูขึน้ 50.9 ล้ำนบำท จำกโรงพยำบำลที่เปิดใหม่ถึง 3 แห่ง และบำงโรงพยำบำลได้มีกำรปรับปรุง

อำคำรแล้วเสร็จ จึงมีกำรบนัทึกค่ำเส่ือมรำคำเพิ่มขึน้ 
 
ขาดทุนส าหรับปี : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขำดทนุปี 2562 จ ำนวน 155.5 ล้ำนบำท (ไม่รวมขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำน
ที่ยกเลิก) จะมีผลขำดทุนสงูขึน้กว่ำปี 2561 ซึ่งผลขำดทุนดงักล่ำวเกิดจำกต้นทุนกำรขำยและให้บริกำร และค่ำใช้จ่ำยที่
เพิ่มขึน้ของบริษัทย่อย ดอกเบีย้จ่ำย และค่ำเส่ือมรำคำที่เพิ่มขึน้  
 
ฐานะการเงนิ  
   

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 14,620.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 301.9 ล้ำนบำท 

เมื่อเทียบกบัสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561  เป็นผลมำจำก 

• เงินลงทุนระยะสัน้เพิ่มขึน้ 519.8 ล้ำนบำท จำกบริษัทใหญ่ที่เกิดจำกกำรรับเงินจำกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทนุ และจำกบริษัทย่อยที่เกิดจำกกำรรับเงินจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทย่อย 

• ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่เพิ่มขึน้รวม 977.8 ล้ำนบำท จำกโรงพยำบำลที่เปิด
ใหม่ และโรงพยำบำลท่ีมีอยู่เดิมที่มีกำรปรับปรุงให้ทนัสมยัขึน้  

• ในขณะที่อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนลดลง 1,143.5 ล้ำนบำท สำเหตุหลกัมำจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุ
ของบริษัทย่อยออกไป 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวม ณ วนัที่  31 ธันวำคม 2562  จ ำนวน 4,908.8  ล้ำนบำท ลดลง 567.7 ล้ำน
บำท เมื่อเทียบกบัหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561  สำเหตมุำจำก 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

หน่วย : ล้านบาท 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

เพิ่มขึน้ 

(ลดลง) 

เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 
สินทรัพย์รวม 14,620.0 14,318.1 301.9 2.1 

หนีส้ินรวม 4,908.8 5,476.5 (567.7) -10.4 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 8,809.7 8,077.6 732.1 9.1 

อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.56 0.68   
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• เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินของบริษัทฯ ลดลง 1,000.0 ล้ำนบำท และเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำร
ที่เก่ียวข้องกันของบริษัทย่อยลดลง 113.5 ล้ำนบำท จำกกำรช ำระคืนเงินกู้ดงักล่ำวในช่วงไตรมำสที่ 4 ปี 
2562  

• ในขณะท่ีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ 280.0 ล้ำนบำท จำกกำรลงทนุในโรงพยำบำลที่เปิด
ใหม่ และกำรปรับปรุงโรงพยำบำลท่ีมีอยู่เดิมให้ดีขึน้ 

• หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินของบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ 168.7 ล้ำนบำท จำกกำรลงทุนในอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ที่เพิ่มขึน้ 

 
ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 732.1 ล้ำนบำท จำก 

• กำรเพิ่มขึน้ของทนุท่ีออกช ำระแล้ว และส่วนเกินมลูค่ำหุ้นสำมญั รวม 909.0 ล้ำนบำท จำกกำรจ ำหน่ำยหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุให้ IFC 

• ผลขำดทนุของบริษัทในระหว่ำงปีที่เกิดขึน้จ ำนวน 178.7 ล้ำนบำท 
 

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 0.56 เท่ำ ลดลงจำกวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ที่อยู่ที่ 0.68 จำกกำรช ำระคืน
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน และเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั ในขณะท่ีส่วนของผุ้ ถือหุ้นสงูขึน้ จำก
กำรรับช ำระเงินค่ำหุ้นสำมญัเพิม่ทนุ 
 
ภาระผูกพันด้านหนีส้ิน 

 
5.1) ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดเพื่อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
หน่วย : ล้านบาท ปี 2562 ปี 2561 

อำคำรและอปุกรณ์ 21.91 473.36 

 
5.2) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้เก่ียวกับกำรเช่ำอุปกรณ์และ
สญัญำบริกำร โดยมีอำยขุองสญัญำตัง้แต่ 1 ถึง 13 ปี โดยมีจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคต ดงันี ้
หน่วย : ล้านบาท ปี 2562 ปี 2561 

