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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ( “บริ ษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตัง้ บริ ษัทในนำม “บริ ษัท เมโทรสตำร์
พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด ” ในปี พ.ศ. 2543 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรั พย์ ประเภทที่ อยู่อำศัย ต่อมำในปี 2548
บริษัทฯ ได้ เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2556 ได้ มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนชื่อ
เป็ น บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำซื ้อหุ้นของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (เดิมชื่อบริ ษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย
จำกัด) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนโดยมีเครื อข่ำยโรงพยำบำล 4 โรง ใน 3 จังหวัดทำงภำคเหนือ ในปี 2561
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนซื ้อกิจกำรโรงพยำบำลเพิ่มอีก 2 แห่งคือ โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ (เดิมชื่อโรงพยำบำลปิ ยะมินทร์ )
เป็ นโรงพยำบำลขนำดใหญ่ในจังหวัดสมุทรปรำกำร ซึ่งช่วยขยำยเครื อข่ำยกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำลของกลุ่มบริษัทฯ
ให้ ค รอบคลุมมำกขึน้ โดยเฉพำะในพื น้ ที่ก รุ ง เทพมหำนครและปริ มณฑล อี ก ทัง้ ยังได้ ซือ้ กิจกำรของโรงพยำบำลพริ น้ ซ์
อุทัยธำนีในจังหวัดอุทยั ธำนี ที่หยุดประกอบกิจกำรมำปรับปรุง ส่งผลให้ ณ สิ ้นปี 2561 บริ ษทฯ มีโรงพยำบำลในเครื อข่ำย
เพิ่มขึ ้นเป็ น 6 โรงพยำบำล
ภำยหลังจำกกำรซือ้ กิจกำรดังกล่ำว บริ ษัทฯ ได้ ดำเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนและกำรบริ หำร
จัด กำรโรงพยำบำลเอกชน และได้ ย้ ำ ยหมวดธุ รกิ จจดทะเบี ยนในตลำดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทยจำกหมวดพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์เป็ นหมวดธุรกิจทำงกำรแพทย์ บริษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะขยำยเครื อข่ำยโรงพยำบำลของกลุ่มพริ น้ ซ์ เฮลท์แคร์ ด้วย
กำรลงทุน สร้ ำงโรงพยำบำลใหม่ ร่ ว มทุน กับ พัน ธมิ ต ร และกำรซื อ้ กิ จ กำรที่ มี ศัก ยภำพมำพัฒ นำปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น
โรงพยำบำลที่มีคุณภำพและให้ กำรรักษำด้ วยวิทยำกำรทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัย บริ ษัทฯ มีเป้ำหมำยที่จะขยำยครื อข่ำย
โรงพยำบำลให้ ครอบคลุมทัว่ ทุกภูมิภำคของประเทศไทยโดยเน้ นไปในจังหวัดที่ไม่มีโรงพยำบำลเอกชน แต่มีควำมต้ องกำร
ด้ ำนกำรบริ กำรทำงกำรแพทย์ ในปี 2562 บริ ษัทฯ มีโรงพยำบำลในเครื อข่ำยเพิ่มอีก 3 แห่ง คือ โรงพยำบำลศิริเวช ลำพูน
ในจัง หวัด ลำพูน ซึ่ง บริ ษั ท ฯ ได้ เ ข้ ำ ซื อ้ และรั บ โอนกิ จ กำรมำ โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ อุต รดิ ต ถ์ ในจัง หวัด อุต รดิ ต ถ์ ซึ่ง เป็ น
โรงพยำบำลที่บริ ษัทฯ ลงทุนสร้ ำงเองโดยกำรก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จและเปิ ดให้ บริ กำรในเดือนมีนำคม 2562 และโรงพยำบำล
พริ น้ ซ์ อุทยั ธำนี ที่จงั หวัดอุทยั ธำนี ซึ่งทำกำรปรับปรุงแล้ วเสร็ จ และเปิ ดให้ บริ กำรในเดือนพฤศจิกำยน 2562 นอกจำกนีย้ งั
ขยำยเครื อข่ำยโรงพยำบำลไปยังภำคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกำรร่ วมทุนกับพันธมิตรในท้ องถิ่น สร้ ำงโรงพยำบำลเอกชน
แห่งใหม่ภำยใต้ ชื่อ “โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ ศรี สะเกษ ที่จงั หวัดศรี สะเกษ” ซึ่งคำดว่ำจะแล้ วเสร็ จและเปิ ดให้ บริกำรได้ ในปี 2564
อีกทังยั
้ งได้ ซื ้อกิจกำรของบริ ษัท โรงพยำบำลวิรัชศิลป์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนในจังหวัดชุมพร ได้ รับโอน
กิจกำรเสร็ จสิน้ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีโรงพยำบำลในเครื อข่ำยเพิ่มขึน้ เป็ น 10 โรงพยำบำล ใน 9
จังหวัด บริษัทฯ ยังคงมองหำโอกำสในธุรกิจบริกำรด้ ำนสุขภำพที่สำมำรถต่อยอดธุรกิจให้ บริกำรทำงกำรแพทย์ เช่น กำรดูแล
ผู้สงู อำยุ จำกข้ อมูลของกรมสถิติแห่งชำติพบว่ำประเทศไทยมีสดั ส่วนคนสูงวัยมำกถึงร้ อยละ 16 ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำประเทศ
ไทยจะเข้ ำสู่สงั คมผู้สงู อำยุแบบสมบูรณ์ในปี 2564 ดังนันกำรเติ
้
บโตของจำนวนผู้สงู อำยุในประเทศไทยจะเป็ นกลุ่มเป้ำหมำย
ที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งและเป็ นโอกำสทำงธุ รกิจที่สำคัญของบริ ษัทฯ ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงได้ เข้ ำร่ วมทุนกับกลุ่ม NK Group เพื่อ
ดำเนินธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุซึ่งจะคำดว่ำจะเริ่ มดำเนินกำรในปี 2563 ซึ่งจะเป็ นแหล่งรำยได้ ใหม่เข้ ำมำเสริ มนอกเหนือจำก
รำยได้ จำกค่ำรักษำพยำบำล
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 1
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อย่ำงไรก็ดีบริ ษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนและกำรบริ หำรจัดกำรโรงพยำบำลควบคู่ไปกับธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศัยในระดับแนวหน้ ำเพื่อเช่ำในทำเลที่อยู่ย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ และธุรกิจกำรบริ หำรอำคำร
สำนักงำนแบบครบวงจร โดยทีมงำนมืออำชีพ อย่ำงโปร่ งใส ยุติธรรม ทังในด้
้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรโรงพยำบำลเอกชน กำร
ดูแลสุขภำพ กำรบริ หำรอำคำร บริ กำรงำนขำย บริ กำรงำนจัดซื ้อ บริ กำรงำนบัญชี อีกทัง้ ยังเป็ นผู้ให้ บริ กำรบริ หำรจัดกำร
อำคำรสำนักงำนแบบครบวงจร นอกจำกนีย้ งั มีธุรกิจบริกำรให้ คำปรึกษำทำงกำรลงทุนอีกด้ วย
ปั จจุบนั กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย สำมำรถจำแนกได้ 3 ประเภท ดังนี ้
1. ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริ หารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีโรงพยำบำลใน
เครื อ 10 แห่ ง ใน 9 จั ง หวั ด โดยตั ง้ อยู่ ใ น 4 ภำคของประเทศไทย คื อ ภำคเหนื อ ภำคกลำง ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภำคใต้ โดยมี 7 โรงพยำบำลในภำคเหนือ ได้ แก่ โรงพยำบำลพิษณุเวช ในจังหวัด
พิษณุโลก โรงพยำบำลพิษณุเวช พิจิตร ในจังหวัดพิจิตร โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ปำกนำ้ โพ 1 และ โรงพยำบำล
พริ น้ ซ์ ป ำกน ำ้ โพ 2 ในจัง หวัด นครสวรรค์ โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ อุ ทัย ธำนี ในจัง หวัด อุ ทัย ธำนี อี ก ทัง้ ยัง มี
โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเปิ ดให้ บริ กำรอย่ำงเป็ นทำงกำรในเดือนมีนำคม 2562
และโรงพยำบำลศิริเวช ลำพูน ในจังหวัดลำพูน ในภำคกลำงมี 1 โรงพยำบำล ได้ แก่ โรงพยำบำลพริ น้ ซ์
สุวรรณภูมิ ในจังหวัดสมุทรปรำกำร สำหรับภำคตะวันออกเฉียงเหนือมี 1 โรงพยำบำลคือ โรงพยำบำลพริน้ ซ์
ศรี สะเกษ ซึ่งอยู่ระหว่ำงก่อสร้ ำงคำดว่ำจะแล้ วเสร็ จในปี 2564 และภำคใต้ มี 1 โรงพยำบำล คือโรงพยำบำล
วิรัชศิลป์ ในจังหวัดชุมพร
2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้ เช่ า ได้ แก่ โรงแรมและเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ อำคำรสำนักงำนให้ เช่ำ
3. ธุรกิจบริ การให้ คาปรึ กษาการลงทุน โดยให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึกษำธุรกิจซึ่งปั จจุบนั อยู่ระหว่ำงพักกำรดำเนิน
กิจกำร
1.1

วิสัยทัศน์
พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จะเป็ นองค์กรที่ม่งุ เน้ นกำรขยำยกิจกำรในธุรกิจด้ ำนสุขภำพ และจะเป็ นผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกำร
บริหำรธุรกิจโรงพยำบำลที่ได้ รับกำรยอมรับในกำรนำเทคโนโลยีมำยกระดับคุณภำพกำรให้ บริกำรและกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
รวมถึงจะใช้ ประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่อย่ำงเต็มที่ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ มู ีส่วนได้ สว่ น
เสียทังหมด
้
1.2

พันธกิจ
▪
▪

▪

จะเป็ นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนและยกระดับกำรดูแลสุขภำพในชุมชน โดยสร้ ำงโรงพยำบำลในพื ้นที่ขำดแคลน
เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและสังคมเพื่อให้ เกิดสังคมที่แข็งแรงอย่ำงยัง่ ยืน
จะให้ บริ กำรบริ หำรธุรกิจโรงพยำบำลและบริ กำรส่วนงำนสนับสนุนอย่ำงมืออำชีพ ต่อทังโรงพยำบำลในเครื
้
อและ
โรงพยำบำลพันธมิตรที่ได้ รับโอกำสเข้ ำไปบริหำรงำนให้
จะมุ่งมั่นในกำรบริ หำรโรงพยำบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยนำเทคโนโลยีเข้ ำมำช่วยเพื่อให้ บรรลุเป้ำหมำยตำม
ที่ตั ้งไว้ ทงผลประกอบกำรด้
ั้
ำนกำรเงิน คุณภำพกำรให้ บริกำร และ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
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จะเสริมควำมแข็งแกร่งของเครื อโรงพยำบำลด้ วยกำรสร้ ำงพันธมิตร และ/หรื อ กำรเข้ ำซื ้อกิจกำรเพื่อร่วมกันพัฒนำ
ศักยภำพและผลประกอบกำรให้ ดียิ่งขึ ้น
จะแสวงหำโครงกำรที่เกี่ยวข้ องกับด้ ำนสุขภำพใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจ โดยเป็ นได้ ทงกำรใช้
ั้
อสังหำริมทรัพย์เดิมที่มี
อยู่ให้ เกิดประโยชน์ และลงทุนในอสังหำริมทรัพย์แห่งใหม่ที่สอดคล้ องกับควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำร
จะทุ่มเทในกำรพัฒนำบุคลำกรในเครื ออย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเสริ มศักยภำพทำงด้ ำนเทคโนโลยีและทักษะใหม่ๆ ให้
รองรับกับกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ วขององค์กร และสร้ ำงเสริ มบุคลำกรให้ มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อให้ เขำส่งต่อบริกำร
ด้ วยหัวใจแก่ชมุ ชนและสังคม
มุ่งมัน่ พัฒนำควำมเป็ นเลิศในกำรให้ บริ กำรของโรงแรมและเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ที่มีอยู่ เพื่อสร้ ำงควำมพึงพอใจแก่
ลูกค้ ำที่เข้ ำพักทังชำวไทยและชำวต่
้
ำงประเทศ

1.3

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญมีดงั นี ้
ปี พ.ศ.
เหตุการณ์ สาคัญที่เกิดขึน้
2562
− ในเดือนธันวำคม 2562 บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำลงนำมในสัญญำร่ วมทุน กับกลุ่ม Nihon Keiei Group