ภำยใน 1 ปี 33.64 36.94 
มำกกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกิน  5 ปี 16.89 18.19 
มำกกว่ำ 5  ปี 8.34 9.29 
รวม 58.88 64.42 
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5.3) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 
 

 เมื่อวนัที่ 24  มกรำคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้ท ำสญัญำกำรจดักำรกบับริษัทในกลุ่มโรงแรมระดบันำนำชำติที่มี
ชื่อเสียง เพื่อว่ำจ้ำงให้กลุ่มโรงแรมดงักล่ำวเป็นผู้บริหำรงำนอำคำรที่พกัอำศยัของบริษัทฯ โดยภำยใต้เงื่อนไขตำมสญัญำ 
บริษัทต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ให้แก่บริษัทคู่สญัญำตำมอตัรำที่ระบใุนสญัญำ โดยสญัญำบริหำรอำคำรท่ีพกัอำศยัมี
ระยะเวลำ 30 ปี นบัตัง้แต่เร่ิมเปิดด ำเนินกิจกำร และมีสิทธิต่ออำยสุญัญำนีไ้ด้อีกอย่ำงน้อย 10 ปี โดยในระหว่ำงปี 2562 
บริษัทฯ มีค่ำที่ปรึกษำและค่ำใช้จ่ำยภำยใต้สญัญำดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 16.8 ล้ำนบำท 
 เมื่อวนัท่ี 14  มกรำคม พ.ศ 2559 กลุ่มกิจกำรได้ท ำสญัญำกำรจดักำรกบับริษัทในกลุ่มโรงแรมระดบันำนำชำติที่
มีชื่อเสียง เพื่อว่ำจ้ำงให้กลุ่มโรงแรมดงักล่ำวเป็นผู้บริหำรงำนอำคำรที่พกัอำศัยของบริษัท โดยภำยใต้เงื่อนไขตำมสญัญำ
กลุ่มต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ให้แก่บริษัทคู่สญัญำตำมอตัรำที่ระบุในสญัญำ โดยสญัญำบริหำรอำคำรที่พกัอำศัยมี
ระยะเวลำ 10 ปีนบัตัง้แต่เร่ิมเปิดด ำเนินกิจกำร ทัง้นีต้้องเข้ำเงื่อนไขบำงประกำรที่ระบุในสญัญำ  ซึ่งในระหว่ำงปีสิน้สุด
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562  กลุ่มกิจกำรมีค่ำที่ปรึกษำและค่ำใช้จ่ำยภำยใต้สัญญำดังกล่ำวเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 
15.1 ล้ำนบำท 
 
5.4) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญารับโอนกิจการ 
 

เมื่อวนัที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้ท ำสญัญำเพื่อรับโอนกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนแห่งหน่ึงในจงัหวดั
ชมุพร ในมลูค่ำไม่เกิน 570 ล้ำนบำท โดยกลุ่มกิจกำรได้ช ำระเงินมดัจ ำเมือ่ท ำสญัญำแล้วจ ำนวน 20 ล้ำนบำท และคำดวำ่
กำรโอนกิจกำรและกำรควบคมุจะเกิดขึน้ในไตรมำสแรกของปี พ.ศ. 2563 

 
5.5) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาร่วมทุน 
 

เมื่อวันท่ี 18 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ลงนำมในสัญญำร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับบริษัทแห่งหน่ึง 
เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในธุรกิจดูแลผู้สงูอำยุ และร่วมด ำเนินกำรจดัตัง้ศูนย์ดูแลสขุภำพผู้สงูอำยุเพื่อรองรับควำมต้องกำร
ขยำยธุรกิจกำรดแูลผู้สงูอำย ุ(Elderly Care) ในอนำคต  
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ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 บริษัทฯ   ได้สอบทำนข้อมลูในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีฉบบันีแ้ล้ว   ด้วยควำมระมดัระวงั  บริษัทฯ  ขอ
รับรองว่ำ   ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน  ไม่เป็นเท็จ  ไม่ท ำให้ผู้ อื่นส ำคัญผิด หรือ ไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สำระส ำคญั นอกจำกนี ้บริษัทฯ ขอรับรองว่ำ 

(1)  งบกำรเงิน และ  ข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี    ได้แสดงข้อมลูอย่ำงถูกต้อง 
ครบถ้วน  ในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน   ผลกำรด ำเนินงำน   และกระแสเงินสดของบริษัทฯ    และบริษัท
ย่อยแล้ว 

(2)  บริษัทฯ    ได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี  เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทฯ    ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สำระส ำคญัทัง้ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตัิตำม
ตำมระบบดงักล่ำว 

(3)  บริษัทฯ  ได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักล่ำว    และบริษัทฯ 
ได้แจ้งข้อมลูกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน  ณ  วนัท่ี  31  ธันวำคม  2562  ต่อผู้สอบบญัชี  และกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัทฯ  แล้ว    ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่อง และกำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคญัของระบบกำรควบคมุ
ภำยใน   รวมทัง้กำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ และ บริษัท
ย่อย 

   
  ในกำรนี ้เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว 
บริษัทฯ  ได้มอบหมำยให้     นำงสำวฤติมำ จิระสรุเดช       เป็นผู้ลงลำยมือชื่อก ำกบัเอกสำรนีไ้ว้ทกุหน้ำด้วย   หำกเอกสำร
ใดไม่มีลำยมือชื่อของ  นำงสำวฤติมำ   จิระสรุเดช  ก ำกบัไว้  ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมลูที่ข้ำพเจ้ำได้รับรองควำมถูกต้อง
ของข้อมลูไว้ 
 

                     ชื่อ             ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
   

 
 
 
 

1. ดร. สำธิต  วิทยำกร กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม ……………………………… 
 

    
 

2. นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค 
 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม  ……………………………… 
 
 
 

3. นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม ……………………………… 
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4. นำงสำวธนธรณ์  วิทยำกร กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

 
……………………………… 

    
5 นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ 

 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรงำนบญัชี 
ส่วนกลำง 

……………………………… 

 
ผู้รับมอบอ านาจ    
 

  

  ชื่อ                   ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
    

 
1. นำงสำวฤตมิำ จิระสรุเดช                 เลขำนกุำรบริษัท ………………………………     
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เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท 

  

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร 87 - แพทย์ศาสตร์บณัฑิต ไม่มี91 บดิา ดร.สาธิต ส.ค. 2562 – ปัจจบุนั ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

ประธานกิตติมศักดิ์   คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  วิทยากร และเป็น เม.ย. 2556 – ส.ค. 2562 ประธานคณะกรรมการบริษัท

กรรมการ   มหาวิทยาลยัมหิดล ปู่ ของนางสาว เม.ย. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ

- DTM&H คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ธนธรณ์ บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

  มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยากร 2520 - 2550 กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน)

- Post graduated study, University  of คณะกรรมการบริษัท

 Pennsylvania,  PhiladelphiaUSA 2534 -2544 คณะกรรมการที่ปรึกษา บริษัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน)

- The National Defense College รองประธานคณะกรรมการ

บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

2560 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท พิษณุเวชพฒันา จ ากดั

- อบรมหลกัสตูร (บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั)

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 2560 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอตุรดิตถ์ จ ากดั

  - Director Accreditation Program 2005 (บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั)

    (DAP45/2005) 2559 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั)

2558 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท พิษณุเวช จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

2557 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ  จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

2557 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล 

(ผู้ถือหุ้น 99.998%)

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ) 

  

 

 

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายจอห์น ล ีโกะชนุ 76  - Master of Public Health (MPH), ไม่มี ไม่มี ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริษัท    Loma Linda  University. ก.พ. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ
กรรมการ  - ปริญญาโท สาขา Philosophy MA. บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

   สถาบนั Adventist University of  the Philippines. 2543 - 2550 กรรมการ บริษัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน)
 - ปริญญาตรี สาขา Philosophy MA. 2543 - 2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   สถาบนั Adventist University of the  Philippines. 2551 - 2553 รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน)

2551 - 2553 กรรมการบริหาร

บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อบรมหลกัสตูร 2560 - 2562 ประธาน บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ากดั
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 2552 - 2553 ประธาน โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
  - Role of the Chairman Program 2018 2552 - 2553 ประธาน โรงพยาบาลกรุงเทพจนัทบรีุ
    (RCP 43/2018) 2553 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ MuziHealth Consulting Pte Ltd. (Singapore)
  - Director Certification Program 2002 & Principal Consultant   Parkway Health, (now part of IHH Healthcare,
   (DCP 23/2002)   listed in Kuala Lumpur & Singapore)
Clinical Training 2541 - 2543 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   - Gleneagles Intan Medical Center, Kuala Lumpur.