(NKG) เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2562 เพื่อดำเนินธุรกิจกำรดูแลผู้สงู อำยุ และได้ จดั ตั ้งบริษัทย่อยแห่ง
ใหม่ภำยใต้ ชื่อ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เอ็นเคจี จำกัด (“PNKG”) ในปี 2563 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน
10,000,000 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญ 100,000 หุ้นมูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 100 บำท โดยบริ ษัท
พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นร้ อยละ 51 และ NKG ถือหุ้นร้ อยละ 49
− ในเดือนธันวำคม 2562 บริ ษัทฯ จัดตั ้งบริ ษัทย่อยแห่งใหม่ภำยใต้ ชื่อบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ –
ชุมพร จำกัด (PCPN) มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ วจำนวน 270,000,000 บำท บริ ษัทฯ ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ผ่ำนบริ ษัทลูก (PRINH) มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยำบำล
เอกชนในจังหวัดชุมพร โดยกำรเข้ ำซื ้อและรับโอนกิจกำรสถำนพยำบำลทังหมด
้
(Entire Business
Transfer) อั น รวมถึ ง ทรั พ ย์ สิ น หนี ส้ ิ น ใบอนุ ญ ำตต่ ำ งๆ ที่ จ ำเป็ นต่ อ กำรประกอบกิ จ กำร
สถำนพยำบำลตลอดจนสิทธิหน้ ำที่และภำระผูกพันตำมสัญญำของบริ ษัท โรงพยำบำลวิรัชศิลป์
จำกัด ที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจกำรและพนักงำนทัง้ หมดที่มีควำมประสงค์จะทำงำนกับ PCPN ต่อไป
โดยช ำระค่ ำ ตอบแทนกำรโอนกิ จ กำรและค่ ำ เช่ ำ ที่ ดิ น ระยะยำวให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม ของ
โรงพยำบำลวิรัชศิลป์ เป็ นจำนวน 570,000,000 บำท โดยใช้ เงินจำกกระแสเงินสดภำยในของกลุ่ม
บริ ษั ท และเงิ น กู้ยื ม จำกสถำบัน กำรเงิ น บริ ษั ท ฯ ได้ ล งนำมในสัญ ญำโอนกิ จ กำรเมื่ อ วัน ที่ 18
ธันวำคม 2562 และได้ รับโอนกิจกำรของโรงพยำบำลวิรัชศิลป์ เสร็จสิ ้นแล้ วเมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563
− ในเดือนธันวำคม 2562 บริษัทฯ ได้ ลงนำมกับบริษัท บำรุงรำษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ภำยใต้ กำร
บริ หำรงำนของโรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์ จำกัด (มหำชน) เพื่อเปิ ดโมเดลธุรกิจใหม่ “Bumrungrad
Health Network – Growing Together Model” โดยกำรตั ้งศูนย์ควำมเป็ นเลิศทำงกำรแพทย์ เพิ่ม
โอกำสกำรเข้ ำถึงกำรรักษำพยำบำลที่ได้ คุณภำพมำตรฐำนเฟสแรกเตรี ยมเปิ ด “ศูนย์กระดูกสันหลัง
และข้ อ” ที่โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ เพื่อให้ บริ กำรทำงกำรแพทย์ด้ำนกระดูกสันหลังและข้ อ
เป็ นต้ นแบบแห่งแรกในกำรทำงำนภำยใต้ โมเดลธุรกิจใหม่
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 3
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เหตุการณ์ สาคัญที่เกิดขึน้
เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2562 เปิ ดให้ บริกำรโรงพยำบำลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ อย่ำงเป็ นทำงกำร
ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 บริ ษัทฯ ได้ จัดตั ้งบริ ษัทย่อยใหม่ 1 บริ ษัทคือ พริ น้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ ศรี สะเกษ (PSSK) โดยมีทุนจดทะเบียน 250,000,000 บำท เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน
ขนำด 60 เตียง ในจังหวัดศรี สะเกษ โดยบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 60 ซึ่งเป็ นกำรร่ วมทุนระหว่ำงบริ ษัทฯ กับ บริ ษัท ศรี สะเกษ เมดิเทค จำกัด
และได้ ลงนำมในสัญญำร่วมทุน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 โรงพยำบำล พริ น้ ซ์ ปำกน ้ำโพ ได้ รับกำรรับรองคุณภำพด้ ำนสำรสนเทศ
ทำงกำรแพทย์ EMRAM Stage 7 จำก HIMSS Analytics ซึ่งเป็ นขันสู
้ งสุดของมำตรฐำนนี ้ และเป็ น
โรงพยำบำลแห่งแรกในประเทศไทย และแห่งที่ 2 ของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้ รับรำงวัล
นี ้
ในเดื อ นพฤศจิ ก ำยน 2562 บริ ษั ท ฯ ได้ ขำยบริ ษั ท คอนเวอร์ เ จนซ์ ซิ ส เทมส์ จ ำกั ด ให้ กั บ
บุค คลภำยนอก เนื่ องจำกไม่มี ควำมจำเป็ นในกำรดำเนิ น ธุ ร กิจ ดังกล่ ำว และได้ มี ก ำรโอนย้ ำย
ทรัพยำกรต่ำงๆ กำรพัฒนำระบบงำนของโรงพยำบำล และบุคลำกรไปปฏิบตั ิงำนที่ PRINH
ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 บริ ษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 222,249,300
บำท มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยรำคำตลำดหุ้นละ 4.09 บำท ซึ่งเป็ นรำคำเสนอ
ขำยโดยมีส่วนลดประมำณร้ อยละ 1.20 ของรำคำตลำด โดยรำคำตลำดคำนวณจำกรำคำถัวเฉลี่ย
ถ่วงนำ้ หนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ที่ซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 15 วันทำกำร
ย้ อนหลังติดต่อกันก่อนวันกำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนโดยคณะกรรมกำรบริ ษัท คือ
ระหว่ำงวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2562 ซึง่ เท่ำกับหุ้นละ 4.14 บำท (ข้ อมูล
จำก SETSMART ที่ www.setsmart.com) เพื่อเสนอขำยให้ แก่บุค คลในวงจำกัดจำนวน 1 รำยคือ
International Finance Corporation (“IFC”) ซึ่งเป็ นนักลงทุนสถำบันเป็ นบริ ษัทในกลุ่มของ World
Bank ที่ มี ฐ ำนะกำรเงิ น มั่น คงและมี ศัก ยภำพในกำรลงทุน ได้ จริ ง IFC มี ที ม งำนที่ มี ค วำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ด้ำนธุรกิจ Healthcare ที่สำมำรถแบ่งปั นข้ อมูลอันเป็ นประโยชน์กบั ธุรกิจของบริษัทฯ
และสำมำรถแนะนำองค์กรในระดับนำนำชำติที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันเพื่อเป็ นเครื อข่ำยทำงธุรกิจของ
บริ ษัทต่อไป ซึ่งจะเป็ นกำรสร้ ำงโอกำสในกำรสร้ ำงรำยได้ และกำไรเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนของ
บริ ษัทฯ โดยเงินเพิ่มทุนที่ได้ รับประมำณ 909 ล้ ำนบำทจะนำไปใช้ สนับสนุนแผนกำรลงทุนขยำย
กิจกำรด้ ำนโรงพยำบำลและธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่อง ทังกำรเข้
้
ำซื ้อกิจกำรหรื อกำรหำพันธมิตรทำงธุรกิจ
เพื่อร่วมกันสร้ ำงโรงพยำบำลในเครื อข่ำยเพิ่มขึ ้น โดยบริษัทฯ ได้ ทำกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ ว
จำกเดิ ม 3,240,087,520 บำทเป็ น จ ำนวน 3,462,336,820 บำท มูลค่ ำ ที่ ต รำไว้ ห้ ุน ละ 1 บำท
เรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562 เปิ ดให้ บริกำรโรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุทยั ธำนี อย่ำงเป็ นทำงกำร
ในเดือนกันยำยน 2562 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 พิจำรณำอนุมัติกำรจำหน่ำยหุ้น
สำมัญของบริ ษัท กรุ งเทพบริ หำร จำกั ด (“BG”) จำนวน 9,985,998 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วทังหมดของ
้
BG มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท ที่ถือ
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 4
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โดยบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด (VB) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้ แก่บริษัท วีเอ็มเอส
ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด (VMSD) ซึ่งเป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริ ษัท ฯ ในรำคำหุ้นละ 133.08632
บำท คิดเป็ นรำคำซื ้อขำยทังสิ
้ ้นประมำณ 1,328.99 ล้ ำนบำท โดยจะนำเงินที่ได้ รับจำกกำรจำหน่ำย
หุ้นในครัง้ นี ้ไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และขยำยธุรกิจโรงพยำบำลและกำรให้ บริกำรทำงกำรแพทย์
ตำม นโยบำยกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป
− เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2562 เปิ ดให้ บริกำรโรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ อย่ำงเป็ นทำงกำร
− ในวันที่ 1 มีนำคม 2562 บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด เข้ ำทำกำรรับโอนกิจกำรทังหมด
้
(Entire Business Transfer – EBT) ของโรงพยำบำลศิริเวชลำพูน เสร็จสิ ้น
− ในเดือนกุมภำพันธ์ 2562 บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ได้ รับกำรอนุมตั ิจำกตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกำรปรับย้ ำยกลุ่มอุตสำหกรรมอสังหำริ มทรัพย์และก่อสร้ ำง หมวด
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรั พย์ ไปยังอุตสำหกรรมบริ กำร ในหมวดธุรกิจกำรแพทย์ (Health Care
Services)
− ในเดือนพฤศจิกำยน 2561 บริษัทฯ ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนระบบคุณภำพ ISO 9001:2015
− ในเดือนตุลำคม 2561 บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จัดตั ้ง
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ - ลำพูน จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน โดยมีทุนจด
ทะเบียน 200 ล้ ำนบำท โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมติให้ บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน
จำกัด เข้ ำทำกำรรับโอนกิจกำรทังหมด
้
(Entire Business Transfer – EBT) ของโรงพยำบำลศิริเวช
ลำพูน ในจังหวัดลำพูน ประกอบด้ วยที่ดินพร้ อมอำคำรโรงพยำบำล อำคำรสนับสนุน 9 หลังและ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ และใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำลจำนวน 59 เตียง
− บริ ษัทฯ ผ่ำนกำรรับรอง Anti Corruption จำก โครงกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทย ในกำร
ต่อต้ ำนกำรทุจริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อ
วันที่ 7 มิถนุ ำยน 2561
− ในเดือนพฤษภำคม 2561 บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ จดั ตั ้ง
บริ ษั ท พริ น้ ซิ เ พิ ล เฮลท์ แ คร์ - อุทัย จ ำกัด เพื่ อ ประกอบธุร กิจโรงพยำบำลเอกชน โดยมี ทุนจด
ทะเบียน 50 ล้ ำนบำท โดยบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ - อุทัย จำกัด ได้ ซือ้ โรงพยำบำลที่ ห ยุด
ประกอบกิ จ กำรซึ่ ง เป็ น หนี ้ NPA จำกสถำบั น กำรเงิ น ท ำให้ ได้ ม ำซึ่ ง ที่ ดิ น พร้ อมสิ่ ง ปลูก สร้ ำง
(อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุ งอำคำร) รวม 10 หลังเนือ้ ที่ 12-1-79.5 ไร่ ตำบลบำงพระครู อำเภอนคร
หลวง จังหวัดอุทยั ธำนี โดยบริษัทฯ ปรับปรุงอำคำรเดิมให้ เป็ นโรงพยำบำลขนำด 59 เตียง
− ในเดือนมีนำคม 2561 บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ จดั ตั ้ง
บริ ษัทย่อยขึ ้น 2 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท บ้ ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริ คท์ จำกัด และบริ ษัท อุดร บิสสิเนส
ดีสทริ คท์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์โดยมีทุนจดทะเบียน 121 ล้ ำนบำท และ
129 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
− เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 บริ ษัทฯ ได้ เปลี่ยนชื่อ “โรงพยำบำลปิ ยะมินทร์ ” เป็ น “โรงพยำบำล
พริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI ) ซึง่ บริษัทฯ ได้ เข้ ำซื ้อและรับโอนกิจกำร
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สถำนพยำบำลของบริ ษัท ไทย เฮ้ ลท์ เมนเท็นเน้ นซ์ ออกำนัยเซชัน่ จำกัด (“THM”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่
ประกอบธุ ร กิ จ โรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ ชื่ อ “โรงพยำบำลปิ ย ะมิ น ทร์ ” ซึ่ ง ตั ง้ อยู่ ใ นจัง หวัด
สมุทรปรำกำร และคลินิกเวชกรรมปิ ยะมินทร์ อีก 3 แห่งในกรุงเทพมหำนคร โดยบริ ษัทฯ จะรับโอน
มำซึ่งกิจกำรสถำนพยำบำลของ THM รวมถึงทรัพย์สิน หนีส้ ิน ใบอนุญำตต่ำงๆ ที่จำเป็ นต่อกำร
ประกอบกิ จ กำรของสถำนพยำบำล พนัก งำนทัง้ หมดที่ ป ระสงค์ จ ะท ำงำนกั บ บริ ษั ท ฯ ต่ อ ไป
ตลอดจนสิทธิ หน้ ำที่และภำระผูกพันตำมสัญญำที่ THM มีอยู่ ณ วันโอนกิจกำร ภำยใต้ ข้อกำหนด
และเงื่อนไขของสัญญำโอนกิจกำรระหว่ำงบริ ษัท ฯ กับ THM โดยบริ ษัทฯ จะชำระค่ำตอบแทนกำร
โอนกิจกำรข้ ำงต้ นให้ แก่ THM เป็ นเงิน 900,000,000 บำท เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตำมที่กำหนดใน
สัญญำโอนกิจกำรสำเร็จ กำรได้ มำซึง่ กิจกำรของ THM ในครัง้ นี ้จะช่วยขยำยเครื อข่ำยกำรประกอบ
ธุรกิจโรงพยำบำลของกลุ่มบริ ษัทฯ ให้ ครอบคลุมมำกขึน้ โดยเฉพำะในพืน้ ที่กรุ งเทพมหำนครและ
ปริมณฑล จำกเดิมที่โรงพยำบำลในกลุ่มบริษัทฯ ตั ้งอยู่ในพื ้นที่ต่ำงจังหวัด ซึง่ จะก่อให้ เกิดเป็ น Hub
และ Spoke System ของธุรกิจโรงพยำบำลซึง่ จะช่วยเสริมสร้ ำงกำรเติบโตและเพิ่มศักยภำพในกำร
แข่งขัน กำรรับโอนกิจกำรจำก THM ดำเนินกำรแล้ วเสร็จ
− เมื่ อ วัน ที่ 25 มกรำคม 2561บริ ษั ท อลิ อัน ซ์ เมดิ ค อล เอเชี ย จ ำกั ด ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น บริ ษั ท
พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
− ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 บริ ษัทฯ เข้ ำซื ้อกิจกำรของกลุ่มบริ ษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด
(“AMA”) โดยกำรซื ้อหุ้นใน AMA จำนวนทัง้ สิ ้น 268,374,998 หุ้น ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อย
ละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วทังหมดของ
้
AMA จำกผู้ถือเดิม อันได้ แก่ นำงสำว
สำธิตำ วิทยำกร (“คุณสำธิตำ”) แวนเทจ พ้ อยท์ แมเนจเม้ นท์ ลิมิเต็ด (“แวนเทจ พ้ อยท์”) และนำย
ศิริชัย โตวิริยะเวช (“คุณศิริชัย”) ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ ในรำคำหุ้นละประมำณ
7.4523 บำท คิดเป็ นมูลค่ำรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2,000 ล้ ำนบำท ซึ่งจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ มำซึ่งบริ ษัท
ย่อยที่ AMA ถื อหุ้นทำงตรงหรื อทำงอ้ อมจำนวน 6 บริ ษัท อันประกอบด้ วย (1) บริ ษัท พิษณุเวช
จ ำกั ด (2) บริ ษั ท โรงพยำบำลปำกน ำ้ โพ จ ำกั ด (3) บริ ษั ท สหแพทย์ พิ จิ ต ร จ ำกั ด (4) บริ ษั ท
โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด (5) บริ ษัท พิษณุเวชพัฒนำ จำกัด และ (6) บริ ษัท พี.เอ็น.พี
ฮอส ปิ ท อล จ ำกัด (รวมเรี ยกบริ ษั ท ตำม (1) – (6) ว่ ำ “บริ ษั ท ย่ อ ย” และกิ จ กำรของบริ ษัทย่อย
ทังหมดด้
้
วย โดยบริษัทฯ จะชำระค่ำหุ้นข้ ำงต้ นให้ แก่คณ
ุ สำธิตำ แวนเทจ พ้ อยท์ และ คุณศิริชยั ด้ วย
เงินสด โดยจะชำระจำนวนกึ่งหนึ่งในวันที่ซื อ้ ขำยหุ้น และจะชำระในส่วนที่เหลืออี กกึ่งหนึ่งภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 12 เดือนนับจำกวันที่ทำสัญญำซื ้อขำยหุ้น ทังนี
้ ้หำกบริษัทฯ ชำระรำคำซื ้อขำยหุ้น
ในส่ ว นที่ เ หลื อ ดัง กล่ ำ วให้ แ ก่ คุณ สำธิ ต ำ แวนเทจ พ้ อ ยท์ หรื อ คุณ ศิ ริ ชัย ภำยหลัง วัน ที่ สิ น้ สุด
ระยะเวลำครบ 6 เดือนนับแต่วนั ที่ทำสัญญำซื ้อขำยหุ้น บริ ษัทฯ จะต้ องชำระดอกเบี ้ยเป็ นรำยเดือน
ให้ แก่คุณสำธิตำ แวนเทจ พ้ อยท์ และ/หรื อ คุณศิริชัย สำหรับรำคำซื ้อขำยในส่วนที่ผ้ ูซื ้อยังไม่ได้
ช ำระในอัต รำเท่ ำกับ ดอกเบี ย้ เงิน กู้ของธนำคำรกรุ งเทพ จ ำกัด (มหำชน) ประเภท MLR ลบ 2
เปอร์ เซ็นต์ (MLR-2%) ณ วันที่ถดั จำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำครบ 6 เดือนนับแต่วนั ที่ทำสัญญำซื ้อขำย
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หุ้น (“วันเริ่มต้ นดอกเบี ้ย”) โดยเริ่มคำนวณตั ้งแต่วนั เริ่มต้ นดอกเบี ้ยจนถึงวันที่บริษัทฯ ชำระรำคำซื ้อ
ขำยครบถ้ วน (โดยไม่มีกำรคิดดอกเบี ้ยทบต้ น)
− ในเดือนพฤษภำคม 2560 บริษัท กรุงเทพบริหำร จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“บริษัทย่อย”
หรื อ “ผู้จะขำย”) ทำกำรขำยที่ดินโฉนดเลขที่ 3582 และ 3962 รวม 2 แปลงเนื ้อที่รวม 2 ไร่ 2 งำน
34.3 ตำรำงวำพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงประเภทอำคำรสูง 34 ชัน้ และที่จอดรถ ซึ่งตั ้งอยู่บนที่ดิน 2 แปลง
ดังกล่ำวพร้ อมใบอนุญำตก่อสร้ ำงเลขที่ 42/2559 ให้ กับ Carlton Bangkok Investment Pte. Ltd.
(“ผู้จะซื ้อ”) ในมูลค่ำ 2,400 ล้ ำนบำท และภำษี ตลอดจนค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรโอนที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ ำงอีกจำนวน 100 ล้ ำนบำท รวมรำคำตำมสัญญำจะซื ้อจะขำยที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง
และใบอนุญำต เป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ น 2,500 ล้ ำนบำท โดยผู้จะซื ้อตกลงให้ บริ ษัท คำร์ ลตัน โฮเทล
แบงคอก จำกัด (“ผู้รับโอน”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของผู้จะซื ้อรับโอนที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงรวมถึง
ใบอนุญำตก่อสร้ ำงข้ ำงต้ น
− บริ ษัทฯ ทำกำรแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของ
บริษัทฯ เพื่อรองรับกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำล
− บริ ษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วจำกกำรแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น สำมัญ
จำนวน 442,172,887 หุ้น เป็ นจำนวนเงิน 442,172,887 บำท ทำให้ ทุนที่ชำระแล้ วเป็ นจำนวน
1,400,149,087 บำท
− บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำทำรำยกำรซื ้อหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิรวมร้ อยละ 99.99 ของบริ ษัท วี บริ ลเลี่ยน
กรุ๊ ป โฮลดิ ้ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ และลงทุนในบริ ษัทย่อยซึ่งประกอบ
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์จำนวน 4 บริ ษัทได้ แก่ (1) บริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จำกัด (2) บริ ษัท วี
เรสซิเดนซ์ จำกัด (3) บริ ษัท กรุงเทพบริหำร จำกัด และ (4) บริ ษัท วี 33 จำกัด จำกนำงสำวสำธิตำ
วิทยำกร และบริ ษัท พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ แอลทีดี ซึ่งกำรลงทุนดังกล่ำวจะทำให้ กิจกำร
ได้ มำซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอำคำรเพิ่มขึน้ 9 แห่ง โดยแบ่งเป็ นโครงกำรที่ตั ้งอยู่ในทำเลใจกลำง
กรุงเทพมหำนครรวม 4 โครงกำร และที่ดินในต่ำงจังหวัด 5 แห่ง มูลค่ำกิจกำรรวม 5,791.13 ล้ ำน
บำท โดยบริษัทฯ ได้ ทำกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 1,839,938,433 หุ้น รำคำเสนอขำยหุ้นละ
2.87 บำท ให้ แก่ นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร และพีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ แอลทีดี และออกตัว๋
สัญญำใช้ เงินมูลค่ำรวมทัง้ สิ ้น 510,509,850 บำท ให้ แก่คุณสำธิตำ เพื่อเป็ นค่ ำตอบแทนสำหรับ
กำรเข้ ำ ซื อ้ กิ จ กำรของบริ ษัท วี บริ ลเลี่ ย นกรุ๊ ป โฮลดิ ง้ จ ำกัด ท ำให้ ทุน จดทะเบี ย นเพิ่ มขึ น้ เป็ น
3,240,683,433 บำท
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

รำยละเอียดกำรถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี ้
ชื่อบริษัท

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
(PRINC)

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น`
โดยบริษัทฯ
(ร้ อยละ)
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์และ พั ฒ นำอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ เช่ ำ คื อ
โรงพยำบำลเอกชน
โรงแรมแมริ ออท เอ็คเซ็คคิว ทีฟ อพำร์ ท
เม้ นท์ สำทร วิสต้ ำ-กรุงเทพฯ และบริหำร
จัดกำรอำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
โ ร ง พ ย ำ บ ำ ล เ อ ก ช น ภ ำ ย ใ ต้ ชื่ อ
โรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาล
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (PRINH)1/
ลงทุนในบริษทั อื่น

ลงทุนในบริษทั อื่น ให้ บริกำร Shared
Service แก่โรงพยำบำลในเครือ

99.99

บริษัท พิษณุเวช จำกัด2/ (PSV)

โรงพยำบำลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพิษณุเวช

60.00

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด2/ (PPCH)

โรงพยำบำลเอกชน

60.00

บริษัท โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด2/
(PUTD)

โรงพยำบำลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพิษณุเวช
พิจิตร
ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพิษณุเวช
อุตรดิตถ์
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ประเภทธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น`
โดยบริษัทฯ
(ร้ อยละ)
60.00

บริษัท พิษณุเวชพัฒนำ จำกัด2/ (PPTN)

โรงพยำบำลเอกชน

ยังไม่ได้ ประกอบธุรกิจ

บริษัท โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ จำกัด3/ (PPNP)

โรงพยำบำลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพริน้ ซ์
ปำกน ้ำโพ 1 และโรงพยำบำลพริน้ ซ์
ปำกน ้ำโพ 2

91.43

บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิ ทอล จำกัด3/ (PNPH)

โรงพยำบำลเอกชน

ยังไม่ได้ ประกอบธุรกิจ

91.43

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุทยั จำกัด4/
(PUTH)

โรงพยำบำลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพริน้ ซ์
อุทยั ธำนี

99.99

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ลำพูน จำกัด4/
(PLPN)

โรงพยำบำลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลศิริเวชลำพูน

80.00

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ศรีสะเกษ จำกัด4/

โรงพยำบำลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลพริน้ ซ์
ศรีสะเกษ

60.00

โรงพยำบำลเอกชน

ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลวิรัชศิลป์

99.99

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

พั ฒ นำอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ในโครงกำร
สยำมสแควร์ บำงส่วน (อำคำรกรุ๊ปแอล)

99.99

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด (VB)

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์และ ปั จจุบนั มีที่ดินเปล่ำที่จังหวัดสระบุรีและ
ลงทุนในบริษทั อื่น
จั ง หวั ด อ่ ำ งทอง อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรขำย
ให้ กบั นักลงทุน

99.99

บริษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จำกัด5/ (VI)

ให้ เช่ำอำคำรและสำนักงำน ให้ เช่ำอำคำรสำนักงำนบำงกอกบิสซิเนส
เซ็นเตอร์ ซึง่ ตังอยู
้ ่บนถนนเอกมัย

99.99

บริษัท วี 33 จำกัด5/ (V33)

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

ปั จจุบัน มีที่ ดิ น เปล่ำ ที่ จังหวัด เชียงใหม่
ซึง่ อยู่ระหว่ำงกำรขำยให้ กบั นักลงทุน

99.99

บริษัท วี เรสซิเดนท์ จำกัด5/ (VR)

โรงแรมและเซอร์ วิส
อพำร์ ทเม้ นท์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

เซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ โครงกำรซัมเมอร์
เซ็ท เอกมัย
ปั จจุบัน มีที่ ดิ น เปล่ำ ที่ จังหวัด ระยองซึ่ง
อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของ
โครงกำร
ปัจจุบนั มีที่ดินเปล่ำที่จงั หวัดอุดรธำนี ซึง่
อยู่ระหว่ำงกำรขำยให้ กบั นักลงทุน

99.99

ให้ คำปรึกษำด้ ำนกำรลงทุน

99.99

(PSSK)

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชุมพร จำกัด4/
(PCPN)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด
(BCD)

บริษัท บ้ ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด5/
(BBD)
บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด5/ (UBD)

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

ธุรกิจที่ปรึกษาด้ านการลงทุน
บริษัท พริน้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด (PI)

ที่ปรึกษำ

หมำยเหตุ : 1/ เดิมชื่อ บริษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด
2/ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึง่ ถือหุ้นในบริษัท พิษณุเวช จำกัดร้ อยละ 60
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3/ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึง่ ถือหุ้นในบริษัท โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ จำกัด ร้ อยละ 91.43
4/ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
5/ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท วี บริลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด

1.5

รางวัลแห่ งความภาคภูมิใจ
• บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ได้ รับมอบใบประกำศนียบัตรผู้ผ่ำนกระบวนกำรรับรอง และเป็ นสมำชิก
แนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนทุจริตอย่ำงสมบูรณ์จำกโครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ ำนทุจริตเมื่อวันที่ 7 มิถนุ ำยน 2561
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลพิษณุเวช
• ได้ รับกำรรับรอง JCI ในเดือนธันวำคม 2555 และได้ รับกำร reaccreditation ในเดือนธันวำคม 2558 และใน
เดือนธันวำคม 2561
• รำงวัลสถำนประกอบกิจกำรต้ นแบบด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน
ระดับประเทศ (ระดับทอง) 4 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2559 – 2562) จำกกรมสวัสดิกำร กระทรวงแรงงำน
• รำงวัลสถำนประกอบกิจกำรดีเด่น ด้ ำนแรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำรแรงงำน 5 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2558 –
2562) จำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน
• รำงวัลสถำนประกอบกิจกำรดีเด่น ด้ ำนกำรส่งเสริ มกำรพัฒนำฝี มือแรงงำนจำกสถำบันพัฒนำฝี มือแรงงำน 9
พิษณุโลก
• ใบประกำศเกียรติคุณ Zero Accident Campaign ระดับเงินประจำปี 2561 และได้ รับรำงวัลโครงกำร Zero
Accident ระดับทองประจำปี 2562 จำกสถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย
• รำงวัลใบประกำศเกี ยรติคุณแก่โรงพยำบำลพิษณุเวช ในฐำนะผู้สนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของ
สโมสรทำแรคท์เม็ดทรำย ระดับทอง จำกมหำวิทยำลัยนเรศวร
• มหำวิทยำลัยพิษณุโลกได้ มอบเกียรติบตั รแก่โรงพยำบำลพิษณุเวช เพื่อแสดงว่ำโรงพยำบำลเป็ นสถำนทีศ่ กึ ษำ
ดูงำนที่มีระบบกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยที่ดีเหมำะกับกำรเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ให้ กับ
นักศึกษำ
• รำงวัลใบประกำศเกี ยรติคุ ณสำขำกำรแพทย์และสำธำรณสุข จำกมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เนื่องจำกได้ สร้ ำง
ประโยชน์ให้ กบั ส่วนรวม สังคมและประเทศชำติพร้ อมทังมี
้ กำรตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่ำงๆ
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ได้ รับโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ เป็ นสถานประกอบการต้ นแบบในการชาระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมดีเด่น
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ปากนา้ โพ
• ได้ รับใบรับรองระบบบริ หำรงำนคุณภำพเพื่อแสดงว่ำแผนกห้ องปฏิบตั ิกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลพริ น้ ซ์
ปำกน ้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ รับรองระบบบริ หำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำนงำนเทคนิคกำรแพทย์ 2560
สำหรับห้ องปฏิบตั ิกำร รับรองรอบที่ 3 จำกสภำเทคนิคกำรแพทย์
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• รำงวัลสถำนประกอบกิจกำรดีเด่นด้ ำนแรงงำนสัมพันธ์ และสวัสดิกำรแรงงำน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ
โดยได้ รับเกียรติบตั รจำกกระทรวงแรงงำน
• ได้ รับเกียรติบัตรรับรองว่ำ โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ ปำกนำ้ โพ 1 และ 2 ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนโรงพยำบำลอำหำร
ปลอดภัย ปี งบประมำณ 2562 จำกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์
• โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ ปำกนำ้ โพ 2 ได้ รับประกำศนียบัตรจำกสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล(องค์กำร
มหำชน) รับรองว่ำโรงพยำบำลได้ ปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรพัฒนำบันไดขันที
้ ่ 2 สู่ HA อันจะเป็ นพื ้นฐำนสำคัญ
สำหรับกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อควำมปลอดภัยของผู้ป่วย
• โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกน ้ำโพ ได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน HIMSS Analytics Stage 7 มำตรฐำนสำกลระดับโลก
โรงพยำบำลแรกในประเทศไทย โดยได้ รับโล่เกียรติคณ
ุ จำกหอกำรค้ ำจังหวัดนครสวรรค์
• ได้ รับเกียรติบตั รรับรองว่ำ โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ ปำกน ้ำโพ เป็ นโรงพยำบำลที่มีคุณธรรม ธรรมำภิบำลสูง รำคำ
และค่ำบริกำรโปร่งใส เป็ นธรรม (Good Govermance Hospital) จำกอธิบดีกรมกำรค้ ำภำยใน
• ได้ รับใบประกำศจำก HIMSS Analytics เพื่อรับรองว่ำ Princ Paknampo Hospital HIMSS Analytics stage
7 as designated by HIMSS Analytics using thd Electronic Medical Record Adoption Model.
• โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ ปำกน ้ำโพ ได้ รับประกำศนียบัตรรับรองผลกำรประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ระดับดี
เยี่ยมอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี งบประมำณ พ.ศ.2562 สำขำธนำคำรเลือด จำกสำนักมำตรฐำนห้ องปฏิบตั ิกำร
กรมวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข
โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
• ได้ รั บ เกี ย รติบัตรจำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ว่ ำ มี ร ะบบกำรจัดกำรด้ ำนยำเสพติดในสถำน
ประกอบกำรตำมโครงกำรกำรโรงงำนสีขำว ระดับ 2
• ได้ รับเกียรติบตั รโรงพยำบำลคุณธรรมธรรมำภิบำลสูง รำคำและค่ำบริกำรโปร่งใส เป็ นธรรม จำกกรมกำรค้ ำ
ภำยใน กระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2562
ธุรกิจอสังหาริมทรั พย์
โรงแรมแมริ อ อท เอ็ ค เซ็ ค คิ ว ที ฟ อพาร์ ทเม้ น ท์ สาทร วิ ส ต้ า – กรุ ง เทพฯ ได้ รั บ รำงวัลจำกหลำยหน่วยงำน
ดังต่อไปนี ้
• ประกำศนียบัตรยอดเยี่ยมประจำปี 2558 และ ปี 2562 จำก TripAdvisor.com (Certificate of Excellence)
• รำงวัลโครงกำรกรุงเทพสะอำดและรำบรื่ นจำกกรุงเทพมหำนคร (Clean and Green Award by Bangkok
Metropolitan Administration)
• Love by Guests Award Winner 2019 จำก Hotel.com (ได้ คะแนน 9.1 จำกคะแนนเต็ม 10)
• Recommended Award 2019 จำก Holiday Check.com (ได้ คะแนน 6 จำกคะแนนเต็ม 6)
• Chef ของโรงแรม 2 คนได้ รับรำงวัลชนะเลิศจำกกำรแข่งขันในรำยกำร Bangkok Junior Chefs Competition
2019
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปั จจุบันธุรกิจหลัก ของบริ ษัทฯ คือ ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนและบริ หำรจัดกำรโรงพยำบำลเอกชน จำกกำรที่
บริ ษัทฯ มองเห็นโอกำสและกำรเติบโตอีกมำกในธุรกิจบริ กำรทำงกำรแพทย์ ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำซื ้อหุ้นของบริ ษัท
พริ น้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ จำกัด (เดิมชื่อบริ ษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด ) ซึ่ง ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนโดยมี
เครื อข่ำยโรงพยำบำล 4 โรง ใน 3 จังหวัดทำงภำคเหนือ ได้ แก่ โรงพยำบำลพิษณุเวชพิจิตร (เดิมชื่อโรงพยำบำลสหเวช) ใน
จังหวัดพิจิตร โรงพยำบำลพริน้ ซ์ปำกน ้ำโพ 1 โรงพยำบำลพริน้ ซ์ปำกน ้ำโพ 2 (เดิมชื่อโรงพยำบำลปำกน ้ำโพ และโรงพยำบำล
ปำกน ้ำโพ 2) ในจังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยำบำลพิษณุเวช ในจังหวัดพิษณุโลก
บริ ษัทฯ มีเป้ำหมำยที่เป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงกำรแพทย์ชนน
ั ้ ำแก่กลุ่มลูกค้ ำ ที่มีรำยได้ ระดับกลำงในประเทศไทยโดย
กำรขยำยเครื อข่ำยโรงพยำบำลให้ ครอบคลุม และเพิ่มศักยภำพในกำรแสวงหำรำยได้ ด้วยกำรลงทุนสร้ ำงโรงพยำบำลเองซื ้อ
กิจกำรโรงพยำบำลและรับจ้ ำงบริ หำรกิจกำรโรงพยำบำล และนำระบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศของโรงพยำบำล
(Hospital Information Systems) มำใช้ ในกำรบริ หำรต้ นทุนของธุรกิจโรงพยำบำลอย่ำงมีประสิท ธิ ภำพ โดยในปี 2561
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนซื ้อกิจกำรโรงพยำบำลเพิ่มอีก 1 แห่งคือ โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ (เดิมชื่อโรงพยำบำลปิ ยะมินทร์ )
เป็ นโรงพยำบำลขนำดใหญ่ ในจังหวัดสมุทรปรำกำร ซึ่งช่วยขยำยเครื อข่ำยกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำลของกลุ่มบริ ษัทฯ
ให้ ครอบคลุมมำกขึ ้นโดยเฉพำะในพื ้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จำกเดิมที่โรงพยำบำลในกลุ่มบริ ษัทฯ ตั ้งอยู่ในพื ้นที่
ต่ำงจังหวัด ซึ่งจะก่อให้ เกิดเป็ น Hub และ Spoke System ของธุรกิจโรงพยำบำลซึ่งจะช่วยเสริ มสร้ ำงกำรเติบโตและเพิ่ม
ศักยภำพในกำรแข่งขัน จำกกำรซื ้อกิจกำรดังกล่ำวส่งผลให้ รำยได้ จำกธุรกิจกำรให้ บริกำรทำงกำรแพทย์เป็ นรำยได้ หลักของ
บริษัทฯ ดังนันบริ
้ ษัทฯ ได้ ยื่นขอตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปลี่ยนกลุ่มธุรกิจอุตสำหกรรมพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ไปยัง
กลุ่มธุรกิจให้ บริ กำรทำงกำรแพทย์ซงึ่ ได้ รับกำรอนุมตั ิจำกตลำดหลักทรัพย์ในเดือนกุมภำพันธ์ 2562 ต่อมำในเดือนมีนำคม
2562 บริ ษัทฯ เข้ ำซื ้อและรับโอนกิจกำรของโรงพยำบำลศิริเวช ลำพูน ในจังหวัดลำพูน นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ ลงทุนสร้ ำง
โรงพยำบำลเพิ่มอีก 1 แห่งคือ โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเปิ ดให้ บริ กำรในเดือนมีนำคม 2563
และซื ้อโรงพยำบำลที่จงั หวัดอุทยั ธำนีซงึ่ เป็ นหนี ้ NPA จำกสถำบันกำรเงินและนำมำปรับปรุงเป็ นโรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุทยั ธำนี
ซึ่งเปิ ดให้ บริ กำรแล้ วในเดือนพฤศจิกำยน 2562 ที่ผ่ำนมำ บริ ษัทฯ เล็งเห็นโอกำสในกำรให้ บริ กำรโรงพยำบำลในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้ จดั ตั ้งบริษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรี สะเกษ จำกัด ซึ่งเป็ นกำรร่ วมทุนระหว่ำงบริษัทฯ กับ บริษัท
ศรี สะเกษ เมดิ เ ทค จ ำกัด เพื่ อ สร้ ำงโรงพยำบำลเอกชนในจัง หวัดศรี สะเกษ ขนำด 60 เตี ย ง อี ก ทัง้ มี ก ำรขยำยธุ รกิจ
โรงพยำบำลเอกชนไปยังภำคใต้ โดยบริ ษัทได้ จัดตั ้งบริ ษัทย่อยแห่งใหม่ภำยใต้ ชื่อ “บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร
จำกัด ” เพื่อรองรั บกำรลงทุนในจังหวัดชุมพรโดยเข้ ำซื ้อและรั บโอนกิจกำรสถำนพยำบำล รวมถึงทรั พย์ สิน หนีส้ ิน และ
ใบอนุญำตต่ำงๆ ที่จำเป็ นทังหมดของบริ
้
ษัท โรงพยำบำลวิรัชศิลป์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยำบำลวิรัชศิลป์ ในจังหวัด
ชุมพร บริ ษัทฯ ได้ รับโอนกิจกำรเสร็ จสิน้ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 ทำให้ จำนวนโรงพยำบำลในเครื อข่ำยเพิ่มขึน้ เป็ น 10
โรงพยำบำลใน 9 จังหวัด
บริ ษัทฯ เสริ มควำมแข็งแกร่ งให้ กบั เครื อของโรงพยำบำลโดยกำรจับมือกับพันธมิตรชันน
้ ำอย่ำง บำรุงรำษฎร์ เฮลท์
เน็ตเวิร์ก เปิ ดศูนย์ให้ บริ กำรทำงกำรแพทย์ด้ำนกระดูกสันหลังและข้ อ ที่โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ ในเดือนพฤศจิกำยน
2562 โดยชูควำมเป็ นเลิศในมำตรฐำนกำรรักษำโดยทีมแพทย์โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์ โดยมีกำรใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยใน
กำรรักษำให้ กับกลุ่มคนทังในกรุ
้
งเทพฯและต่ำงจังหวัด ซึ่งมีแผนขยำยควำมร่ วมมือไปยังโรงพยำบำลอื่นๆ ในเครื อข่ำยใน
อนำคต
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นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ ริเริ่ มธุรกิจใหม่ๆ โดยได้ เข้ ำร่ วมทุนกับบริ ษัท นิฮอน เคเอ จำกัด ในเครื อ NK Group จำก
ประเทศญี่ ปุ่นซึ่งเป็ นผู้ประกอบกำรด้ ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีประสบกำรณ์ มำกกว่ำ 50 ปี เพื่อดำเนินธุรกิจด้ ำนกำรดูแล
ผู้สูงอำยุในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบำยภำครัฐ Healthcare 4.0 ที่มีเป้ำหมำยให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลำงทำง
กำรแพทย์และกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ บริ ษัทย่อยจะร่ วมทุนตั ้งบริ ษัทย่อยแห่งใหม่ภำยใต้ ชื่อ บริ ษัท พริ น้ ซิ เพิล เอ็นเคจี
จำกัด เพื่อดำเนินกำรก่อตั ้งศูนย์ดแู ลสุขภำพผู้สงู อำยุ โดยจะเน้ นกำรดูแลในรูปแบบกำรฟื น้ ฟู และดูแลช่วยเหลือผู้สงู อำยุให้
มีร่ำงกำยและจิตใจที่เข้ มแข็งสำมำรถพึ่งพำตนเองให้ ได้ มำกที่สดุ และสำมำรถกลับไปใช้ ชีวิตกับครอบครัวได้ โดยคาดว่าจะ
เริ่มดาเนินการแห่งแรกภายในโรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ ภายในปี 2563
สำหรั บธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรั พย์ บริ ษัทฯ ยัง คงดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรั พย์ เพื่อเช่ำ ในรู ปแบบของ
โรงแรมและเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ และอำคำรสำนักงำนให้ เช่ำแบบครบวงจร อย่ำงไรก็ดีบริ ษัทฯ หยุดขยำยธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำยโดยจะไม่พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพิ่มเติมจำกปั จจุบัน สำหรับที่ดินรอกำรพัฒนำ หำกมีโอกำสที่
เหมำะสมและเป็ นประโยชน์ บริษัทฯ พร้ อมที่จะขำยที่ดินรอกำรพัฒนำและโครงกำรที่มีอยู่ในปั จจุบนั แก่นกั ลงทุนที่สนใจ เพื่อ
นำมำเป็ นแหล่งเงินทุนในกำรพัฒนำธุรกิจกำรแพทย์ต่อไป เว้ นแต่ที่ ดินรอกำรพัฒนำที่มีศกั ยภำพที่จะสำมำรถพัฒนำรองรับ
ธุรกิจกำรแพทย์ในอนำคต
นอกจำกธุรกิจกำรแพทย์และธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์แล้ วบริ ษัทฯ ยัง ดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรคำปรึกษำด้ ำนกำรลงทุน
อีกด้ วย
โครงสร้ างรายได้
ประเภทรายได้

ดาเนินการโดย

2562
ล้ านบาท

ธุรกิจโรงพยำบำล

ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
ให้ เช่ำ

PSV, PPCH,
PLPN, PUTH,
PUTD, PPNP
PRINC, VB, VI, VR

รายได้ รวม
หมำยเหตุ:

PSV
PPCH
PLPN
PUTH
PUTD
PPNP

-

2561
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2560
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

2,296.2

80.0

2,084.6

78.4

1,690.4

78.0

575.3

20.0

574.2

21.6

476.4

22.0

2,871.5

100.00

2,658.8

100.0

2,166.8

100.0

โรงพยำบำลพิษณุเวช
โรงพยำบำลพิษณุเวช พิจิตร
โรงพยำบำลศิริเวช ลำพูน
โรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุทยั ธำนี
โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกน ้ำโพ 1 และ
โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกน ้ำโพ 2
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PRINC
VB
VI
VR

-

บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง
บจก. วี อินเทลลิเจ้ นซ์
บจก. วี เรสซิเดนซ์
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ จดั แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็ นกลุ่มตำมประเภทธุรกิจแต่ละประเภท ซึง่ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้

ก) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
▪ โรงพยาบาลเอกชนในกรุ งเทพและปริมณฑล
เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มดำเนินกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ ชื่อ “โรงพยำบำลพริ น้ ซ์
สุวรรณภูมิ (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI) (เดิมชื่อ “โรงพยำบำลปิ ยะมินทร์ ”) ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เข้ ำซื ้อและรับโอน
กิจกำรสถำนพยำบำลของบริ ษัท ไทย เฮ้ ลท์ เมนเท็นเน้ นซ์ ออกำนัยเซชัน่ จำกัด (“THM”) โดยปั จจุบนั โรงพยำบำลพริ น้ ซ์
สุวรรณภูมิ มีขนำด 200 เตียง และมีศกั ยภำพรองรับผู้ป่วยนอกได้ วนั ละ 600 คนต่อวัน โรงพยำบำลเปิ ดให้ บริ กำรตลอด 24
ชัว่ โมง โดยมีกำรจัดตั ้งคลินิกโดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชำญเฉพำะทำงดังต่อไปนี ้
−
−
−
−
−
−

คลินิกอำยุรกรรม
สูตินำรี เวช
กุมำรเวช
ศูนย์เวชศำสตร์ ผ้ สู งู อำยุ
ศูนย์ทำงเดินอำหำร
ศูนย์มะเร็ง

−
−
−
−
−
−

ศัลยกรรมระบบประสำท
ศัลยกรรมกระดูก
ศูนย์อบุ ตั ิเหตุฉกุ เฉิน
ศูนย์ต่อมไร้ ท่อ
ศูนย์หวั ใจ
ศูนย์ไตเทียม

ในเดือนธันวำคม 2562 บริ ษัทฯ ได้ ดำเนินกำรร่ วมกับ “บำรุงรำษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก ” เปิ ด “ศูนย์ให้ บริ กำรทำงกำร
แพทย์ ด้ ำ นกระดูก สัน หลัง และข้ อ Spine & Joint” ที่ โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ สุว รรณภูมิ โดยเสนอบริ ก ำรที่ เ ป็ น เลิ ศ ภำยใต้
มำตรฐำนกำรรักษำโดยทีมแพทย์ผ้ ูชำนำญกำรจำกโรงพยำบำลบำรุ งรำษฎร์ ทั ง้ นีร้ ู ปแบบกำรรักษำของศูนย์ฯ Spine &
Joint มีหลำกหลำยวิธีตำมระดับอำกำรของผู้ป่วย โดยมีกำรใช้ เทคโนโลยีทที่ นั สมัยในกำรรักษำ
▪ โรงพยาบาลเอกชนในต่ างจังหวัด
บริ ษัทฯ ดำเนินกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนในต่ำงจังหวัดผ่ำนบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (PRINH) ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 โดย PRINH เข้ ำลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงพยำบำล โดยมีรำยละเอียด
ดังนี ้
1. โรงพยาบาลพิษณุเวช
เป็ น โรงพยำบำลขนำด 150 เตี ย ง ตั ง้ อยู่ ใ นจั ง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก เปิ ดให้ บริ ก ำรมำแล้ ว เป็ น ระยะเวลำ 37 ปี
เป็ นสถำนพยำบำลขันทุ
้ ติยภูมิระดับสูง ดำเนินงำนโดยบริษัท พิษณุเวช จำกัด เปิ ดให้ บริกำรรักษำพยำบำลทังผู
้ ้ ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้ รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล JCI (Joint Commission International) โดยมีกำรจัดตั ้ง
คลินิกโดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชำญเฉพำะทำงดังต่อไปนี ้
− คลินิกอำยุรกรรม
− คลินิกกุมำรเวช
− คลินิกสูตินรี เวช
− คลินิกศัลยกรรม
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 14
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−
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− คลินิกจิตเวช
− คลินิกจักษุ
− คลินิก หู คอ จมูก

ศูนย์ตรวจสุขภำพ
คลินิกส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กและวัยรุ่น
ศูนย์ฉกุ เฉินและอุบตั เิ หตุ
คลินิกทันตกรรม

นอกจำกนี ย้ ัง มี ก ำรให้ บริ ก ำรด้ ำ นต่ ำ งๆ เช่ น กำรตรวจทำงรั ง สี วิ ท ยำ กำรตรวจทำงหั ว ใจ กำรตรวจทำง
ห้ องปฏิบตั ิกำร และศัลยกรรม ในปี 2562 บริ ษัทได้ เปิ ดศูนย์เวชศำสตร์ ฟืน้ ฟูและศูนย์ทำงเดินอำหำรและตับในอำคำรแห่ง
ใหม่เพื่อเพิ่มกำรบริกำรให้ ครอบคลุมมำกขึ ้น
2. โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
ดำเนินงำนโดยบริ ษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด เปิ ดให้ บริ กำรเมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2533 เป็ นโรงพยำบำลขนำด 90
เตียง ตั ้งอยู่ในจังหวัดพิจิตร ให้ บริ กำรรักษำพยำบำลทัง้ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชำญ
เฉพำะโรคดังต่อไปนี ้
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

ศูนย์รักษำโรคกระดูกและข้ อ
ศูนย์ตรวจสุขภำพทัว่ ไป
ศูนย์ไตเทียม
คลินิกอำยุรกรรม
ศูนย์กำยภำพบำบัด
คลินิกเบำหวำน
คลินิกสูตินรี เวช

ศูนย์อบุ ตั ิเหตุฉกุ เฉิน
ศูนย์โรคนิ่ว ทำงเดินปั สสำวะ
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
คลินิกศัลยกรรมทัว่ ไป
ศูนย์กมุ ำรเวชกรรม
คลินิกนมแม่

3. โรงพยาบาลพริ้ นซ์ ปากน้าโพ 1 และโรงพยาบาลพริ้ นซ์ ปากน้าโพ 2
โรงพยำบำลทัง้ 2 แห่งตั ้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินงำนโดยบริ ษัท โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท เท็น เอ็ม ดี นครสวรรค์ จำกัด) โดยแต่ละแห่งเป็ นโรงพยำบำลขนำด 100 เตียง และยังเป็ นโรงพยำบำลเอกชน
ที่ได้ รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) เป็ นสถำนพยำบำลขัน้ ทุติยภูมิ
ระดับสูง ให้ บริ กำรรักษำพยำบำลทัง้ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผ้ ูเชี่ยวชำญเฉพำะทำงและด้ วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยอันนำไปสู่ควำมเป็ นเลิศทำงกำรแพทย์ที่ม่งุ เน้ นต่อกำรรักษำคนป่ วยเป็ นหลัก อีกทัง้ ทีมงำนมืออำชี พ
ในสหสำขำวิชำที่สำมำรถดูแลผู้ป่วยเฉพำะโรคได้ เป็ นอย่ำงดี รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจคือกำรได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน
เทคโนโลยี สำรสนเทศโรงพยำบำล ขัน้ ที่ 7 (HIMSS Analytics stage 7) เป็ น แห่ ง แรกในประเทศไทย และกำรรั บ รอง
มำตรฐำนกระบวนกำรคุณภำพ (Hospital Accreditation (HA) of Thailand) โดยมีศนู ย์และคลินิกบริกำรดังต่อไปนี ้
− ศูนย์อบุ ตั ิเหตุและฉุกเฉิน