 -St Lukes Medical Center, Quezon City, 2539 - 2541 ผู้จดัการทัว่ไป   - Gleneagles International 
 Philippines 1969
 - Loma Linda University Medical Center,

   Loma Linda CA, USA 1973

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท (ต่อ)  

  

 

 

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายญาณศักดิ์ มโนมยัพิบลูย์ 57 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไม่มี          ไม่มี เม.ย. 2556 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ บริษัท  พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

กรรมการอิสระ และ (เกียรตินิยมอนัดับ 2)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประธานคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการจดัการ ตรวจสอบ

ตรวจสอบ - มหาวิทยาลยัอินเดียน่า, บมูมิงตัน, สหรัฐอเมริกา บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

มี.ค. 2560 -ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ บริษัท เคมีแมน จ ากดั (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ

  อบรมหลกัสตูร ก.พ. 2555–ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จ ากดั (มหาชน)

- หลกัสตูรการก ากบัดูแลกิจการ ส าหรับกรรมการและ กรรมการตรวจสอบ

  ผู้บริหารระดับสงูของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน รุ่น3

 

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหารระดับสงูภาครัฐ (PDI) ก.พ. 2561 -ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แอสโก้ สง่เสริมธุรกิจ จ ากดั

- ผู้บริหารระดับสงู รุ่น 5 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ก.พ. 2561 -ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เนชัน่แนล ดิจิทลัไอที จ ากดั

- Director Certification Program 2005 (DCP60/2005) พ.ค. 2555 -ปัจจบุนั เลขาธิการ สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย

- Director Certification Program 2015  (DCP199/2015) 2557 – 2559 ประธานกรรมการ บรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.)

- Director Accreditation Program 2004 2557 – 2559 กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั

   (DAP23/2004)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท (ต่อ) 

  

 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /
ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

(ปี) ประวัตกิารอบรม
ระหว่าง

ผู้บริหาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ดร. สาธิต วิทยากร 57 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 23.30 บตุร นพ.พงษ์ ธ.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

กรรมการผู้จดัการ   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วิทยากร และเป็น เม.ย. 2556 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการบริหาร - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) บดิาของ ประธานคณะกรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการบริหารความ   Golden Gate University, San Francisco, USA. น.ส.ธนธรณ์ ความเสีย่ง

กรรมการ  - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ Joint Program of Bangkok วิทยากร กรรมการ

 Bangkok University and University of บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

 Nebraska-Lincoln, USA. 2547 ผู้ชว่ยกรรมการ บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน)

- Senior Executive Program  ผู้อ านวยการใหญ่

  (Sasin, Graduate Institute of  Business บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

  Administration of Chulalongkorn University) ธ.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชมุพร จ ากดั

 - Executive Education, Harvard Business  (ผู้ถือหุ้น 0.001%) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

School พ.ย. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จ ากดั

(ผู้ถือหุ้น 0.000004%) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

 - อบรมหลกัสตูร พ.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากดั

  - Director Certification  Program 2015  (ผู้ถือหุ้น 0.001%) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

    (DCP 199/2015) 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อทุยั จ ากดั

 (ผู้ถือหุ้น 0.001%) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านฉาง บสิสเินส ดีสทริคท์ จ ากดั

 (ผู้ถือหุ้น 0.001%) (บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลังสัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 125 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท (ต่อ) 

 

 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /
ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

(ปี) ประวัตกิารอบรม
ระหว่าง

ผู้บริหาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ดร. สาธิต วิทยากร บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กรรมการผู้จดัการ 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อดุร บสิสเินส ดีสทริคท์ จ ากดั

ประธานคณะกรรมการบริหาร  (ผู้ถือหุ้น 0.001%) (บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั)

ประธานคณะกรรมการบริหารความ 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล จ ากดั

กรรมการ (บริษัทยอ่ยของบริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั)

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของ บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล)

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พิษณุเวชพฒันา จ ากดั

 (ผู้ถือหุ้น 0.001%) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั)

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอตุรดิตถ์ จ ากดั

 (ผู้ถือหุ้น 0.001%) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั)

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากดั

 (ผู้ถือหุ้น 0.001%) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั)

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซอร์วิส สเตชัน่ จ ากดั

 (ผู้ถือหุ้น 0.001%)

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พิษณุเวช จ ากดั

กรรมการผู้จดัการ (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลังสัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 126 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท (ต่อ)  

  

 

 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /
ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

(ปี) ประวัตกิารอบรม
ระหว่าง

ผู้บริหาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ดร. สาธิต วิทยากร บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กรรมการผู้จดัการ ต.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั

ประธานคณะกรรมการบริหาร (บริษัทยอ่ยของบมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความ ต.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี อินเทลลเิจนซ์ จ ากดั

กรรมการ (บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั)

ต.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั)

ต.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี 33 จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั)

ต.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั

พ.ย. 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ มลูนิธิวิวัฏฏะ

ส.ค. 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท วิวัฏฏะคลนิิก จ ากดั

(ผู้ถือหุ้น 99.998%)

ก.ย. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ากดั

 (ผู้ถือหุ้น 0.001%)  (บริษัทยอ่ยของบมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล)

เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล 

 (ผู้ถือหุ้น 0.001%)

ก.ค. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ากดั

 (ผู้ถือหุ้น 0.001%) (บริษัทยอ่ยของ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน))

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 127 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท (ต่อ)  

  

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค 60 -ปริญญาตรีการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 0.29 ไม่มี ธ.ค. 2562 – ปัจจบุนั รักษาการ Chief Financial บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

รักษาการ Chief Financial Officer -ปริญญาโท สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ Officer

กรรมการบริหาร 2558 - ปัจจบุนั  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริหารความเสีย่ง  - Corporate

กรรมการ 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ, กรรมการบริหาร,

กรรมการบริหารความเสีย่ง

บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อบรมหลกัสตูร -ไม่มี-

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

-Director Certification Program 2006 ธ.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%) บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชมุพร จ ากดั

  (DCP71/2006) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

- การบริหารจดัการระดับสงู พ.ย. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.000004%) บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จ ากดั

- การพฒันาส าหรับผู้บริหาร (EDP) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

`- การบริหารความเสีย่ง  Allianz Management 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%) บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากดั

 Institute (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%) บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อทุยั จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พิษณุเวชพฒันา จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั)

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอตุรดิตถ์ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 128 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท (ต่อ)  

  

 

 

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค  บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

รักษาการ Chief Financial Officer 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พิษณุเวช จ ากดั

กรรมการบริหาร (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

กรรมการบริหารความเสีย่ง 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั

กรรมการ (บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านฉาง บสิสเินส ดีสทริคท์ จ ากดั

(ผู้ถือหุ้น 0.001%) (บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั)

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อดุร บสิสเินส ดีสทริคท์ จ ากดั

(ผู้ถือหุ้น 0.001%) (บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั)

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน))

ต.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน))

ต.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี อินเทลลเิจนซ์ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั)

ต.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั)

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท (ต่อ)  

  

 

 

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค  บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

รักษาการ Chief Financial Officer ต.ค. 2559 - ก.ย. 2562 กรรมการ บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั

กรรมการบริหาร (บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั)

กรรมการบริหารความเสีย่ง ก.ย. 2559 – พ.ย. 2562 กรรมการ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั

กรรมการ (บริษัทยอ่ยของ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน))

ต.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี 33 จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของ วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั )

พ.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน))

พ.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน))

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท (ต่อ)  

  

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายแพทย์สนุทร ศรีทา 66 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต 0.44 ไม่มี ธ.ค. 2562-ปัจจบุนั รักษาการ Chief Investor บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

รักษาการ Chief Investor Relations    (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลยัมหิดล Relations, Performance

 Performance Coach - ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บณัฑิต 2560 - ธ.ค. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริหาร,    คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  - Health Care

กรรมการบริหารความเสีย่ง,    มหาวิทยาลยัมหิดล 2560 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร,

กรรมการ - ปริญญาโท สาธารณสขุศาสตร์ (Urban Health) กรรมการบริหารความเสีย่ง

   มหาวิทยาลยัมหิดล กรรมการ

 - อนมุตัิบตัรเวชศาสตร์ปอ้งกนัแพทยสภา บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 2552 - 2557 CEO BDMS กลุม่ 4 บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน)

 - รัฐศาสตรบณัฑิต (การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ) 2558 - 2560 รองคณะกรรมการบริหาร บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

  มหาวิทยาลยัสโุขทยั

 - ประกาศนียบตัร Mini MBA

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย

- Advanced Management Program บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

  Harvard University ธ.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชมุพร จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

พ.ย. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อทุยั จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท (ต่อ)  

  

 