− คลินิกกุมำรเวชกรรม

− คลินิกทันตกรรม
− คลินิกโรคระบบทำงเดินอำหำรและตับ

− ศูนย์รังสีวินจิ ฉัย
− คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด

− หอผู้ป่วยวิกฤต

− คลินิกโรคติดเชื ้อ
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 15
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− คลินิกอำยุรกรรม

− ห้ องปฏิบตั ิกำรทำงกำรแพทย์

− คลินิกโรคสมองและระบบประสำท

− คลินิกกระดูกและข้ อ

− แผนกกำยภำพบำบัด

− คลินิกศัลยกรรมทัว่ ไป

− ศูนย์โรคทำงเดินปั สสำวะ

− คลินิกสุภำพสตรี

− ศูนย์ตรวจสุขภำพ

− คลินิกหู คอ จมูก

− คลินิกตำ

− คลินิกเบำหวำนไทรอยด์และต่อมไร้ ท่อ

− คลินิกโรคไต

− ศูนย์อำยุกรรมเฉพำะทำงนอกเวลำ

4. โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ซงึ่ จะดำเนินงำนโดย บริษัท โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จำกัด เป็ นโรงพยำบำล
เอกชนแห่งเดียวของจังหวัดมีขนำด 57 เตียง ตั ้งอยู่บนถนนสำยพิษณุโลก-เด่นชัย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์เปิ ด
ให้ บริ กำรอย่ำงเป็ นทำงกำรในเดือนมีนำคม 2562 มีห้องพักคนไข้ ที่สำมำรถรองรับบริ กำรด้ วยห้ องพิเศษ 50 ห้ อง ห้ องพิเศษ
เดี่ยวใน ICU พร้ อมอุปกรณ์และเครื่ องช่วยหำยใจ 7 ห้ อง ห้ องผ่ำตัดที่เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล และห้ องเครื่ องมือแพทย์
ที่ทันสมัย เช่น เครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ควำมเร็ วสูง เครื่ องตรวจมะเร็ งเต้ ำนม เครื่ องอัลตรำซำวด์ 4 มิติ เครื่ องตรวจ
สมรรถภำพหัวใจ เครื่ องตรวจหัวใจด้ วยคลื่นเสียงควำมถี่สูง พร้ อมบริ กำรศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โดยแพทย์เวชศำสตร์
ฉุกเฉิน พร้ อมรองรับผู้ป่วยในพืน้ ที่และจังหวัดใกล้ เคียง เช่น สุโขทัย แพร่ น่ำน รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ ำน สปป.ลำว แ ละ
พร้ อมรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชัว่ โมง ไปยังโรงพยำบำลในเครื อเพื่อเสริมกำรบริกำรงำนให้ เป็ นเครื อข่ำย มีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชำญ
และคลินิกเฉพำะทำงดังต่อไปนี ้
− แผนกอำยุรกรรม
− แผนกศัลยกรรม
− แผนกสูตินรี เวช

− แผนกกุมำรเวช

− แผนกออร์ โธปิ ติกส์

− แผนกกำยภำพบำบัด

− หอผู้ป่วย

− ศูนย์ฉกุ เฉินและอุบตั เิ หตุ

− แผนกห้ องคลอดและเนอร์ สเซอรี่

− แผนกผ่ำตัด

− แผนกปฏิบตั ิกำรชันสูตร

− แผนกรังสีวินิจฉัย

− แผนกไอซียู
5. โรงพยาบาลศิ ริเวชลาพูน
โรงพยำบำลศิริเวชลำพูน ดำเนินกำรโดยบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ลำพูน จำกัดเป็ นโรงพยำบำลเอกชนขนำด
59 เตียง ตั ้งอยู่บนเนื ้อที่ประมำณ 11 ไร่ ได้ รับกำรรับรองจำกสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติให้ รักษำโรคต้ อกระจก
และโรคข้ อเข่ำเสื่อมในผู้ป่วยสิทธิบตั รทอง นอกจำกนี ้ยังให้ บริกำรรักษำพยำบำลทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่ โมง
โดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชำญและคลินิกเฉพำะทำงดังต่อไปนี ้
− ศูนย์รักษำต้ อกระจก
− ศุนย์ศลั ยกรรมควำมงำม
− แผนกอำยุกรรม

− ศูนย์รักษำเส้ นเลือดขอด

− ศูนย์อบุ ตั ิเหตุและฉุกเฉิน

− ศูนย์ทนั ตกรรม
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 16

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

− ศูนย์ลดน ้ำหนัก
6. โรงพยาบาลพริ้ นซ์ อุทยั ธานี
โรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุทยั ธำนีดำเนินงำนโดย บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั ธำนี จำกัด เป็ นโรงพยำบำลขนำด 59
เตียง ตั ้งอยู่บนเนื ้อที่ประมำณ 12 ไร่ จังหวัดอุทยั ธำนี เปิ ดให้ บริกำรอย่ำงเป็ นทำงกำรในเดือนพฤศจิกำยน 2562 พร้ อม
ให้ บริกำรตรวจรักษำโรคต่ำง ๆ รวมทังบริ
้ กำรตรวจสุขภำพ โดยมุง่ เน้ นศักยภำพกำรดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตด้ วยศูนย์อบุ ตั เิ หตุ
ฉุกเฉิน ให้ บริกำรด้ วยทีมแพทย์เวชศำสตร์ ฉกุ เฉินและบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง พร้ อมเครื่ องมือและเทคโนโลยีทำงกำร
แพทย์ที่ทนั สมัยและครบถ้ วน นอกจำกนี ้ยังสำมำรถรองรับชำวจังหวัดอุทยั ธำนีและใกล้ เคียง เช่น ชัยนำท นครสวรรค์ พร้ อม
ระบบให้ คำปรึกษำและรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชัว่ โมง ไปยังโรงพยำบำลในเครื อ เช่น โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกน ้ำโพ จังหวัด
นครสวรรค์ มีแพทย์ผ้ เู ชีย่ วชำญและคลินิกเฉพำะทำงดังต่อไปนี ้
− แผนกอำยุรกรรม
− ศูนย์ฉกุ เฉินและอุบตั เิ หตุ
− แผนกออร์ โธปิ ติกส์

− แผนกผ่ำตัด

− แผนกกุมำรเวช

− แผนกไอซียู

− หอผู้ป่วย

− แผนกรังสีวินิจฉัย

− ห้ องปฏิบตั ิกำรทำงกำรแพทย์

− แผนกห้ องคลอดและเนอร์ สเซอรี่

• ศักยภาพในการบริการทางการแพทย์
ศักยภำพในกำรให้ บริ กำรกลุ่มลูกค้ ำผู้ป่วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจำกจำนวนห้ องตรวจ
รักษำในขณะที่ศกั ยภำพในกำรให้ บริ กำรผู้ป่วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมินจำกจำนวนเตียงที่ให้ บริ กำร ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 โรงพยำบำลในกลุ่มบริษัทฯ มีศกั ยภำพในกำรให้ บริกำรทำงกำรแพทย์และมีอตั รำกำรใช้ บริกำรดังนี ้
โรงพยาบาล
พริน้ ซ์
สุวรรณภูมิ
2562
2561

โรงพยาบาล
พิษณุเวช
2562

โรงพยาบาล
พิษณุเวช พิจิตร

2561

2562

2561

โรงพยาบาล
พริน้ ซ์ ปากนา้ โพ 1
และพริน้ ซ์ ปากนา้ โพ 2
2562
2561

(โอนกิจการ
ก.พ.61)

จำนวนเตียง

200

200

150

150

90

90

200

200

จำนวนผู้ป่วยไข้ นอก/วัน (คน)

215

309

566

573

150

185

353

336

227.6

206.9

1,200.6

1,160.5

174.8

176.6

530.4

514.3

รำยได้ (ล้ ำนบำท)

โรงพยาบาล
ศิริเวชลาพูน
2562

โรงพยาบาลพิษณุเวช
อุตรดิตถ์
2562
2561

2561
(โอนกิจการ มี.ค. 61)

จำนวนเตียง

(เปิ ดเมื่อ
มี.ค.62)

โรงพยาบาล
พริน้ ซ์ อุทัยธานี
2562
2561
(เปิ ดเมื่อ
พ.ย.62)

59

59

57

-

59

-

จำนวนผู้ป่วยไข้ นอก/วัน (คน)

170

237

49

-

24

-

รำยได้ (ล้ำนบำท)

69.4

-

85.9

-

6.9

-
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โครงการที่เพิ่งรับโอนกิจการ
บริษัทฯ ได้ จดั ตั ้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภำยใต้ ชื่อบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชุมพร จำกัด (“PCPN”) เพื่อลงทุนและ
ดำเนินธุรกิจโรงพยำบำลในจังหวัดชุมพร โดยเข้ ำซื ้อและรับโอนกิจกำรสถำนพยำบำลของบริษัท โรงพยำบำลวิรัชศิลป์ จำกัด
(วิรัชศิลป์ ) ซึง่ เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ ชื่อ “โรงพยำบำลวิรัชศิลป์ ” มีจำนวนเตียงจดทะเบียน 100
เตียง ตั ้งอยู่ในจังหวัดชุมพร โดย PCPN รับโอนมำซึ่งกิจกำรสถำนพยำบำลของวิรัชศิลป์ อันรวมถึ งทรัพย์ สิน ใบอนุญำต
ต่ำงๆ ที่จำเป็ นต่อกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล ตลอดจนสิทธิ หน้ ำที่ และภำระผูกพันตำมสัญญำที่วิรัชศิลป์ มีอยู่ ณ
วันโอนกิจกำร และพนักงำนทังหมดที
้
่ มีควำมประสงค์จะทำงำนกับ PCPN ต่อไป ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ มำซึ่งกิจกำรสถำนพยำบำล
ของวิรัชศิลป์ ในครัง้ นี ้จะเป็ นกำรขยำยเครื อข่ำยในกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำลของกลุ่มบริษัทฯ ให้ ครอบคลุมภูมิภำคต่ำงๆ
ในประเทศไทยมำกขึ ้น โดยเฉพำะบริ เวณภำคใต้ ของประเทศไทย อันจะเป็ นกำรช่วยเสริ มสร้ ำงกำรเติบโตและเพิ่มศักยภำพ
และขี ด ควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขัน รวมทั ง้ เป็ น แสวงหำรำยได้ ข องกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ต่ อ ไปในอนำคต กำรรั บ โอนกิ จ กำร
สถำนพยำบำลจำกวิรัชศิลป์ เสร็จสิ ้นในดือนมีนำคม 2563
โครงการที่อยู่ระหว่ างการก่ อสร้ าง
บริ ษั ท พริ น้ ซิ เ พิล เฮลท์ แ คร์ จ ำกัด ซึ่ง เป็ น บริ ษัท ย่อยของบริ ษัทฯ ได้ ร่ ว มลงนำมในสัญญำร่ วมทุน กับ บริ ษัท
ศรี สะเกษ เมดิเทค จำกัด ในบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ศรี สะเกษ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนในจังหวัด
ศรี สะเกษ ในนำม “โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ ศรี สะเกษ ” ซึ่งเป็ นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดศรี สะเกษ ขนำด 59 เตียง
ปั จจุบนั โครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ ำง คำดว่ำจะพร้ อมเปิ ดให้ บริกำรในไตรมำส 2 ปี 2564
ข) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้ เช่ า
• ธุรกิจโรงแรม/เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์
1. โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร วิสต้ ำ – กรุงเทพฯ เป็ นโรงแรมและเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ ระดับ 5
ดำว จำนวน 187 ห้ อง ภำยใต้ กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรในกลุ่มแมริออท เพื่อให้ บริกำรที่พกั อำศัยแก่ลกู ค้ ำชำวต่ำงประเทศ
ที่เข้ ำมำทำงำนและท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ต้องกำรเช่ำที่พกั อำศัยในระยะสั ้นและระยะยำว โดยมีสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ต่ำงๆ ครบครั น ตัง้ อยู่ในย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจที่มีศักยภำพ ถนนสีลม สำทร และยังมีนโยบำยกำรให้ บริ กำรที่มีคุณภำพ
มีระบบรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ
โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุ งเทพฯ
ประเภท
โรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ ทเม้ นท์ ระดับ 5 ดำวจำนวน 1 อำคำร
ที่ตงั ้ โครงการ
ซอยสำทร 3 (สวนพลู) ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ
ห้ องพัก
ประเภท
จำนวน (ห้ อง)
1 Bedroom Suite
55
1 Bedroom Executive Suite
50
2 Bedroom Suite
58
3 Bedroom Suite
11
3 Bedroom Executive Suite
10
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โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุ งเทพฯ
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ ำนและประเภทอำหำร
Momo Café (อำหำรไทยและอำหำรนำนำชำติ)
Pool Bar
ห้ องจัดเลีย้ ง/สัมมนา
ชื่อห้ อง
Board Room
บริการอื่นๆ
เริ่มเปิ ดดาเนินการ
เดือนมีนำคม 2552
2. ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เป็ นโรงแรมและเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ เป็ นอสังหำริ มทรัพย์ของบริ ษัทย่อย คือ
บริ ษั ท วี เรสซิ เ ดนซ์ จ ำกั ด ภำยใต้ กำรบริ หำรงำนของผู้บ ริ ห ำรในกลุ่มแอสคอท ที่ มี ชื่ อ เสี ยงและประสบกำรณ์ ในกำร
บริหำรงำนโรงแรมในระดับสำกล โครงกำรนี ้ให้ บริกำรที่พกั อำศัยแก่ลกู ค้ ำชำวต่ำงประเทศที่เข้ ำมำทำงำนในประเทศไทยและ
นักท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีควำมต้ องกำรเช่ำที่พกั อำศัยในระยะยำว โดยคำนึงถึงกำรให้ บริกำร
และสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ภำยในห้ องพักอำศัย โครงกำรตั ้งอยู่ในทำเลย่ำนธุรกิจบริเวณสุขมุ วิท และ เอกมัย
โครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
ประเภท
โรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ ทเม้ นท์ให้ เช่ำ ระดับ 5 ดำว ภำยใต้ กำรบริหำรในกลุ่มแอสคอท รวม
ทังหมด
้
3 อำคำร (อำคำร A, B, C) ประกอบด้ วยอำคำรโรงแรม 15 ชัน้ อำคำรอพำร์ ทเม้ นท์ 14
ชัน้ และอำคำร อพำร์ ทเม้ นท์ 19 ชัน้ พร้ อมด้ วยห้ องจัดเลี ้ยง
ที่ตงั ้ โครงการ

ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขมุ วิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ

ห้ องพัก

ประเภท
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
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 19

จำนวน (ห้ อง)
26
13
13
13
39
13
13
12
13
26
20
10
9
42
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โครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
ห้ องจัดเลีย้ ง/สัมมนา มีห้องประชุมและห้ องฝึ กอบรม/สัมมนำ 5 ห้ อง
เริ่มเปิ ดดาเนินการ
ไตรมำส 4 ปี 2559
• ธุรกิจอาคารสานักงานให้ เช่ า
บริ ษัทย่อยได้ แก่ บริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จำกัด เป็ นผู้ให้ บริ กำรพื ้นที่สำนักงำนให้ เช่ำในอำคำรบำงกอก บิสซิเนส
เซ็นเตอร์ แก่ลูกค้ ำบริ ษัทขนำดกลำงและขนำดใหญ่ ทัง้ บริ ษัทสัญชำติไทยและต่ำงประเทศ โดยทำเลที่ตั ้งของโครงกำร
ดังกล่ำวอยู่ในย่ำนเอกมัยซึ่งเป็ นย่ำนธุรกิจ มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ ำนสำธำรณูปโภคและกำรสื่อสำรโทรคมนำคมอย่ำง
ครบครัน
อาคารสานักงานบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
ที่ตงั ้ โครงการ
ถนนเอกมัย (ซอยสุขมุ วิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ
พืน้ ที่โครงการ
1-3-9 ไร่ (709 ตำรำงวำ)
พืน้ ที่อาคาร
37,770.61 ตำรำงเมตร
รายละเอียดโครงการ
อำคำรสำนักงำน 30 ชันพร้
้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้
จุดเด่ นของโครงการ
อำคำรสำนักงำนเกรดเอ ย่ำ นเอกมัย มีกำรตกแต่งที่ทนั สมัย สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ส่วนกลำง ศูนย์อำหำรและห้ องประชุมที่ได้ มำตรฐำนจำนวน 7 ห้ อง ห้ องอบรมสัมมนำ
ขนำด 50 ที่นงั่ 1 ห้ อง มีพลำซ่ำและร้ ำนค้ ำต่ำงๆ
จานวนหน่ วยพืน้ ที่เช่ า
93 ยูนิต
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
บริ ษัทไทยและต่ำงชำติ ขนำดกลำงและขนำดเล็กที่ต้องกำรพืน้ ที่อำคำรสำนักงำนใน
ย่ำนสุขมุ วิท และเอกมัย ระหว่ำง 100 – 900 ตำรำงเมตร
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีที่ดินรวม 5 แปลงในต่ำงจังหวัดที่ถือโดยบริ ษัทในกลุ่มวี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง ได้ แก่ เชียงใหม่
อ่ำงทอง สระบุรี ระยอง และอุดรธำนี เนื่องจำกบริ ษัทฯ มีนโยบำยที่ชดั เจนที่จะมุ่งขยำยธุรกิจกำรแพทย์และไม่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย บริษัทฯ จะพิจำรณำศักยภำพของที่ดินเปล่ำในต่ำงจังหวัดเป็ นรำยแปลงในกำรพัฒนำ
เป็ นโรงพยำบำลแทนกำรพัฒนำเป็ นโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย หำกที่ดินแปลงใดไม่มีศักยภำพในกำรพัฒนำเป็ น
โรงพยำบำล บริษัทฯ จะขำยคืนแก่ผ้ ขู ำยภำยในระยะเวลำที่กำหนด (ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำซื ้อขำย) หรื อขำยให้ แก่นกั
ลงทุนที่สนใจ
ค) ธุรกิจให้ คาปรึกษาด้ านการลงทุน
บริ ษัทย่อย ได้ แก่บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด เป็ นผู้ให้ บริ กำรให้ คำปรึกษำด้ ำนกำรลงทุน ปั จจุบนั อยู่
ในช่วงพักกำรดำเนินกิจกำร
2.2

การตลาดและการแข่ งขัน

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ขยำยตัวในอัตรำร้ อยละ 2.5 ชะลอตัวจำกปี ก่อน สำเหตุหลักมำจำกกำรชะลอตัวของ
กำรส่งออกจำกควำมเสี่ยงของนโยบำยเศรษฐกิจโลก อีกทั ้งมีสงครำมกำรค้ ำ และ Brexit จำกภำวะเศรษฐกิจขำลงซึ่ง
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 20
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ได้ รับอิทธิพลจำกปั จจัยภำยนอกดังกล่ำว ภำครัฐได้ ออกมำตรกำรต่ำงๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ว่ำจะเป็ น มำตรกำรลด
ค่ำครองชีพผู้มีรำยได้ น้อยผ่ำนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ "มำตรกำรเติมเงินบัตรประชำรัฐ" มำตรกำรส่งเสริ มกำรท่องเที่ยว
ภำยในประเทศ “ชิม ช็อป ใช้ ” มำตรกำรช่วยเหลือ เกษตรกรรำยย่อยและเกษตรกรประสบภัยแล้ ง มำตรกำรภำษี เพื่อ
ส่งเสริ มกำรลงทุนภำยในประเทศ หักค่ำใช้ จ่ำยเพื่ อกำรลงทุนซื ้อเครื่ องจักร 1.5 เท่ำ และกำรสนับสนุนกำรเข้ ำถึงแหล่ง
เงินทุนของ SMEs ซึ่งมำตรกำรเหล่ำนี ้มีวตั ถุประสงค์ในกำรกระตุ้นกำรบริ โภคและกำรลงทุนของภำคเอกชน ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยคำดกำรณ์ว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 2.8 เนื่องจำกกำรชะลอตัวของภำคกำร
ส่งออกซึ่งได้ รับผลกระทบสงครำมกำรค้ ำโลกยังมีควำมไม่แน่นอน กำรลงทุนโครงกำรใหญ่ที่สำคัญอำจได้ รับผลกระทบ
จำกปั ญหำเสถียรภำพทำงกำรเมือง กำรแข็งค่ำของเงินบำท กำรระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)ที่
มีจุดเริ่ มต้ นจำกประเทศจีน จำกมำตรกำรกำรควบคุมกำรระบำดของไวรัสโดยรัฐบำลจีนที่ห้ำมไม่ให้ นกั ท่องเที่ยวจีน
เดินทำงออกนอกประเทศ ส่งผลให้ จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเข้ ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ ส่งผล
กระทบต่ออุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่องและกำรใช้ จ่ำยภำยในประเทศ
ที่มำ: เศรษฐกิจไทยปี 2563 : ชวดอีกปี หรือดีอีกหน โดยธนำคำรแห่งประเทศไทย
https://www.posttoday.com/finance-stock/columnist/600179