 

 

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายแพทย์สนุทร ศรีทา บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รักษาการ Chief Investor Relations - อบรมหลกัสตูร 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พิษณุเวชพฒันา จ ากดั

Performance Coach  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั)

กรรมการบริหาร,   - Director Certification Program 2017 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอตุรดิตถ์ จ ากดั

กรรมการบริหารความเสีย่ง,     (DCP 250/2017) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั)

กรรมการ 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พิษณุเวช จ ากดั)

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิทอล จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั)

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ  จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน))

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พิษณุเวช จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั)

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท (ต่อ)  

  

 

 

 

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /
ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

(ปี) ประวัตกิารอบรม
ระหว่าง

ผู้บริหาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นางสาวอรัญญา เฉลมิพรวโรดม 72 - ปริญญาตรี การบญัชี (เกียรตินิยมอนัดับ 2) ไม่มี            ไม่มี เม.ย. 2556 –ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ - ปริญญาโท การบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

  

- อบรมหลกัสตูร

 สภานักบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

  - Chief Financial Officer   ไม่มี

   

   

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Directors  Certification Program 2018 2551 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษากรรมการบริหาร บริษัทกลุม่รีเจ้นท์

   (DCP 252/2018) ด้านบญัชีและการเงิน  

- Directors Accreditation Program  เมษายน 2016 

 - Advanced Audit Committee Program 2016

   (AACP 24/2016)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)
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อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 44  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  Pine   Manor College, USA ไม่มี ไม่มี เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการ  - ปริญญาโท Financial Economics กรรมการตรวจสอบ

   Boston University,  USA

 - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลยักรุงเทพ

บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อบรมหลกัสตูร ม.ค. 2554 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ  บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน)

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) สายงานนักลงทนุสมัพนัธ์

 - Family Business Governance 2018 (ผู้ถือหุ้น 0.40%)

 - Directors  Certification Program 2017 ต.ค.  2551 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน)

 - IT Governance and Cyber (ผู้ถือหุ้น 0.40%)

  Resilience Program  2017 (ITG 4/2017)

 -  Advance Audit Committee Program บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

   2016 (AACP 22/2016) ธ.ค. 2558 - ปัจบุนั กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 10.00%) บริษัท มินิแม็กส์ เวนเจอร์ จ ากดั

 - Risk Corporate Leader 2016 

 - Directors  Accreditation Program 2012

 - Company Secretary Program 2009

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 134 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นางสาวธนธรณ์ วิทยากร 28  - ปริญญาตรี สาขา Hospitality 0.66 บตุรดร.สาธิต ม.ค. 2563-ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทนุ  Management with Real Estate Finance วิทยากร ฝ่ายการลงทนุ

กรรมการบริหาร  and Revenue Management และเป็นหลาน พ.ย.2562-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร

กรรมการ  สถาบนั Glion Institute of Higher นพ.พงษ์ศักดิ์ ก.พ. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ

 Education,   Switzerland. วิทยากร

บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

  - อบรมหลกัสตูร   ไม่มี

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

   - Director Certification Program 2019 บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

     (DCP 273/2019) มิ.ย.62 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วิวัฏฏะคลนิิก จ ากดั

สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จ ากดั

  - Executive Development Program (EDP 2020) 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท รัชดา บสิสเินส ดีสตริค จ ากดั

2561 - ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั

ฝ่ายปฏิบตัิการสว่นงาน

บริการบริหารธุรกิจสว่นกลาง

2560 - 2561 Manager in Training Four Seasons Thailand

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 135 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท (ต่อ) 

 
 

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ 44  - ปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี ไม่มี ไม่มี 2556 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายบริการงาน บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (เกียตรนิยมอนัดับ 2) บญัชีสว่นกลาง

โดยตรงในการควบคุมดูแลการ  - ปริญญาโท  สาขาวิชาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 2559-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร และ

ท าบญัชี    คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี กรรมการบริหารความเสีย่ง

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

 - ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านฉาง บสิสเินส ดีสทริคท์ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั)

 - อบรมหลกัสตูรพฒันาทกัษะการบริหาร 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อดุร บสิสเินส ดีสทริคท์ จ ากดั

    ส าหรับผู้น ารุ่นใหม่ รุ่นที่ 3 (บริษัทยอ่ยของบริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั)

   มลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั เม.ย. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%) บริษัท วิวัฏฏะคลนิิก จ ากดั