ภาพรวมธุรกิจให้ บริการทางการแพทย์ ในประเทศไทย
ภำพรวมอุต สำหกรรมธุร กิจ ให้ บ ริ ก ำรทำงกำรแพทย์ มี กำรเติบ โตแบบก้ ำวกระโดด เนื่ องจำก กำรบริ กำรทำง
กำรแพทย์และสำธำรณสุขเป็ นกำรให้ บริกำรที่มีควำมจำเป็ นขันพื
้ ้นฐำนในกำรดำรงชีวิต
ระบบสวัสดิการสังคมด้ านสุขภาพในประเทศไทย
ภำครัฐได้ จดั ระบบสวัสดิกำรสังคมด้ ำนสุขภำพให้ แก่ประชำชนทุกภำคส่วนได้ เข้ ำรับบริกำรทำงกำรแพทย์ โดยผ่ำน
ระบบหลักประกันสุขภำพของภำครัฐได้ แก่
− ระบบประกันสุขภำพถ้ วนหน้ ำ ให้ กำรดูแลด้ ำนสุขภำพแก่ผ้ ูที่ไม่มีสิทธิในสวัสดิกำรสังคมด้ ำนสุขภำพอื่นๆ
โดยเฉพำะกลุ่มคนที่มีรำยได้ น้อย รู้ จักกันในนำมโครงกำร 30 บำทรักษำทุกโรค เน้ นกำรดูแลรักษำอำกำร
เจ็บป่ วยทัว่ ไปเป็ นหลัก หน่วยงำนที่ดแู ลได้ แก่ สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
− ระบบประกันสังคม ให้ กำรดูแลสุขภำพแก่แรงงำนภำคเอกชน ครอบคลุมเรื่ องกำรเจ็บป่ วยทุพพลภำพ รวมถึง
กำรคลอดบุตร สงเครำะห์บตุ ร ชรำภำพ และกำรว่ำงงำน ระบบประกันสังคมดูแลโดยสำนักงำนประกันสังคม
− ระบบสวัสดิกำรข้ ำรำชกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้ กำรดูแลสุขภำพแก่แรงงำนภำครัฐ ได้ แก่ ข้ ำรำชกำร
และพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ครอบคลุมถึงคู่สมรส บิดำมำรดำ บุตรธิดำที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ หน่วยงำนที่ดูแล
ระบบนี ้ได้ แก่ กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง
ปั จจัยสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
• การเข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะหนุนควำมต้ องกำรใช้ บริ กำรทำงกำรแพทย์ที่ซบั ซ้ อน และเทคโนโลยีขนั ้ สูงมำกขึ ้น โดย
สศช. คำดว่ำผู้ที่อำยุมำกกว่ำ 60 ปี ขึ ้นไปของไทยจะเพิ่มขึ ้นจำก 11.2 ล้ ำนคนในปี 2560 เป็ น 13.1 ล้ ำนคนปี 2564 และ
โดยทั่วไปสัดส่วนผู้สูงอำยุที่มีปัญหำสุขภำพจะอยู่ที่ประมำณ 60% ด้ ำนกระทรวงสำธำรณสุขประเมินค่ำใช้ จ่ำยด้ ำน
สุขภำพของผู้สงู อำยุจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 22.8 หมื่นล้ ำนบำท (2.8% ของ GDP) ในปี 2565 จำก 6.3 หมื่นล้ ำนบำทปี 2553
(2.1% ของ GDP) (จำกแผนพัฒนำสุขภำพแห่งชำติฉบับที่ 12 พ.ศ 2560-2564)
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 21
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จำนวนประชำกรอำยุมำกกว่ำ 60 ปี ในประเทศไทย

• การขยายตัวของชุมชนเมือง องค์กำรสหประชำชำติคำดว่ำระดับควำมเป็ นเมืองของไทยจะเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 50.4
ในปี 2558 เป็ นร้ อยละ 60.4 ในปี 2568 เมื่อรวมกับนโยบำยต่ำงๆ ของรัฐบำล เช่น กำรลงทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนในด้ ำน
ต่ำงๆ กำรจัดตั ้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและโครงกำรระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก เพิ่มโอกำสที่ผ้ ปู ระกอบกำรจะขยำย
กำรให้ บริกำรทำงกำรแพทย์ไปสู่ต่ำงจังหวัดเพื่อรองรับผู้ป่วย รวมถึงชำวต่ำงชำติที่เข้ ำมำทำงำนในเมืองไทยมำกขึ ้น

สัดส่วนของชนชันกลำงในบำงประเทศของอำเซี
้
ยน

กำรขยำยตัวของควำมเป็ นเมืองของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
ในอำเซียน

• การสนับสนุนจากภาครั ฐส่ งเสริ มให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์ กลางสุขภาพนานาชาติของเอเชีย โดยกำหนดและ
ดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำประเทศไทยให้ เป็ นศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติ (Medical Hub พ.ศ. 2559 - 2668) ไทย
ได้ รับกำรยอมรับว่ำเป็ นหนึ่งในประเทศศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพของโลก เนื่องจำกโรงพยำบำลของไทยมี
ควำมก้ ำวหน้ ำและมีควำมพร้ อมของศูนย์กำรแพทย์เฉพำะทำง โดยเฉพำะกำรรักษำโรคเรื อ้ รัง (อำทิ โรคหัวใจ กระดูก
มะเร็ ง เป็ นต้ น) รวมทังศู
้ นย์ดูแลและบริ บำลผู้ป่วยสูงอำยุ นอกจำกนี ้ โรงพยำบำลเอกชนไทยยังเป็ นที่ยอมรับในเรื่ อง
คุณภำพกำรรักษำ กำรบริกำรและค่ำรักษำพยำบำลที่ถกู กว่ำประเทศอื่นๆ และยังได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน JCI (Joint
Commission International) ถึง 66 แห่งมำกกว่ำประเทศคู่แข่งในภูมิภำคนี ้ เช่น อินเดียมี 38 แห่ง สิงคโปร์ 22 แห่ง และ
มำเลเซีย 13 แห่งโดย International Healthcare Research Center : IHRC จัดให้ อตุ สำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
ของไทยอยู่อนั ดับ 6 ของโลกและมีนกั ท่องเที่ยวเชิงกำรแพทย์มำกที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 38 ของเอเชีย
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จำนวนโรงพยำบำลที่ได้ รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล JCI

ตำรำงเปรียบเทียบค่ำรักษำพยำบำล

นอกจำกนีภ้ ำครั ฐยังได้ ออกมำตรกำรต่ำงๆ เช่น กำรขยำยเวลำพำนักในไทยเพื่อกำรรั กษำพยำบำลของกลุ่ม
CLMV และจีนเป็ น 90 วันจำกเดิม 30 วัน ขยำยระยะเวลำพำนักระยะยำวแก่ชำวต่ำงชำติ 14 ประเทศจำกเดิม 1 ปี
เป็ น 10 ปี และมีกำรจัดทำ package ด้ ำนทันตกรรมและตรวจสุขภำพสำหรับชำวต่ำงชำติ เป็ นต้ น
อีกทัง้ ภำครั ฐยังหนุนกำรแพทย์ ครบวงจรเป็ น 1 ใน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ ตำมนโยบำยเขต
เศรษฐกิจพิเศษและเป็ นกลุ่มอุตสำหกรรมเทคโนโลยีชัน้ สูง ใน 4 กลุ่มกิจกำรได้ แก่ อุตสำหกรรมยำ อุตสำหกรรม
สมุน ไพร เครื่ อ งมื อ แพทย์ และบริ ก ำรทำงกำรแพทย์ โดยภำครั ฐ ให้ สิท ธิ ป ระโยชน์ ป รั บ ลดอัต รำภำษี ช่ ว ยเพิ่ ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันจำกกำรที่โรงพยำบำลไทยมีต้นทุนลดลง จูงใจให้ มีผ้ เู ข้ ำมำใช้ บริกำรทำงกำรแพทย์มำกขึ ้น
• อัตราการเจ็บป่ วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ ติดต่ อร้ ายแรง(Non-Communicable Diseases: NCD) ของคนไทยมี
มากขึน้ อำทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ ง โรคเบำหวำน โรคปอดบวม ในส่วนของผู้ป่วยในประเทศไทย
มีพฤติกรรมเสี่ยงของกำรเกิดโรคค่อนข้ ำงมำก อำทิ มีอตั รำกำรสูบบุหรี่ ค่อนข้ ำงสูง อัตรำกำรดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่
สูงถึง 6.5 ลิตรต่อคนต่อปี กำรบริโภคน ้ำตำลสูงกว่ำตัวเลขปลอดภัยเกือบ 5 เท่ำ เป็ นต้ น ทำให้ คำดว่ำควำมต้ องกำรใช้
บริกำรทำงกำรแพทย์มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ปั จจัยเชิงลบที่อาจกระทบต่ อการเติบโตของธุรกิจให้ บริการทางการแพทย์
• ภาวะการแข่ งขันที่รุนแรงจากคู่แข่ งในประเทศและต่ างประเทศ โดยนอกเหนือจำกคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันขยำย
กำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องแล้ ว ยังมีกลุ่มทุนขนำดใหญ่จำกธุรกิจอื่นที่ปรับโมเดลสู่ธุรกิจโรงพยำบำล อำทิ กลุ่มพฤกษำ
โฮลดิง้ (โรงพยำบำลวิมุตติ คำดว่ำจะเปิ ดปี 2563) กลุ่มอำร์ เอสยู (RSU International Hospital ปี 2563) กลุ่มอื่นๆ
ได้ แก่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ (CP Group) และเครื อไทยเจริ ญ คอร์ ปอเรชัน่ (TCC Group) ทำให้ มีจำนวนโรงพยำบำล
และจำนวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มขึน้ จึงมีแนวโน้ มที่ผ้ ูประกอบกำรโรงพยำบำลเอกชนต้ องแข่งขันสูงขึน้ ทัง้ ด้ ำนรำคำ และ
บริ กำร รวมทังกำรแย่
้
งชิงบุคลำกรทำงกำรแพทย์ นอกจำกนี ้ โรงพยำบำลเอกชนยังต้ องแข่งขันกับกลุ่มคลินิกนอกเวลำ
ของโรงพยำบำลรัฐ และโรงพยำบำลในเครื อโรงเรี ยนแพทย์ (เช่น โรงพยำบำลปิ ยมหำรำชกำรุณย์ในเครื อศิริรำช และ
ศูน ย์ ก ำรแพทย์ สมเด็จพระเทพรั ตน์ ของโรงพยำบำลรำมำธิ บ ดี) ที่ มี ข้ อ ได้ เปรี ยบในกำรแข่ง ขัน ทัง้ แง่ ของชื่อเสียง
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ และแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชำญ
ในระยะปำนกลำงและระยะยำว ธุรกิจโรงพยำบำลจะเผชิญกำรแข่งขันจำกกำรรุกเข้ ำสู่ธุรกิจของทุนอำเซียนที่
ได้ รับประโยชน์จำก AEC ซึง่ สำมำรถถือครองหุ้นโรงพยำบำลในไทยได้ ในสัดส่วนถึง 70% โดยเฉพำะนักลงทุนจำกแหล่ง
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ทุนประเทศสิงคโปร์ และมำเลเซียที่มีประสบกำรณ์ในกำรเข้ ำซื ้อธุรกิจนี ้ในต่ำงประเทศหลำยแห่ง นอกจำกนี ้ยังมีค่แู ข่ง
จำกโรงพยำบำลในต่ำงประเทศหลำยประเทศในเอเชียวำงสถำนะเป็ นศูนย์กลำงกำรแพทย์หรื อมีกลุ่มเป้ำหมำยเดียวกับ
ไทย เช่น สิงคโปร์ มำเลเซีย อินเดีย ส่วนประเทศในตะวันออกกลำงซึง่ เป็ นลูกค้ ำหลักของโรงพยำบำลชันน
้ ำในไทย เช่น
กำตำร์ เปิ ด Medical City ขนำดใหญ่ขนำด 559 เตียง มูลค่ำ 23,000 ล้ ำนบำทปลำยปี 2560 ส่วนคูเวต เปิ ด Hospital
Complex ขนำด 1,168 เตียง มูลค่ำ 35,000 ล้ ำนบำท และรัฐบำลสำธำรณรัฐอำหรับเอมิเรต เปลี่ยนเงื่อนไขประกัน
สุขภำพเป็ นเน้ นกำรรักษำในประเทศแทนกำรออกมำใช้ บริกำรต่ำงประเทศ เป็ นต้ น จำกสภำพกำรแข่งขันข้ ำงต้ นจะเป็ น
แรงกดดัน ต่ อ ผลกำรด ำเนิ น งำน ทำงด้ ำ นกำรเงิ น ของโรงพยำบำลเอกชนให้ มี อัต รำกำไรชะ ลอลง อย่ ำ งไรก็ตำม
โรงพยำบำลขนำดกลำงและเล็กที่ไม่มีเครื อข่ำยสำขำอำจมีกำไรลดลง
• นโยบายการควบคุมราคายา เวชภัณฑ์ และการให้ บริการทางการแพทย์ ของภาครัฐ
ในเดือนมกรำคม 2562 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ เพิ่ม ยำรักษำโรคและเวชภัณฑ์ ตลอดจนบริ กำรทำงกำรแพทย์ เป็ น
สินค้ ำและบริ กำรควบคุมตำมพ.ร.บ.ว่ำด้ วยสินค้ ำและบริ กำร พ.ศ. 2542 กำรนำเข้ ำสินค้ ำประเภทยำ เวชภัณฑ์และ
ค่ำบริ กำรเข้ ำมำอยู่ในบัญชีสินค้ ำและกำรควบคุมอำจส่งผลกระทบต่อกำรปรับขึ ้นค่ำบริ กำรและผลประกอบกำรของ
โรงพยำบำลเอกชนในระยะต่อไปโดยเฉพำะโรงพยำบำลขนำดกลำงและเล็กที่ไม่มีเครื อข่ำย
ที่มำ: แนวโน้ มธุรกิจ/อุตสำหกรรมปี 2562 - 2564 “ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน “ ประจำเดือนมิถนุ ำยน 2562 โดยศูนย์วิจยั กรุงศรี

กลยุทธ์ ทางการตลาด
1. ขยำยเครื อข่ำยโรงพยำบำลโดยเพิ่มจำนวนโรงพยำบำลในเครื อในหัวเมืองรอง ด้ วยกำรสร้ ำงโรงพยำบำลขึ ้น
เองในต่ำงจังหวัดโดยเลือกจังหวัดที่มีศกั ยภำพและยังไม่มีโรงพยำบำลเอกชน โดย ซึ่งปั จจุบนั มีกำรลงทุนสร้ ำงโรงพยำบำล
ในจังหวัดอุตรดิตถ์และปรับปรุงโรงพยำบำลในจังหวัดอุทยั ธำนี ซึ่งเปิ ดให้ บริ กำรอย่ำงเป็ นทำงกำรแล้ วในปี 2562 นอกจำก
กำรสร้ ำงโรงพยำบำลเองบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรเป็ นพันธมิตรกับโรงพยำบำลขนำดกลำงและเล็กในต่ำงจังหวัดที่มีอยู่แล้ ว
โดยกำรร่วมทุนหรื อซื ้อกิจกำร โดยพิจำรณำโรงพยำบำลที่เก่ำแก่มีชื่อเสียง เปิ ดให้ บริกำรมำนำนกว่ำ 10 ปี ล่ำสุดในปี 2563
บริษัทฯ ขยำยเครื อข่ำยโรงพยำบำลไปยังภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคใต้ โดยกำรร่วมทุนกับผู้ประกอบกำรท้ องถิ่นและ
กำรซื ้อกิจกำรโรงพยำบำลที่มีศกั ยภำพ ทำให้ กลุ่มบริษัทฯ มีโรงพยำบำลในเครื อ 10 แห่ง
2. เน้ นเจำะกลุ่มลูกค้ ำทีม่ ีรำยได้ ปำนกลำง ซึง่ ถือว่ำฐำนประชำกรกลุม่ ใหญ่ของประเทศ ใช้ Focus Strategy ด้ วย
กำรกำหนดอัตรำค่ำบริกำรถูกกว่ำกลุ่มเชนโรงพยำบำลชันน
้ ำ
3. รับจ้ ำงบริหำรธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน รัฐบำล โดยเฉพำะกลุ่มโรงพยำบำลเอกชนต่ำงจังหวัดที่เปิ ดมำนำนไม่
ต่ำกว่ำ 10-25 ปี ขึน้ ไป เนื่องจำกผู้ก่อตั ้งไม่อยำกขำยกิจกำรและไม่อยำกหำผู้ร่วมทุนรำยใหม่ แต่ผลประกอบกำรขำดทุน
โดยบริษัทฯ จะดูแลตั ้งแต่กำรบริหำรจัดกำรต้ นทุน พร้ อมทังรั้ บประกันกำรเติบโตด้ ำนรำยได้ และผลกำไร
4. ใช้ เทคโนโลยีขบั เคลื่อนธุรกิจ โดยให้ ควำมสำคัญทังด้
้ ำนเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ที่ทนั สมัยและเทคโนโลยีใน
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้ บริ กำรแก่ผ้ ูป่วย เช่น เครื่ องจ่ำยยำอัตโนมัติ กำรจ่ำยยำให้ ผ้ ูป่วยด้ วยระบบที่ถูกต้ องแม่นยำ
เครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ ทัน สมัย กำรดู ผ ลเอ็ ก ซเรย์ ท ำงคอมพิ ว เตอร์ ฯลฯ ควบคู่ ไ ปกับ กำรพัฒ นำระบบกำรบริ ห ำรจัด กำร
โรงพยำบำล หรื อ HIS (Hospital Information System) เพื่อสร้ ำงมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรธุรกิจโรงพยำบำลในเครื อข่ำย
ให้ เ ชื่ อ มโยงกั น (Network Hospital Management) สนับ สนุ น ให้ มี ก ำรแบ่ ง ปั น ทรั พ ยำกรและกำรท ำงำนร่ ว มกั น เช่ น
บริ ห ำรงำนจัดซื อ้ งำนบริ หำรคลัง งำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ งำนยุท ธศำสตร์ งำนระบบบัญ ชี ตลอดจนระบบบริ หำร
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 24

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ทรัพยำกรบุคคลในรูปแบบใหม่ ( ระบบ Workday )ซึ่งระบบดังกล่ำวจะช่วยให้ สำมำรถเห็นภำพรวมของทรัพยำกรบุคคลใน
เครื อและสำมำรถบริหำรจัดกำรได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ภาวะการแข่ งขัน
โรงพยำบำลของบริ ษัทในเครื อตั ้งอยู่ ในเขตจังหวัดสมุทรปรำกำรและ 6 จังหวัดในภำคเหนือได้ แก่ จังหวัดพิจิตร
พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธำนี อุตรดิตถ์ และลำพูน และจะขยำยไปยังภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคใต้ ในจังหวัด
ศรี สะเกษ และจังหวัดชุมพรในปี 2563 ตำมลำดับ โอกำสกำรเติบโตของกิจกำรโรงพยำบำลและสถำนพยำบำลในจังหวัด
ดังกล่ำวยังมีอยู่มำกเนื่องจำกเป็ นพื ้นที่ที่มีประชำกรอยู่มำก เมื่อพิจำรณำทีมบุคลำกรทำงกำรแพทย์ จำนวนเตียงที่ให้ บริกำร
ตลอดจนชื่อเสียงของโรงพยำบำลเอกชนของบริษัทในเครื อ ถือว่ำเป็ นโรงพยำบำลเอกชนชันน
้ ำในพืน้ ที่
โรงพยำบำลของกลุ่มบริ ษัทฯ ประสบกับกำรแข่งขันกับโรงพยำบำลเอกชนที่ตั ้งอยู่ในบริ เวณใกล้ เคียง โดยคู่แข่งใน
แต่ละพื ้นที่ได้ แก่
โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท
โรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ

โรงพยำบำลพิษณุเวช พิจิตร
โรงพยำบำลพิษณุเวช

โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกน ้ำโพ 1
และโรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกน ้ำโพ 2
โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
โรงพยำบำลศิริเวชลำพูน
โรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุทยั ธำนี
โรงพยำบำลวิรัชศิลป์

โรงพยาบาลเอกชนใกล้ เคียง
โรงพยำบำลจุฬำรัตน์ 3
โรงพยำบำลเซ็นทรัลปำร์ค
โรงพยำบำลบำงนำ 5
โรงพยำบำลเปำโลเมมโมเรียล
โรงพยำบำลเมืองสมุทรปำกน ้ำ
โรงพยำบำลสำโรงกำรแพทย์
โรงพยำบำลชัยอรุณเวชกำร
โรงพยำบำลศรีสโุ ข
โรงพยำบำลกรุงเทพ พิษณุโลก
โรงพยำบำลรวมแพทย์ พิษณุโลก
โรงพยำบำลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
โรงพยำบำลศรีสวรรค์
โรงพยำบำลร่มฉัตร
โรงพยำบำลรวมแพทย์
ไม่มีโรงพยำบำลเอกชนในจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงพยำบำลลำพูน
โรงพยำบำลหริภณ
ุ ชัยเมมโมเรียล
ไม่มีโรงพยำบำลเอกชนในจังหวัดอุทยั ธำนี
โรงพยำบำลธนบุรี ชุมพร

ที่ตัง้
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
พิจิตร
พิจิตร
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
ลำพูน
ลำพูน
ชุมพร

โรงพยำบำลเอกชนของกลุ่มบริษทั ฯ มีจดุ เด่นและข้ อได้ เปรี ยบในกำรแข่งขันกับคู่แข่งหลำยประกำร ดังนี ้
โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ เป็ นโรงพยำบำลที่มีทำเลที่ตั ้งดี ใกล้ สนำมบินสุวรรณภูมิ ใกล้ ห้ำงเมกำบำงนำ
มีโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ขนำดใหญ่มำเปิ ดใกล้ โรงพยำบำลชุมชนที่อยู่อำศัยระดับกลำงและสูง รอบๆ โรงพยำบำลเป็ น
จำนวนมำก มีโครงสร้ ำงที่พร้ อมจะพัฒนำเป็ นโรงพยำบำลระดับตติยภูมิ (Tietiary Care)
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร เป็ นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดพิจิตรที่เปิ ดดำเนินกำรมำเป็ นเวลำ 27
ปี โรงพยำบำลมีควำมได้ เปรี ยบคู่แข่งในหลำยๆ ด้ ำน ได้ แก่ มีบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญใน
แผนกเฉพำะทำงสำคัญมีกำรลงทุนในเครื่ องมือแพทย์ที่ทนั สมัยครบถ้ วน มีระบบกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทำ
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 25
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ให้ สำมำรถควบคุมต้ นทุนกำรรักษำได้ ดี อัตรำค่ำรักษำพยำบำลอยู่ในอัตรำที่เหมำะสมกับ รำยได้ ของประชำชนที่เป็ นกลุ่ม
ลูกค้ ำเป้ำหมำย นอกจำกนีม้ ีโรงพยำบำลในกลุ่มที่มีศักยภำพในกำรรักษำขัน้ สูงสร้ ำงควำมมั่นใจในกำรส่งต่อกำรรักษำ
เฉพำะโรค
โรงพยาบาลพิษณุ เวช เป็ นโรงพยำบำลที่ได้ รับรองมำตรฐำน JCI มำตรฐำนคุณภำพระดับสำกลในจังหวัด
พิษณุโลก โรงพยำบำลมี เครื่ องมือและบริ กำรทำงกำรแพทย์ ที่ทันสมัยและมีศู นย์ รังสีที่มีเทคโนโลยีชัน้ สูง นอกจำกนี ้
ผู้บริ หำรของโรงพยำบำล มีประสบกำรณ์บริ หำรโรงพยำบำลมำกกว่ำ 40 ปี และมีบุคลำกรทำงกำรแพทย์ พยำบำล และ
สหสำขำวิชำชีพครบถ้ วนในทุกสำขำ พร้ อมให้ บริกำรตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ปากนา้ โพ 1 และโรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ปากนา้ โพ 2 ทัง้ 2 โรงพยำบำลเป็ นต้ นแบบของ
โรงพยำบำลที่ใช้ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำทิ ระบบ smart system และได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน HIMSS Analytics
EMRAM Stage 7 และเป็ นโรงพยำบำลแห่งแรกของไทยที่ได้ รับมำตรฐำนระดับสูงในกำรใช้ เทคโนโลยีเพื่อยกระดับบริ กำร
ดูแลผู้ป่วย มีเครื อข่ำยโรงพยำบำลซึง่ มีบคุ ลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญในหลำยสำขำ
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เป็ นโรงพยำบำลใหม่ตั ้งอยู่ในอำเภอเมืองและเป็ นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรก
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีห้องผ่ำตัดที่เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล และเครื่ องมือแพทย์ที่ทนั สมัย เช่น เครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ควำมเร็วสูง เครื่ องตรวจมะเร็งเต้ ำนม เป็ นต้ น มีบคุ ลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญในหลำยสำขำ
โรงพยาบาลศิริเวชลาพูน เป็ นโรงพยำบำลเอกชนขนำดเล็กตั ้งอยู่ในอำเภอเมือง มีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชำญโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในกำรรักษำโรคต้ อกระจกและโรคข้ อเข่ำเสื่อม ด้ วยเครื่ องมือและเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ที่ทนั สมัย
โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ อุทัยธานี เป็ นโรงพยำบำลใหม่ตั ้งอยู่ในอำเภอเมืองและเป็ นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรกใน
จังหวัดอุทัยธำนี ที่มีมำตรฐำนคุณภำพระดับสำกล มีเครื่ องมือและกำรบริ กำรทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัย มีบุคลำกรทำง
กำรแพทย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญ พร้ อมให้ บริกำรตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เป็ นโรงพยำบำลเอกชนที่ให้ บริกำรด้ ำนกำรแพทย์ครบวงจรเปิ ดให้ บริกำรมำนำนกว่ำ 40 ปี
ตรวจวินิจฉัยโรคและกำรดูแลรักษำพยำบำลที่รวดเร็ว อีกทังประสิ
้
ทธิภำพสูงสุดด้ วยอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่ทนั สมัย มีศนู ย์
ปฏิบตั ิกำรที่มีกำรขยำยขอบข่ำยกำรวิเครำะห์ที่มีประสิทธิภำพสูงและรวดเร็วยิ่งขึ ้นด้ วยระบบคอมพิวเตอร์
นอกจำกนี ้ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ นำระบบ Hospital Information System (HIS) มำใช้ ในกลุ่มโรงพยำบำลในเครื อซึง่ มี
กำรปรับเปลี่ยนระบบฐำนข้ อมูลทุกอย่ำงให้ อยู่ในระบบคลำวด์ มีกำรเชื่อมข้ อมูลประวัติคนไข้ ด้วยระบบดิจิ ทัล ทำให้ กำร
รักษำพยำบำลมีประสิทธิภำพมำกขึน้ สำมำรถลดต้ นทุนทำงด้ ำนเครื่ องแม่ข่ำย ค่ำบำรุ งรักษำ ดูแลเครื่ องแม่ข่ำย และค่ำ
บุคลำกรลงอย่ำงมีนยั สำคัญ และสำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจได้ อย่ำงรวดเร็ว และรองรับกำรทำงำนแบบเครื อข่ำย
เนื่องจำกผู้ใช้ งำนระบบสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลของแต่ละโรงพยำบำลได้ ทกุ ที่ ทุกเวลำ ตำมสิทธิที่กำหนด นอกจำกนี ้แล้ วระบบ
(HIS) ยังรองรับกำรทำงำนแบบ Electronic Medical Record (EMR) และรองรั บกระบวนกำรงำนโรงพยำบำลตั ้งแต่กำร
ลงทะเบียนผู้ป่วยจนถึงกำรตรวจรักษำเสร็จสิ ้นและผู้ป่วยกลับบ้ ำน ซึง่ ปั จจุบนั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ ถือเป็ นเครื อโรงพยำบำล
แห่งแรกที่นำฐำนข้ อมูลทุกอย่ำงเข้ ำไปอยู่ บนระบบคลำวด์ อีกทัง้ ยังให้ ควำมสำคัญกับระบบด้ ำนกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร ซึ่งล่ำสุดได้ ติดตั ้งระบบกำรบริ หำรทุนมนุษย์ประสิทธิภำพสูง (Workday Human Capital Management : HCM)
ซึง่ เป็ นเทคโลโลยีคลำวด์จำกเวิร์กเดย์ เข้ ำมำเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนและยกระดับประสบกำรณ์บริกำรด้ ำนสุขภำพ
แก่ผ้ รู ับบริกำรทังในประเทศไทยและภู
้
มิภำคอำเซียน
ทังนี
้ ้ กำรเลือกใช้ ระบบ HCM นี ้จะทำให้ บริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทแรกในธุรกิจเฮลท์แคร์ ของประเทศไทยที่ใช้ เทคโนโลยี
คลำวด์เพื่อกำรบริ หำรจัดกำรทุนมนุษย์ โดยเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ กำรปรั บเปลี่ยนรู ปแบบกำรทำงำนสู่ระบบดิจิทัล
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 26
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(Digital Transformation) ในรูปแบบของแอพพลิเคชัน่ ที่สำมำรถปรับระบบกำรลงเวลำเข้ ำงำนของพนักงำนให้ ง่ำยขึ ้นด้ วย
กำรลงเวลำผ่ำนแอพพลิเคชัน่ หรื อกำรยื่นเอกสำรลำงำน กำรขอแลกเวร กำรแจ้ งคำสัง่ งำนต่ำงๆ รวมถึงมีระบบช่วยประเมิน
พนักงำนล้ วนสำมำรถทำได้ ผ่ำนแอพพลิเคชัน่
ลักษณะลูกค้ า
กลุ่มลูกค้ ำของโรงพยำบำลในกลุ่มบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ สำมำรถจำแนกเป็ น 2 กลุ่มดังนี ้
1. กลุ่มลูกค้ ำเงินสด ได้ แก่ ลูกค้ ำที่รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลด้ วยตนเอง กลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำย
ได้ แก่ ประชำชนที่มีที่อยู่อำศัยหรื อสถำนที่ทำงำนในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับที่ตั ้งของโรงพยำบำล
2. กลุ่มลูกค้ ำคู่สญ
ั ญำ ได้ แก่ กลุ่มลูกค้ ำที่เข้ ำรับกำรรักษำพยำบำลที่องค์กรต้ นสังกัดได้ ทำสัญญำข้ อตกลงไว้ กบั
ทำงโรงพยำบำล ซึ่งองค์กรต้ นสังกัดจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรรักษำที่เกิดขึน้ หรื อเป็ นกลุ่มลูกค้ ำที่มีกรมธรรม์
ประกันสุขภำพโดยทำงโรงพยำบำลจะเรี ยกเก็บค่ำรักษำกับองค์กรต้ นสังกัด หรื อบริษัทประกัน หรื อสำนักงำนประกันสังคม
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำย คือ กลุ่มลูกค้ ำที่มี รำยได้ ระดับกลำงถึงระดับสูง ในแต่ละพื ้นที่ รวมทังกลุ
้ ่มลูกค้ ำที่มีกรมธรรม์
ประกันชีวิตและประกันสุขภำพ กลุ่มลูกค้ ำที่ประสบอุบตั ิเหตุจรำจร และกลุ่มลูกค้ ำชำวต่ำงประเทศ
นโยบายด้ านราคา
โรงพยำบำลในกลุ่มบริ ษัทฯ มีนโยบำยในกำรกำหนดรำคำให้ อยู่ในระดับที่เหมำะสม สอดคล้ องกับอำกำรของโรค
และวิธีกำรรักษำ ซึ่งรำคำในกำรรักษำต่ำงๆ สำมำรถเทียบเคียงได้ กับคู่แข่งในระดับเดียวกันในพืน้ ที่ใกล้ เคียง และอยู่ใน
ระดับที่สำมำรถแข่งขันได้ โดยอิงจำกรำคำตลำดของโรงพยำบำลเทียบเคียงที่ตั ้งอยู่ในทำเลเดียวกันหรื อใกล้ เคียง
1) ภาพรวมอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
ธุรกิจเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์และโรงแรมมีควำมเกี่ยวเนื่องกับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเนื่องจำกลูกค้ ำบำงส่วนเป็ น
กลุ่มนักท่องเที่ยว ภำพรวมสถำนกำรณ์ท่องเที่ยวในปี 2562 ขยำยตัวต่อเนื่องจำกกำรเพิ่มขึ ้นทังจ
้ ำนวนและค่ำใช้ จ่ำยเฉลี่ย
ของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญมำจำกกำรออกมำตรกำรส่งเสริ มกำรท่องเที่ยวของภำครัฐออก
มำตรกำรลดหย่อนค่ำธรรมเนียม Visa On Arrivals ครอบคลุม 21 ประเทศจนถึง 30 ตุลำคม 2562 และภำครัฐได้ ต่ออำยุ
มำตรกำรดังกล่ำวออกไปอีก 1 ปี โดยยกเว้ นค่ำธรรมเนียมวีซ่ำแก่นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ 19 ประเทศไม่รวมจีนและอินเดีย
จนถึงวันที่ 31 ตุลำคม 2563 อีกทังพิ
้ จำรณำยกเว้ นวีซ่ำแก่นกั ท่องเที่ยวจีนและอินเดียที่เดินทำงมำไทยกำหนดพำนักในไทย
ได้ 15 วันมีผลตั ้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 – 31 ตุลำคม 2563
สถำนกำรณ์ท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศของไทย สำหรับปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติเดินทำงมำ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมทังสิ
้ ้น 39.79 ล้ ำนคน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.24 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561
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ที่มำ : กรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

ขณะที่รำยได้ จำกนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเที่ยวไทยในปี 2562 มีมลู ค่ำอยู่ที่ประมำณ 1.93 ล้ ำนล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 3 จำกมูลค่ำประมำณ 1.87 ล้ ำนล้ ำนบำทในปี 2561 ซึง่ เป็ นกำรขยำยตัวเป็ นบวกเป็ นปี ที่ 5 ติดต่อกัน
แผนภูมิด้ำนล่ำงแสดงนักท่องเทีย่ ว10 อันดับสูงสุดปี 2562 จำแนกตำมสัญชำติ

ที่มำ : กรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

นักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เข้ ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงสุด อันดับ 1 มำจำกจีนคิดเป็ นร้ อยละ 28 ของจำนวน
นักท่องเที่ยวทังหมด
้
จำนวนนักท่องเที่ยวจำกมำเลเซียสูงสุดลำดับ 2 มำจำกประเทศมำเลเซียคิดเป็ นร้ อยละ 10 และอันดับ
3 มี 4 ประเทศ คือ อินเดีย เกำหลีใต้ สปป.ลำว และญี่ปนุ่ ตำมลำดับ
สถำนกำรณ์ท่องเที่ยวในปี 2563 จะเป็ นปี ที่ท้ำทำยสำหรับผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวไทย เพรำะต้ องเผชิญกับหลำยๆ
ปั จจัย ได้ แก่ กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก กำรแข็งค่ำของเงินบำท กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ ในประเทศจีนและอีก
หลำยๆ ประเทศทัว่ โลกรวมทังไทยด้
้
วย ส่งผลให้ จำนวนนักท่องเที่ยวจีนและนักท่องเที่ยวจำกประเทศอื่นลดลงประมำณร้ อย
ละ 0.5%-2.0%
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ภาพรวมธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ ในกรุ งเทพฯ
อุปทำนเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ในกรุงเทพมหำนครจะมีจำนวนเพิ่มขึ ้น เนื่องจำกมีโครงกำรเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ใหม่ๆ
เข้ ำ มำในตลำดอย่ ำงต่ อ เนื่ อ งจำกกำรพัฒ นำของผู้ป ระกอบกำรธุ ร กิ จพัฒ นำอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ซึ่งจดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์ อำทิ บมจ.แสนสิริ บมจ.ออริจิน และบมจ. อนันดำ ฯลฯ เพื่อเพิ่มรำยได้ จำกกำรให้ เช่ำ
อุปสงค์หลักของเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ในกรุงเทพฯ ยังคงเป็ นชำวต่ำงชำติ ณ ไตรมำสที่ 4 ปี 2562 มีชำวต่ำงชำติที่
ได้ รับใบอนุญำตทำงำนในกรุงเทพมหำนครอยู่ที่ประมำณ 102,274 คน และเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องในช่วงหลำยปี ที่ผ่ำนมำ อย่ำงไร
ก็ดีอตั รำกำรเช่ำของเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ในกรุงเทพฯ ไม่ได้ เพิ่มขึ ้นมำก โดยอัตรำกำรเช่ำเฉลี่ยของเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ใน
กรุ งเทพฯอยู่ที่ร้อยละ 85.9 พืน้ ที่สุขุมวิทยังคงเป็ นพืน้ ที่ได้ รับควำมนิยมมำกที่สุดในหมู่ชำวต่ำงชำติ เนื่องจำกมีสถำนี
รถไฟฟ้ำบีทีเอสและสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ รถไฟฟ้ำสำยสีเขียวส่วนต่อขยำยเป็ นอีกปั จจัยที่ทำให้ อุปสงค์ในย่ำนนี ้
เพิ่มขึน้ อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยในพื น้ ที่สุขุมวิทอยู่ระหว่ำง 850–1,200 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน อัตรำค่ำเช่ำอำจจะปรับ
เพิ่มขึ ้นได้ เล็กน้ อยในปี 2020 เนื่องจำกผู้เช่ำส่วนใหญ่ทำสัญญำเช่ำระยะยำว กำรแข่งขันในธุรกิจเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์และ
คอนโดมิเนียมหรู ค่อนข้ ำงรุ นแรงในช่วงหลำยปี ที่ผ่ำนมำ ชำวต่ำงชำติจำนวนมำกได้ ย้ำยจำกเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ไปอยู่
อำศัยในคอนโดมิเนียมในย่ำนเดียวกันเนื่องจำกค่ำเช่ำถูกกว่ำและมีสิ่งอำนวยควำมสะดวกคล้ ำยกัน
ที่มำ : บทวิเครำะห์ตลำดเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ในกรุงเทพฯ ประจำไตรมำส 4/2562 โดยบริษัท คอลลิเออร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด

ภาวะการแข่ งขัน
กำรแข่งขันในธุรกิจเซอร์ วิสอพำร์ ท เม้ นท์ อยู่ในระดับที่ค่อนข้ ำงสูง นอกจำกกำรที่ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบกำร
กิจกำรเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์แล้ วยังต้ องแข่งขันในตลำดเดียวกับผู้ประกอบกำรกิจกำรโรงแรมด้ วย เนื่องจำกเซอร์ วิสอพำร์ ท
เม้ นท์ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ให้ บริกำรห้ องพักในระยะสั ้นด้ วย ซึง่ ผู้ประกอบกิจกำรหลำยแห่งมีอตั รำค่ำห้ องพักเฉลี่ยต่อคืนใน
ระดับที่ใกล้ เคียงกันจำนวนโรงแรมที่เปิ ดให้ บริ กำรใหม่ ในระดับ 3-4 ดำวขึน้ ไปก็มีจำนวนเพิ่มขึน้ นอกจำกนีท้ ำงสมำคม
โรงแรมไทย ยังพยำยำมกดดันให้ ภำครัฐมีข้อกำหนดให้ เซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ต้องมีใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรมด้ วย
อีกปั จจัยหนึ่งคือกำรที่คอนโดมิเนียมระดับหรูหลำยแห่งมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรให้ บริ กำรบำงส่วนมำเป็ นลักษณะของ
เซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์เช่นกัน โดยมีอตั รำค่ำเช่ำที่อยู่ในระดับต่ำ กว่ำ ทังสองปั
้
จจัยที่กล่ำวมำทำให้ กำรปรับอัตรำค่ำห้ องพัก
ของเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์เป็ นไปได้ ยำกยิ่งขึ ้น
กลยุทธ์ ทางการตลาด
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ทำงกำรตลำดสำหรับธุรกิจเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ ดังนี ้
1. ให้ บริกำรที่ค้ มุ ค่ำเหมำะสมกับรำคำขำย สร้ ำงควำมประทับใจในกำรบริกำรให้ กบั ลูกค้ ำเพื่อให้ ลกู ค้ ำกลับมำ
ใช้ บริกำรอีก
2. มีระบบกำรสำรองห้ องพักทีม่ ีประสิทธิภำพและได้ มำตรฐำนสำกลทังในส่
้ วนของเวปไซต์ และออนไลน์
3. ส่งเสริมกำรขำยร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจท่องเที่ยว และให้ สว่ นลดแก่ลกู ค้ ำกลุ่มบริษัทต่ำงชำติ
4. มุ่งรักษำฐำนลูกค้ ำเดิมและขยำยฐำนกลุ่มลูกค้ ำใหม่
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กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
1. ชำวต่ำงชำติทเี่ ข้ ำมำทำงำนในประเทศไทย
2. นักท่องเที่ยว
นโยบายด้ านราคา
กำรกำหนดรำคำห้ องพักในธุรกิจโรงแรมและเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ขึน้ อยู่กับปั จจัยหลำยประกำร ได้ แก่ ฤดูกำล
รำคำตลำดของคู่แข่งในระดับเดียวกัน ต้ นทุนกำรดำเนินงำนของโรงแรม เนื่องจำกฐำนลูกค้ ำส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ คือ
นักธุรกิจชำวไทยและชำวต่ำงประเทศที่พกั อำศัยเป็ นระยะเวลำนำน ดังนันปั
้ จจัยเรื่ องฤดูกำลจะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
มำกนัก
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรใช้ ชอ่ งทำงกำรจัดจำหน่ำยหลำยรูปแบบ ดังนี ้
• กำรจำหน่ำยตรงผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำยของบริ ษัทฯ โดยเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำยจะเสนอรำคำสินค้ ำให้ แก่ลูกค้ ำ
โดยตรงโดยมุ่งเน้ นรักษำควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ ำ
• กำรจ ำหน่ ำ ยผ่ ำ นตัว แทนจ ำหน่ ำ ยบริ ษั ท ท่ อ งเที่ ย ว และเว็ บ ไซต์ ใ ห้ บ ริ ก ำรด้ ำ นกำรจองห้ องพั ก เช่ น
Agoda.com, Booking.com, Hotels.com, Expedia.com ฯลฯ
• กำรจำหน่ำยผ่ำนระบบสำรองห้ องพักผ่ำนทำงอินเตอร์ เน็ ต โดยสำมำรถสำรองห้ องพักผ่ำนเว็บไซต์ ของ
กลุ่มแมริ ออทคือ www.marriott.com ซึ่งกำรจองผ่ำนเว็บไซต์สำมำรถอำนวยควำมสะดวกให้ ลูกค้ ำชำว
ต่ำงประเทศที่ต้องกำรเข้ ำพักทำให้ ช่องทำงนี ้ได้ รับควำมนิยมเพิ่มมำกขึ ้น
2) ภาพรวมธุรกิจอาคารสานักงานให้ เช่ า
ณ สิ ้นปี 2561 พื ้นที่อำคำรสำนักงำนในกรุงเทพมหำนครมีจำนวนรวมทังสิ
้ ้น 8.80 ล้ ำนตำรำงเมตร โดยมีประมำณ
262,000 ตำรำงเมตรที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ ำงและจะแล้ วเสร็จในปี 2562 นอกจำกนี ้มี 1.3 ล้ ำนตำรำงเมตรที่อยู่ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ ำงคำดว่ำจะแล้ วเสร็ จในปี 2563 - 2565 ประมำณ 50% ของอุปทำนที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ ำงอยู่ในพื ้นที่ใจกลำงธุรกิจ
และประมำณ 70% เป็ นออฟฟิ ศเกรดเอ อำคำรสำนักงำนใหม่ที่จะแล้ วเสร็จในปี 2563-2567 มีดงั นี ้
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ชื่ออาคารสานักงาน
พืน้ ที่เช่ า (ตารางเมตร)
ปี ที่สร้ างเสร็จ
ซัมเมอร์ พอยท์
5,780
2563
สยำมสเคป
13,238
2563
สีลม เซ็นเตอร์
17,000
2563
สำทร ไพรม์
21,000
2563
เมเจอร์ ทำวเวอร์ รำมคำแหง
25,181
2563
รสำ ทู
45,000
2563
ดับเบิ ้ลยู เอส เอ ทำวเวอร์
53,000
2563
เดอะ พำร์ ค
60,000
2563
อำคำรวำนิสสำ
22,185
2563
รวมพืน้ ที่สร้ างเสร็จในปี 2563
262,384
2564
111 ประดิษฐ์ มนูธรรม
9,800
2564
140 ไวร์ เลส
14,315
2564
โพเอ็ม ทำวเวอร์
25,000
โครนอส สำทร
22,481
2564
2564
66 ทำวเวอร์
29,000
2564
โอ เนส ทำวเวอร์
46,000
2564
โอเอซิส
53,000
2565
อ่อนนุช ฮิลล์
8,073
2565
เอ็ม ทำวเวอร์ ทู
15,682
2565
วัน ซิตี ้ เซ็นเตอร์
59,170
2565
รัชโยธิน ฮิลล์
16,521
2565
เดอะ ยูนิคอร์ น (พญำไท)
22,499
วัน แบ็งค็อค (เฟส 1)
100,000
2565
เดอะ ฟอเรสเทีย
100,000
2565
ศรีบญ
ุ เรือง
56,500
2565
ซุปเปอร์ ทำวเวอร์
94,000
2566
ชูวิทย์ กำร์ เด้ น
20,000
2566
ดุสิตธำนี เซ็นทรัล พำร์ ค
90,000
2567
รวมพืน้ ที่อาคารแล้ วเสร็จในปี 2564-2567
782,104
ที่มำ : รำยงำนภำวะตลำดอำคำรสำนักงำนประจำไตรมำสที่ 3 ปี 2562 โดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด

อัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่อำคำรสำนักงำนในไตรมำส 4 ปี 2562 ประมำณร้ อยละ 95.9 ในช่วงหลำยปี ที่ผ่ำนมำควำม
ต้ องกำรใช้ กำรพื ้นที่อำคำรสำนักงำนโดยเฉลี่ย 150,000 – 2000,000 ตำรำงเมตรต่อปี และคำดว่ำจะอยู่ในระดับนี ้ต่อไปใน
อนำคต อย่ำงไรก็ตำมอัตรำกำรเช่ำพื ้นที่อำคำรสำนักงำนขึ ้นอยู่กบั กำรเติบโตของเศรษฐกิจโลก เนื่องจำกผู้เช่ำในกรุงเทพฯ
ส่วนใหญ่เป็ นบริษัทข้ ำมชำติซงึ่ กำรขยำยตัวของธุรกิจขึ ้นอยู่กบั กำรเติบโตของเศรษฐกิจโลก ในปี 2564 อัตรำกำรเช่ำอำคำร
สำนักงำนอำจจะปรับตัวลดลงจำกกำรที่มีอปุ ทำนใหม่เข้ ำมำซึง่ จะกดดันให้ ปรับค่ำเช่ำลง
ในย่ำนศูนย์ กลำงธุรกิจ ค่ำเช่ำยังคงปรั บรำคำเพิ่มขึน้ ประมำณ 5%-10% ต่อป ค่ำเช่ำโดยเฉลี่ยสำหรั บอำคำร
สำนักงำนเกรดเอ ในพืน้ ที่ศูนย์ กลำงธุรกิจอยู่ที่ 1,112 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือนในขณะที่ค่ำเช่ำเฉลี่ย สำหรั บอำคำร
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สำนักงำนเกรดบี ในศูนย์กลำงธุรกิจอยู่ที่ 759 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน และอัตรำค่ำเช่ำสำหรับอำคำรสำนักงำนเกรดเอ
และเกรดบี ในพื ้นที่นอกศูนย์กลำงธุรกิจอยู่ที่ 940 และ 582 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือนตำมลำดับ
ที่มำ: รำยงำนสถำนกำรณ์ตลำดอำคำรสำนักงำนประจำไตรมำส 4 ปี 2562 โดยบริษัท คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัแ่ นล จำกัด
ภำพรวมตลำดอำคำรสำนักงำนในไตรมำส 3 ปี 2562 โดย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด

กลยุทธ์ ทางการตลาด
• ทำเลที่ตั ้งของอำคำรสำนักงำนให้ เช่ำของบริษัทฯ อยู่ในย่ำนธุรกิจ เดินทำงสะดวก
• บริ ษัทฯ มีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยที่ได้ มำตรฐำน อีกทังมี
้ ทีมช่ำงที่มีประสบกำรณ์และควำมชำนำญใน
กำรควบคุมดูแลอำคำรและระบบงำนต่ำงๆ ภำยในอำคำร
• บริษัทฯ มีทีมงำนที่เป็ นมืออำชีพซึง่ มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรอำคำรสำนักงำนให้ เช่ำ
ลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำย ได้ แก่ บริ ษัทไทยและต่ำงชำติ ขนำดกลำงและบริ ษัทขนำดใหญ่ ที่ต้องกำรใช้ พืน้ ที่ อำคำร
สำนักงำนในย่ำนสุขมุ วิท เอกมัย
นโยบายด้ านราคา
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรกำหนดรำคำให้ เหมำะสมและอยู่ในระดับที่สำมำรถแข่งขันได้
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยโดยกำรขำยผ่ำนตัวแทน เนื่องจำกตัวแทนมีเครื อข่ำยและฐำน
ลูกค้ ำ นอกจำกกำรขำยผ่ำนตัวแทนแล้ วลูกค้ ำสำมำรถติดต่อเช่ำพื ้นที่โดยตรงกับพนักงำนขำยในพื ้นที่อำคำรสำนักงำนได้
2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน

• บุคลากรทางการแพทย์
เนื่ อ งจำกบุค ลำกรทำงกำรแพทย์ อัน ได้ แ ก่ แพทย์ พยำบำล ผู้ช่ ว ยพยำบำล มี ค วำมสำคัญ ต่ อ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ
โรงพยำบำล บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจัดหำแพทย์ผ้ เู ชียวชำญในแต่ละสำขำของโรค เพื่อสำมำรถให้ บริกำรแก่ผ้ ปู ่ วยได้ อย่ำง
มีคณ
ุ ภำพ โดยมีกำรคัดเลือกแพทย์ที่ควำมสำมำรถจำกมหำวิทยำลัยแพทย์และวิทยำลัยพยำบำลที่มีชอื่ เสียง นอกจำกนี ้ยัง
จัดให้ มีกำรอบรมสำหรับแพทย์และพยำบำลเพื่อพัฒนำควำมรู้ และวิทยำกำรทำงกำรแพทย์ให้ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องอย่ำง
ต่อเนือ่ ง
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• การจัดหายาและเวชภัณฑ์
บริ ษัทฯ มีนโยบำยในกำรจัดซื ้อยำและเวชภัณฑ์จำกผู้ผลิตและผู้จดั จำหน่ำยในประเทศหลำยรำยเพื่อป้องกันควำม
เสี่ยงจำกกำรขำดแคลนยำและเวชภัณฑ์ บริ ษัท ฯ วำงแผนจะนำระบบจัดซื ้อกลำง สำหรับโรงพยำบำลทุกแห่งในเครื อ โดย
ฝ่ ำยจัดซื ้อจะรวบรวมคำสัง่ ซื ้อจำกทุกโรงพยำบำลในกลุ่มและสัง่ ซื ้อจำกผู้จดั จำหน่ำยเป็ นครำวๆ ไป
• เครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญกับกำรจัดซื ้อเครื่ องมือและอุปกรณ์ ทำงกำรแพทย์ เนื่องจำกเครื่ องมือและอุปกรณ์ ทำงกำร
แพทย์เป็ นปั จจัยสำคัญในกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วย ดังนันบริ
้ ษัทฯ จะพิจำรณำคัดเลือกและสัง่ ซื ้ออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่มี
คุณภำพ ได้ มำตรฐำนสอดคล้ องกับควำมต้ องกำรของโรงพยำบำล มีควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพจำกผู้ผลิตหรื อผู้แทน
จำหน่ำยในประเทศที่เชื่อถือได้ และมีบริกำรหลังกำรขำยที่ดี
• สิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย
บริ ษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงพยำบำลโดยตระหนักคำนึงถึงควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ตลอดจนควำมปลอดภัย
ของกำรทำงำน บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญต่อกำรอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและทรัพยำกรธรรมชำติ สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีกำร
ใช้ ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรกำจัดขยะ และของเสียจำกกำรให้ บริกำรอย่ำงเหมำะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้ เช่ า
เพื่อเป็ นกำรรักษำมำตรฐำนกำรให้ บริกำร สำหรับลูกค้ ำระดับบน บริษัทฯ ได้ ทำสัญญำกำรจัดกำรกับกลุ่มแมริออท
ซึ่งเป็ นกลุ่มโรงแรมระดับนำนำชำติที่มีชื่อเสียงเพื่อว่ำจ้ ำงให้ บริ หำรงำนอำคำรที่พักอำศัยของบริ ษัท ฯ โรงแรมแมริ ออท
เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร วิสต้ ำ – กรุงเทพฯ นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ ได้ ทำสัญญำกำรจัดกำรกับกลุ่มแอสคอทซึ่ งเป็ น
กลุ่มโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับสำกลเพื่อว่ำจ้ ำงให้ บริหำรอำคำรที่พกั อำศัยในโครงกำรซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย
2.4

งานที่ยังไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1

ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ

3.1.1

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

ความเสี่ยงจากการแข่ งขันเพิม่ ขึ้น
แม้ ว่ำธุรกิจโรงพยำบำลจะมีแนวโน้ มกำรเติบโตที่ดี แต่ก็มีกำรแข่งขันที่รุนแรงทังกำรแข่
้
งขันกับสถำนพยำบำลของ
รัฐที่ปรับตัวโดยเปิ ดให้ บริ กำรโรงพยำบำลมำตรฐำนเดียวกับโรงพยำบำลเอกชน หรื อกำรแข่งขันกับผู้ประกอบกำรจำก
ต่ำงประเทศจำกนโยบำยเปิ ดเสรี ทำงกำรแพทย์ ซึ่งผู้ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศมีควำมได้ เปรี ยบในเรื่ องของเทคโนโลยีที่
ทัน สมัย กว่ำ หรื อ ขนำดของกลุ่มโรงพยำบำลเครื อข่ ำยมีข นำดใหญ่ กว่ำ และภำพลักษณ์ ควำมเป็ น โรงพยำบำลระดับ
นำนำชำติ
โรงพยำบำลเอกชนของไทยจะยังคงเผชิญกำรแข่งขันที่รุนแรง ทังจำกกำรขยำยกำรลงทุ
้
นของธุรกิจโรงพยำบำลใน
ประเทศไทยในช่วงที่ผ่ำ นมำ ทำให้ มีจำนวนโรงพยำบำลและจำนวนเตี ยงผู้ป่วยเพิ่ม ขึน้ จึงมีแนวโน้ มที่ผ้ ูประกอบกำร
โรงพยำบำลเอกชนต้ องแข่งขันสูงขึ ้น ทังด้
้ ำนรำคำ กำรมีแพคเกจและกำรออกโปรแกรมรักษำพยำบำลเฉพำะ รวมทังกำรแย่
้
ง
ชิงบุคลำกรทำงกำรแพทย์ นอกจำกนี ้ โรงพยำบำลเอกชนยังต้ องแข่งขันกับกลุ่มคลินิกนอกเวลำของโรงพยำบำลรั ฐและ
โรงพยำบำลในเครื อโรงเรี ยนแพทย์ (เช่น โรงพยำบำลปิ ยมหำรำชกำรุณย์ในเครื อศิริรำช และศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพ
รั ต น์ ข องโรงพยำบำลรำมำธิ บ ดี) ที่ มี ข้ อ ได้ เปรี ยบในกำรแข่งขัน ทัง้ ด้ ำ นชื่อ เสี ยง เทคโนโลยีท ำงกำรแพทย์ และแพทย์
ผู้เชี่ยวชำญ จำกสภำพกำรแข่งขันที่รุนแรงอำจจะมีปัจจัยสำคัญต่อผลกำรดำเนินงำนของโรงพยำบำลเอกชนได้
อย่ ำ งไรก็ ตำม บริ ษั ท ฯ มุ่ง เน้ น ในกำรให้ บริ กำรแก่ก ลุ่มลูกค้ ำที่มีร ำยได้ ร ะดับปำนกลำง ที่ ต้ อ งกำรรั บบริ กำร
รักษำพยำบำลในโรงพยำบำลเอกชนที่มมี ำตรฐำนสำกล โดยค่ำรักษำพยำบำลของกลุ่มโรงพยำบำลในเครื อพริน้ ซิเพิล เฮลท์
แคร์ จ ะต่ำกว่ำของโรงพยำบำลระดับ Top Tier ด้ ว ยกำรบริ หำรงำนโดยใช้ ร ะบบ Hospital Information Systems ที่ ช่วย
จัดกำรบริหำรต้ นทุนให้ ต่ำลง และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาล
ในปี 2562 บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยได้ เข้ ำร่ วมทุนกับบริ ษัท ศรี สะเกษ เมดิเทค จำกัด
ในกำรสร้ ำงโรงพยำบำลขนำด 59 เตียงในจังหวัดศรี สะเกษ เพื่อขยำยเครื อข่ำยโรงพยำบำลไปยังภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดังนัน้ บริ ษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรก่อสร้ ำงล่ำช้ ำกว่ำแผนที่วำงไว้ ต้ นทุนกำรก่อสร้ ำงสูงกว่ำที่ประมำณกำร หรื อเกิด
เหตุกำรณ์ อื่นใดที่ส่งผลให้ กำรก่อสร้ ำงหยุดชะงักและอำจเกิดควำมเสียหำย รวมถึงผลกำรดำเนินงำนของโรงพยำบำลไม่
เป็ นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้ อย่ำงไรก็ตำม สำหรับในส่วนกำรก่อสร้ ำงนัน้ บริ ษัทฯ จะว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำที่มีประสบกำรณ์ จ้ ำง
บริษัทที่ปรึกษำเพื่อควบคุมงำนก่อสร้ ำงให้ เป็ นไปตำมแผนที่วำงไว้ รวมถึงจะมีกำรกำหนดเงื่อนไขในสัญญำว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำ
หลัก โดยกำหนดค่ำปรับกำรทำงำนล่ำช้ ำ ซึ่งทำงบริ ษัทย่อยจะสำมำรถเรี ยกเก็บจำกผู้รับเหมำหลักได้ ในกรณีที่กำรก่อสร้ ำง
ไม่ได้ แล้ วเสร็จตำมสัญญำที่ตกลงกันไว้
บริ ษัทฯ มีนโยบำยในกำรขยำยธุรกิจโรงพยำบำลด้ วยกำรสร้ ำงโรงพยำบำลใหม่และกำรซื ้อกิจกำรโรงพยำบำลที่
ดำเนินธุรกิจอยู่และสำมำรถพัฒนำศักยภำพ อีกทังสร้
้ ำงผลประกอบกำรที่ดีในอนำคต ซึง่ กำรลงทุนขยำยธุรกิจทัง้ 2 รูปแบบ
จะช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรขยำยธุรกิจโรงพยำบำล เนื่องจำกโรงพยำบำลที่สร้ ำงใหม่อำจจะต้ องใช้ เวลำในกำรสร้ ำง
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รำยได้ และผลกำไรในขณะที่โรงพยำบำลที่บริ ษัทฯ ซื ้อกิจกำรมำจะสำมำรถสร้ ำงรำยได้ ต่อเนื่องให้ แก่บริ ษัทฯและช่วยลด
ผลกระทบต่อผลประกอบกำรโดยรวมของบริษัทฯ
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ได้ แก่ แพทย์ พยำบำล และผู้เชี่ยวชำญในสำขำต่ำงๆ มีส่วนสำคัญมำกต่อกำรประกอบ
ธุรกิจโรงพยำบำล ธุรกิจโรงพยำบำลจะต้ องพึ่งพำบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในสำขำต่ำงๆ ซึ่งปั จจุบนั ผลิตได้ ในจำนวนจำกัด
และแพทย์ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่โรงพยำบำลของรัฐ ทำให้ ต้องใช้ ค่ำจ้ ำงที่สงู ในกำรดึงตัวมำเป็ นแพทย์ประจำหรื อ
ชั่วครำว มีโอกำสจะเกิดกำรแย่งตัวบุคลำกรทำงกำรแพทย์ มำกขึน้ นอกจำกนี ้ จำกกำรขยำยตัวของธุรกิจโรงพยำบำล
กำรเตรี ยมควำมพร้ อมเข้ ำสู่สงั คมประชำกรสูงอำยุ (Aging Society) โรงพยำบำลต่ำงๆ ต้ องเตรี ยมควำมพร้ อ มเพื่อรองรับ
กำรขยำยตัวในอนำคต ทำให้ เกิดควำมต้ องกำรบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีคณ
ุ ภำพ และประสบกำรณ์เข้ ำร่ วมงำนในองค์กร
ซึ่งบุคลำกรดังกล่ำวจะต้ องใช้ ระยะเวลำนำนในกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถที่เหมำะสม อำจทำให้ ได้ รับผลกระทบจำก
กำรขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในด้ ำนต่ำงๆ ได้ ในอนำคต
อย่ ำ งไรก็ ต ำม บริ ษั ท ในกลุ่ม ของ PRINH มี สถำนที่ ตัง้ ของโรงพยำบำลใกล้ กับ มหำวิ ท ยำลัย ของรั ฐ ที่ มี ค ณะ
แพทยศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ (มหำวิทยำลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก)
โดย บริ ษัท พิษณุเวช จำกัด (PSV) มีควำมร่วมมือกับวิทยำลัยพยำบำลหลำยแห่งในกำรผลิตพยำบำล และพัฒนำบุคลำกร
ร่ วมกัน ไม่เพียงแต่เตรี ยมควำมพร้ อมด้ ำนบุคลำกรทำงกำรแพทย์เท่ำนัน้ ทรัพยำกรที่มีอยู่ PSV ก็มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
เช่นกัน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสาหรั บเครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์
ควำมซับซ้ อนและควำมรุนแรงของโรคที่เพิ่มมำกขึ ้น กำรรักษำจึงจำเป็ นต้ องใช้ อุปกรณ์เครื่ องมือทำงกำรแพทย์ที่
ทันสมัย กลุ่มบริ ษัท PRINH ให้ ควำมสำคัญต่อคุณภำพในกำรตรวจวิเครำะห์รวมถึงกำรให้ บ ริ กำรในกำรรักษำแก่คนไข้ ของ
โรงพยำบำลสูงสุด จึ ง มี ก ำรลงทุน ซือ้ เครื่ อ งมือ และอุปกรณ์ ทำงกำรแพทย์ เพื่ อให้ ทัน สมัยอย่ำงต่อ เนื่อ ง อย่ ำงไรก็ตำม
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ในปั จจุบนั มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว ซึ่งอำจทำให้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ บำง
ชนิดมีกำรเปลี่ยนเทคโนโลยีได้ ง่ำย รวมทังอำจมี
้
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบำรุงรักษำสูง ดังนัน้ อำจส่งผลกระทบต่อควำมคุ้มค่ำของ
กำรลงทุนได้ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริ ษัท PRINH มีนโยบำยในกำรพิจำรณำและวิเครำะห์คุณสมบัติ ประโยชน์จำกกำรใช้ งำน
และควำมคุ้มค่ำของเครื่ องมือ และอุปกรณ์ กำรแพทย์ในระยะยำวก่ อนกำรลงทุน เพื่อควำมมีประสิทธิภำพในกำร บริ หำร
ต้ นทุนในเหมำะสม และเกิดประโยชน์สงุ สุดต่อโรงพยำบำล
ความเสี่ยงจากการถูกฟ้ องร้ องเรียกค่ าเสียหายจากการให้ บริการทางการแพทย์
ธุรกิจโรงพยำบำลซึง่ ให้ บริ กำรทำงกำรแพทย์ มีควำมเสี่ยงจำกกำรถูกฟ้องร้ องจำกผู้ป่วยหรื อบุคคลที่ เกี่ยวข้ องของ
ผู้ป่วยไม่พอใจในกำรรักษำของโรงพยำบำล หรื อผลกำรรักษำของแพทย์หรื อผู้เชี่ยวชำญไม่เป็ นไปตำมควำมคำดหวังของ
กลุ่มบุคคลดังกล่ำว
ทังนี
้ ้ กลุ่มบริ ษัท PRINH ได้ พฒ
ั นำคุณภำพกำรให้ บริ กำรให้ มีมำตรฐำน มีกำรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ำมำช่วยใน
กำรรั ก ษำ มี ก ำรประกั น ควำมรั บ ผิ ด วิ ช ำชี พ แพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) จำกกำรถู ก เรี ย กร้ อง
ค่ำเสียหำยของผู้ป่วยที่ผลกำรรักษำไม่เป็ นไปตำมควำมคำดหวัง โดยประกันคุ้มครองควำมรั บผิดตำมกฎหมำยในกำร
ให้ บริ กำรทำงแพทย์ที่ผิดพลำดโดยไม่ได้ เจตนำ และยังคุ้มครองรวมถึงค่ำใช้ จ่ำยในกำรต่อสู้คดีด้วย และจำกประสบกำรณ์
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ของแพทย์ประจำโรงพยำบำลที่มีมำอย่ำงยำวนำน มีกำรประเมินคุณภำพกำรให้ บริ กำร ประเมินผลกำรรักษำและควำมพึง
พอใจในกำรเข้ ำมำรับบริ กำร ประกอบกับควำมคุ้นเคยในกำรให้ บริ กำรประชำชนในพื ้นที่ บริ ษัทฯ เชื่อว่ำจะสำมำรถสร้ ำง
ควำมพึงพอใจให้ แก่ผ้ ทู ี่เข้ ำมำใช้ บริกำรได้
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ างๆ โดยภาครัฐ
บริ ษัทดำเนินธุรกิจภำยใต้ กำรกำกับควบคุมดูแลโดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
กำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกำรกฎระเบียบโดยภำครัฐอำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ อำทิ คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบให้ เพิ่มยำรักษำโรคและเวชภัณฑ์ ตลอดจนบริ กำรรักษำพยำบำลและบริ กำรทำงกำรแพทย์เป็ นสินค้ ำและบริ กำร
ควบคุมตำมพ.ร.บ. ว่ำด้ วยรำคำสินค้ ำและบริ กำร พ.ศ. 2542 บริ ษัทฯ รับทรำบนโยบำยดังกล่ำวของภำครัฐและพร้ อมที่จะ
ปฏิบัติตำม มำตรกำรที่จะนำมำใช้ ในกำรควบคุมดูแล เช่น กำรแจ้ ง รำคำซื ้อและรำคำจำหน่ำยยำ และเวชภัณฑ์ รวมถึง
ค่ำบริ กำร รวำมถึงค่ำบริ กำรทำงกำรแพทย์ และกำรบริ กำรอื่นๆของสถำนพยำบำล หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำยำต้ องแจ้ ง
ให้ คณะกรรมกำรกลำงว่ำด้ วยรำคำสินค้ ำและบริ กำรทรำบก่อนปรั บรำคำ เป็ นต้ น อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทฯ มีนโยบำยที่จะ
ให้ บริ กำรทำงกำรแพทย์ในรำคำที่เหมำะสม ดังนันนโยบำยดั
้
งกล่ำวของภำครัฐไม่ได้ มีผลกระทบต่อผลประกอบกำรของ
บริษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
3.1.2