 - อบรมหลกัสตูร Orientation Course - CFO 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั

   focus on financial reporting รุ่นที่ 6 (บริษัทยอ่ยของ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน))

 - อบรมหลกัสตูร หลกัสตูร Chief Transformation Officer 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี อินเทลลเิจ้นซ์ จ ากดั

  : CTO Course รุ่นที่ 1 จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์ (บริษัทยอ่ยของ วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั )

   แห่งประเทศไทย 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของ วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั )

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วี 33 จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของ วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั )

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 136 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท (ต่อ) 

 
 

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ากดั

โดยตรงในการควบคุมดูแลการ (บริษัทยอ่ยของ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน))

ท าบญัชี 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน))

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน))

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2562 กรรมการ บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั

(บริษัทยอ่ยของ วี บริลเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั )

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 137 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ีและเลขานุการบริษัท (ต่อ) 

  
หมำยเหต ุ: ไม่มีประวตัิกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท ำโดยสจุริต และไม่มีประวตัิกำรท ำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

1. ดร.สำธิต วิทยำกร  นำงสำวธนธรณ์ วทิยำกร  นำยวีระ ศรีชนะชยัโชค และ นำยแพทย์สนุทร ศรีทำ เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัทตำมที่ก ำหนดในหนงัสือรับรองของกรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ (โดยได้รับแต่งตัง้จำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเม่ือวนัที่ 26 กมุภำพนัธ์ 2562) 

2. สดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ข้อมลู ณ วนัที่ 13 มีนำคม 2563 
3. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนกุำรบริษัทระบไุว้ใน ส่วนที่ 2 หวัข้อ 9.11.4 กำรก ำหนดขอบเขตหน้ำทีข่องผู้บริหำรระดบัสงูและเลขำนกุำรบริษัท 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นางสาวฤติมา จิระสรุเดช 43 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต     ไม่มี ไม่มี ม.ค. 2563 - `ปัจจบุนั ผู้อ านวยการส านักกรรมการผู้จดัการ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

ผู้อ านวยการส านักกรรมการผู้จดัการ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท

เลขานกุารบริษัท, - เนติบณัฑิตไทย จากเนติบณัฑิตยสภา กรรมการบริหารความเสีย่ง

กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร ต.ค.2559 - เม.ย.2561 ผู้อ านวยการฝ่ายก ากบั บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั

ตรวจสอบและบริหาร

ความเสีย่ง

ต.ค. 2554 - ก.ย. 2559 ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน)

ส านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 - อบรมหลกัสตูร ม.ค. 2550 - ต.ค. 2554 ผู้ชว่ยผู้จดัการประจ าส านัก บริษัท ปริญสริิ จ ากดั (มหาชน)

สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย เลขานกุารและกฏหมาย

 -หลกัสตูรเลขานกุารบริษัท

 `หลกัสตูรสนับสนนุเลขานกุารบริษัทจาก IOD บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Effective Minute Taking 

- Board Reporting Program -ไม่มี-

- Company Reporting Program

บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โก กรีน คลนีน่ิง จ ากดั

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร



บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

   เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 138 

 

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
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นายพงษ์ศักดิ์ วิทยากร HC, D - D - D D D D - - - - - - - - - - - -

นายจอห์น ล ีโกะชนุ C - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายญาณศักดิ์ มโนมยัพิบลูย์ Id, Ca - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ดร. สาธิต วิทยากร D, Ce, Cr, MD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

นายวีระ ศรีชนะชยัโขค D, Ed, Rd, E D D - D D D D D D D D D D D D D D D D

นายแพทย์สนุทร ศรีทา D, Ed, Rd, IR, E D D D D D D D D D D D - - - - - - - -

นางสาวอรัญญา เฉลมิพรวโรดม Id, Ad - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ดร. จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั Id, Ad - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวธนธรณ์ วิทยากร D, Ed, E E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวฤติมา จิระสรุเดช Cs, Rd, Ed, E - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางอจัฉรา รัตนพนัธุ์ศรี Rd, Ed, E D, E - - - - - - D D D - - - - - - - - -

นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ Rd, Ed, E D - - - - - - - - - - D D D D D D D D

นายศิริชยั โตวิริยะเวช Rd - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายแพทย์สบืพงศ์ อินทรลาวัณย์ E - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายแพทย์วรัญญ์ เทียนสง่ - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รายช่ือ บริษัทฯ

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)
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นางสาวสดุามาศ  บญุวรรณ - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายแพทย์สรุดนัย เนาว์รุ่งโรจน์ - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ วงศ์โรจน์ - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายศุภวัส พงษ์ศิริพานิช - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางเสมอแข สทัธาพงศ์ - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสกุนิษฐ์ มหานกุลู - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวแพร โฮว่รังกรู - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวณภทัร์พร รอดซะ - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวจนัทร์เพ็ญ จงจีรังทรัพย์ - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางเตือนใจ แก้ววรรณา Rd E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายแพทย์กอ่พงศ์ รุกขพนัธ์ - - - D - - - - - - - - - - - - - - - -

นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสทิธ์ิ - E D - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางพิมญดา  เรือนอนกุลู - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายนฤพล พนัธุ์ศุภมงคล - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รายช่ือ บริษัทฯ

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)
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นางสาวกนกวรรณ อดุมกิจโกศล - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวธิษณา โตวิริยะเวช - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวพฒัน์กมล ศักดิ์อาธรทรัพย์ - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวอติยา อาวัชนาการ E E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวบษุกร แก้วบญุธรรม - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายแพทย์บญุชนะ เพชรพลอยงาม - E D - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวสาธิตา วิทยากร - - - - - - - - - - - - - D D D D D - -

นางนิภาพร น่ิมพิทกัษ์พงศ์ - - - - D D D D - - - - - - - - - - - -

นางสาววรรณศิริ น่ิมพิทกัษ์พงศ์ - - - - D D D D - - - - - - - - - - - -

นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์ - - - - D D D D - - - - - - - - - - - -

นายวรทศัน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา - - D - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายสทิธิชยั วงศ์ณิชชากลุ - - D - - - - - - - - - - - - - - - - -

รายช่ือ บริษัทฯ

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)
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ต ำแหน่ง : HC – ประธำนกิตติมศกัด์ิ 

MD – กรรมกำรผู้จดักำร 
Cs – เลขำนกุำรบริษัท 
E – ผู้บริหำร  

C – ประธำนคณะกรรมกำร 
D – กรรมกำร 
Id   - กรรมกำรอิสระ  
IR – นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

Ca   - ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
Ad –  กรรมกำรตรวจสอบ 
Cr – ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 

Ce – ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
Ed – กรรมกำรบริหำร 
Rd – กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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นางพิมพ์ญดา  บญุเต็ม - E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายโชติ นิสงู - E - - - - - - - D - - - - - - - - - -

นางสาวถิรนันท์ แสงพึง่ธรรม E - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นายฐิสริน ตรรกเมธา - - - - - - - - - - - D - - - - - - - -

นายสริิพงศ์ องัคสกลุเกียรติ - - - - - - - - - - - D - - - - - - - -

รายช่ือ บริษัทฯ

บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50)
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดแูลการปฏิบัติงานของบริษทั 
  

 

 

อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา /

(ปี) ประวัตกิารอบรม ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

น.ส.กานติมา คงสมยตุิ 39 -  ปริญญาตรี การบญัชี ไม่มี ไม่มี 2554 - ปัจจบุนั ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)

ผู้ตรวจสอบภายใน   มหาวิทยาลยัรามค าแหง

-  ปริญญาโท การเงินและการธนาคาร

  มหาวิทยาลยัรามค าแหง

-  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA)

อบรมหลกัสตูร บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

-  หลกัสตูรโครงการอบรมเพ่ือรับวุฒิบตัรด้าน       ไม่มี

  การตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 7 ของสภาวิชาชีพ

-  หลกัสตูรการปอ้งกนัการทจุริตในองค์กร

   รุ่นที่ 9 ของสภาวิชาชีพบญัชี

-  Risk Based Audit ของสมาคม บริษัทไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

   ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จ ากดั

-  หลกัสตูร Certified Tax Accountant

   Program (นักตรวจสอบภาษีขัน้สงู)

    รุ่นที่ 2 ของโรงเรียนภาษี

- โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพ่ือ

  เตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาต

  Pre-CIA รุ่นที่ 24

-  การตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ

-   การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้

กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล รุ่นที่ 1/60

บริษัทได้แต่งตัง้บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์

ออดทิ จ ากัด เพื่อท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

ภายใน มีรายละเอียดผู้ตรวจสอบ

ดงัต่อไปนี ้

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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เอกสารแนบ 4   รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินทรัพย์สิน 
  

 ไม่มข้ีอมูล 
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เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ 

 

 ไม่มีข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