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ความเสี่ยงจากการแข่ งขันสูง
ปั จจุบนั ธุรกิจเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์มีกำรแข่งขันในระดับค่อนข้ ำงสูง เนื่องจำกให้ บริกำรที่พกั อำศัยในระยะสั ้นด้ วย
จึงต้ องแข่งขันกับผู้ประกอบกำรโรงแรม นอกจำกนี ้ยังมีผ้ ปู ระกอบกำรคอนโดระดับหรู ที่เปลี่ยนมำให้ เช่ำในระยะสั ้น ทำให้
อัตรำค่ำเช่ำของเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์ไม่สำมำรถปรับเพิ่มขึ ้นได้ มำกนัก
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้ าง
จำกที่กระทรวงกำรคลังได้ นำพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภำษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำง และได้ ผ่ำนควำมเห็น ชอบจำก
คณะรัฐมนตรี เป็ นที่เรี ยบร้ อย โดยกระทรวงกำรคลังจะบังคับใช้ ในปี 2563 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยภำษี ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ ำงอำจส่งผลให้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับภำษีที่ดินเพิ่มขึ ้น เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็ นเจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำงเพื่อกำรพำณิชยกรรมที่มีมลู ค่ำสูงเกิน 50 ล้ ำนบำทหลำยแห่ง ตำมร่ำงพ.ร.บ.ภำษีที่ดินฯ
ได้ กำหนดบทเฉพำะกำลเพื่อบรรเทำภำระภำษีในช่วง 2 ปี แรก (ปี 2563-2564) เจ้ ำของทรัพย์สินจะเสียภำษีที่ดินตำมมูลค่ำ
ทรัพย์สินตำมรำคำประเมินของกรมธนำรักษ์ เริ่ มต้ นเสียภำษี ในอัตรำร้ อยละ 0.3 สำหรับทรัพย์สินที่มีมลู ค่ำไม่เกิน 50 ล้ ำน
บำท สูงสุดร้ อยละ 0.7 สำหรับทรัพย์สินที่มีมลู ค่ำ 5,000 ล้ ำนบำทขึ ้นไป และเพิ่มอัตรำภำษีร้อยละ 0.3 ทุก 3 ปี แต่อตั รำภำษี
รวมกันไม่เกินร้ อยละ 3 ของรำคำประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำง จำกกำรที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำงดังกล่ำวตั ้งอยู่ในศูนย์ กลำง
ธุรกิจ ซึง่ เดิมเสียภำษีโรงเรื อนในอัตรำร้ อยละ 12.5 ของรำยได้ ค่ำเช่ำ กำรเปลี่ยนนโยบำยภำษีดงั กล่ำวจะทำให้ บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยต้ องเสียภำษีตำมมูลค่ำของสินทรัพย์แทน ซึง่ อำจส่งผลให้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่ำใช้ จ่ำยทำงภำษีเพิ่มขึ ้น
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ความเสี่ยงด้ านการให้ สนิ เชื่อ
บริ ษัทฯ มีควำมเสี่ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนีก้ ำรค้ ำ ฝ่ ำยบริ หำรควบคุม ควำมเสี่ยงนีโ้ ดยกำร
กำหนดให้ มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงไม่คำดว่ำจะได้ รับควำมเสียหำยที่เป็ น
สำระสำคัญ จำกกำรให้ สิน เชื่ อ นอกจำกนี ้ กำรให้ สิน เชื่ อ ของบริ ษั ท ฯ ไม่ มี ก ำรกระจุก ตัว เนื่ อ งจำกมี ฐ ำนของลูก ค้ ำ ที่
หลำกหลำยและมีจำนวนมำกรำย จำนวนเงินสูงสุดที่บริ ษัท ฯ อำจต้ องสูญเสียจำกกำรให้ สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของ
ลูกหนี ้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
3.2

ความเสี่ยงด้ านการเงิน

ความเสี่ยงทางด้ านโครงสร้ างเงินทุนและสภาพคล่ อง
ในปี 2562 บริ ษัทมีวงเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ ้น 125 ล้ ำนบำทเพื่อใช้ ในกำรก่อสร้ ำงโรงพยำบำล พริ น้ ซ์
อุทัย ธำนี ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2562 กลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี ภำระหนี เ้ งิ น กู้ยืม จำกสถำบัน กำรเงิน สำหรั บ ธุร กิ จบริ ก ำรทำง
กำรแพทย์จำนวน 1,600 ล้ ำนบำท ส่วนธุรกิจอสังหำริมทรัพย์มีภำระหนี ้จำนวน 674.94 ล้ ำนบำท ไม่มีเงินกู้ยืมกรรมกำร ณ
สิ ้นปี 2562 อัตรำส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริษัทฯ ยังอยู่ในระดับต่ำเพียง 0.56 เท่ำ ควำมเสี่ยงทำงด้ ำนกำรเงินจึงยังอยู่ในระดับ
ต่ำ
3.3

ความเสี่ยงด้ านการบริหาร การจัดการ
ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทฯ มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ มีอทิ ธิพลต่ อการกาหนดนโยบายในการบริหารงาน

ณ วันที่ 24 มกรำคม 2563 ผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มวิทยำกร ถือหุ้นในบริษัทฯ ทังหมดเป็
้
นจำนวน 2,639,953,414 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 76.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จึงทำให้ กลุ่มวิทยำกรสำมำรถควบคุมกลุ่มบริ ษัท
และมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจในทุกเรื่ องที่ต้องได้ รับกำรอนุมัติจำกกำรประชุมผู้ถือหุ้นเกือบทัง้ หมดไม่ว่ำจะเป็ นเรื่ องกำร
แต่งตั ้งกรรมกำร หรื อกำรขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสี ยงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องกฎหมำยหรื อข้ อบังคับ
บริ ษัทฯ กำหนดต้ องให้ ได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรำยย่อย จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำได้
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ ได้ แต่งตั ้งบุคคลภำยนอก 3 คนเข้ ำมำเป็ นกรรมกำรอิสระและเป็ นกรรมกำรตรวจสอบจำก
กรรมกำรทังหมด
้
9 คน จึงเป็ นกำรถ่วงดุลอำนำจในกำรบริหำรได้ ในระดับหนึ่ง นอกจำกนี ้ในกรณีเข้ ำทำรำยกำรเกี่ยวโยงกับ
กรรมกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และผู้มีอำนำจควบคุมรวมถึงบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งกับบุคคลดังกล่ำวจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในกำรอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำว
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4. สินทรั พย์ ท่ ีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1

ลักษณะสาคัญของสินทรัพย์ หลัก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษทั ฯ มีสินทรัพย์หลักที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจซึง่ ได้ แก่ ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์มีดงั นี ้

4.1.1

ธุรกิจโรงพยาบาล
ก) ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจของโรงพยำบำลในกลุ่ม

ลาดับ

1.

ประเภททรัพย์ สิน / ที่ตัง้

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2562
(ล้ านบาท)

บริษัท พิษณุเวช จากัด (โรงพยาบาลพิษณุเวช)
-ที่ดินเปล่ำ เนื ้อที่ 1 ไร่ 1 งำน 45.5 ตำรำงวำ
ตังอยู
้ ่ที่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
-ที่ดิน เนื ้อที่ 8 ไร่ 57.5 ตำรำงวำ
ตังอยู
้ ่ที่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

192.93

-ที่ดิน เนื ้อที่ 28 ไร่ 1 งำน 78.1 ตำรำงวำ
ตังอยู
้ ่ที่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

2.

3.

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำร
กรุงศรีอยุธยำ

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำร
กรุงศรีอยุธยำ

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง

240.22

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ

อุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์

126.70

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
(บำงส่วน)

-ที่ดินเนื ้อที่ 6 ไร่ 1 งำน 72 ตำรำงวำ
ตังอยู
้ ่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
-ที่ดินเนื ้อที่ 1 ไร่ 97 ตำรำงวำ
ตังอยู
้ ่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง

15.39

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ

33.21

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

89.78

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ. ธนำคำกรุงศรีอยุธยำ

อุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์

34.53

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
(บำงส่วน)

บริษัท โรงพยาบาลปากนา้ โพ จากัด
(โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ปากนา้ โพ 1 และโรงพยาบาล
พริน้ ซ์ ปากนา้ โพ 2)
-ที่ดินเนื ้อที่ 13 ไร่ 98.4 ตำรำงวำ
ตังอยู
้ ่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง

348.80

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ. ธนำคำรธนชำต

1,025.73

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรธนชำต

9.09

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรธนชำต

153.54

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

บริษัท สหแพทย์ พิจิตร จากัด (โรงพยาบาล
พิษณุเวช พิจิตร)

อำคำรระหว่ำงก่อสร้ ำง
อุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์
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มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2562
(ล้ านบาท)
41.00

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ. ธนำคำรธนชำต

ทำวน์เฮ้ ำส์ 2 ชัน้ 1 หลัง

0.38

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

ที่ดินเนื ้อที่ 1 ไร่ 1 งำน 93.2 ตำรำงวำ
ตังอยู
้ ่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ห้ องชุดโครงกำร O2 (โอทู) คอนโดมิเนียม
เลขที่ จ76/108

72.00

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

4.49

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ

ประเภททรัพย์ สิน / ที่ตัง้

ที่ดินและอำคำรพำณิชย์ 3 ชัน้ 3 คูหำ

4.

5.

6.

7.

บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จากัด
ที่ดินเนื ้อที่ 2 ไร่ 9 ตำรำงวำ
ตังอยู
้ ่ที่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด
(โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ )
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง

70.76

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

504.06

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ

อุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์

55.98

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ – อุทัย จากัด
(โรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทัยธานี)
ที่ดินเนื ้อที่ 12 ไร่ 1 งำน 79.5 ตำรำงวำ ตังอยู
้ ่ที่อำเภอ
นครหลวง จังหวัดอุทยั ธำนี
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง

31.20

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรธนชำต

336.66

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรธนชำต

อุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์

18.15

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

35.25

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรธนชำต

4.05

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

0.49

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

0.48

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

4.38

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

6.26

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

6.48

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

63.38

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ. ธนำคำรธนชำต

16.43

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ – ลาพูน จากัด
(โรงพยาบาลศิริเวชลาพูน)
ที่ดินเนื ้อที่ 10 ไร่ 3 งำน 98.5 ตำรำงวำ ตังอยู
้ ่ที่อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ที่ดินเนื ้อที่ 1 ไร่ 1 งำน 37.2 ตำรำงวำ ตังอยู
้ ่ที่อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ที่ดินเนื ้อที่ 58.6 ตำรำงวำ ตังอยู
้ ่ที่อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
ที่ดินเนื ้อที่ 59.3 ตำรำงวำ ตังอยู
้ ่ที่อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
ที่ดินเนื ้อที่ 1 ไร่ 1 งำน 73.2 ตำรำงวำ ตังอยู
้ ่ที่อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ที่ดินเนื ้อที่ 2 ไร่ 2 งำน 25.7 ตำรำงวำ ตังอยู
้ ่ที่อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน
ที่ดินเนื ้อที่ 2 ไร่ 2 งำน 24.5 ตำรำงวำ ตังอยู
้ ่ที่อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน
อำคำรและส่วนปรับปรุง
อุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 39

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ลาดับ

8.

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ประเภททรัพย์ สิน / ที่ตัง้

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2562
(ล้ านบาท)

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
(โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ)
ที่ดินเนื ้อที่ 1 งำน 31 ตำรำงวำ ตังอยู
้ ่ที่อำเภอบำงพลี
จังหวัดสมุทรปรำกำร
ที่ดินเนื ้อที่ 2 ไร่ 2 งำน 41.7 ตำรำงวำ ตังอยู
้ ่ที่อำเภอ
บำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
ที่ดินเนื ้อที่ 3 ไร่ 2 งำน 53.3 ตำรำงวำ ตังอยู
้ ่ที่อำเภอ
บำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง
อุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์

4.1.2

1,147.20
123.58

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ

เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ

เป็ นเจ้ ำของ
เป็ นเจ้ ำของ

บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย
(บำงส่วน)

ธุรกิจโรงแรม/เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์
ถือกรรมสิทธิ์โดย

ภาระผูกพัน

2-0-34.3

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2562
(ล้ านบาท)
1,246.51

บริษัทฯ

ค ้ำประกันเงินกู้ยืม
สถำบันกำรเงิน

5-1-94

2,132.52

บจก. วี เรสซิเดนท์

ค ้ำประกันเงินกู้ยืม
สถำบันกำรเงิน

ลักษณะโครงการ

เนือ้ ที่
(ไร่ -งาน-ตร.วา)

ถือกรรมสิทธิ์โดย

ภาระผูกพัน

อำคำรสำนักงำน
ให้ เช่ำ

1-3-9

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2562
(ล้ านบาท)
488.78

บจก. วี อินเทล
ลิเจ้ นซ์

ค ้ำประกันเงิน
กู้ยืมสถำบัน
กำรเงิน

ชื่อและที่ตัง้ โครงการ

ลักษณะ
โครงการ

เนือ้ ที่
(ไร่ -งาน-ตร.วา)

แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร
วิสต้ ำ -กรุงเทพฯ
แขวงทุ่งมหำเมฆ
เขตสำทร กทม.
โครงกำรโรงแรมและ
เซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์
ซัมเมอร์ เซ็ท
ซอยเอกมัย 2
ถนนเอกมัย กทม.

เซอร์ วิส
อพำร์ ทเม้ นท์

เซอร์ วิส
อพำร์ ทเม้ นท์

4.1.3

368.47

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ธุรกิจอาคารสานักงานให้ เช่ า

ชื่อและที่ตัง้
โครงการ
อำคำรบำงกอกบิส
ซิเนสเซ็นเตอร์
ถนนสุขมุ วิท 63
(ถนนเอกมัย) กทม.

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 40

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

4.1.4
ลาดับ

1

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ที่ดนิ เปล่ ารอการขาย1/
ประเภททรัพย์ สิน / ที่ตัง้

ที่ดินเปล่ำ เนื ้อที่ 49 ไร่ 3 งำน 93 ตำรำงวำ
ตังอยู
้ ่ที่ อำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2562
(ล้ านบาท)
73.71

ถือกรรมสิทธิ์โดย

ภาระผูกพัน

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง

ไม่มี

2

ที่ดินเปล่ำ เนื ้อที่ 10 ไร่
30.0
บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง
ไม่มี
ตังอยู
้ ่ที่ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
3
ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง เนื ้อที่ 30 ไร่ 3 ตำรำงวำ
152.27
บจก. วี 33
ไม่มี
ตังอยู
้ ่ที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ที่ดินเปล่ำ เนื ้อที่ 5 ไร่ 3 งำน 35.2 ตำรำงวำ ตังอยู
้ ่ที่
4
128.50
บจก. อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์
ไม่มี
อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี
หมำยเหตุ : 1/ บริษัทฯ มีนโยบำยไม่ขยำยธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย และไม่พฒ
ั นำอสังหำริมทรัพย์เพิ่มเติม บริษัทฯ พร้ อมที่จะขำย
ที่ดินรอกำรพัฒนำที่มีอยู่แก่นกั ลงทุนที่สนใจ เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนในกำรพัฒนำธุรกิจกำรแพทย์ต่อไป

4.1.5
ลาดับ

1

4.2

ที่ดนิ เปล่ ารอการพัฒนา
ประเภททรัพย์ สิน / ที่ตัง้

ที่ดินเปล่ำ เนื ้อที่ 40 ไร่ 58.90 ตำรำงวำ ตังอยู
้ ่ที่
อำเภอบ้ ำนฉำง จังหวัดระยอง

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2562
(ล้ านบาท)
120.50

ถือกรรมสิทธิ์โดย

ภาระผูกพัน

บจก. บ้ ำนฉำง บิสสิเนส
ดีสทริคท์

ไม่มี

นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่ อย

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในธุรกิจที่มีศกั ยภำพในกำรสร้ ำงรำยได้ ผ่ำนกำรวิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำร
และมีผลตอบแทนที่เหมำะสม ภำยใต้ ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยธุรกิจนันสำมำรถส่
้
งเสริมสนับสนุนธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ
เพื่อให้ สำมำรถกำหนดทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทย่ อยให้ เป็ นไปในแนวทำงเดียวกันและสอดคล้ องกับแผนธุรกิจของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงมีนโยบำยกำรบริหำรงำนโดยส่งบุคคลที่คณะกรรมกำรบริ ษัท/คณะกรรมกำรบริ หำร เห็นว่ำมีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสมเข้ ำไปเป็ นกรรมกำรในบริ ษัทย่อยนันๆ
้ และมีกำรประชุมเพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำ
ทุกไตรมำส นอกจำกนี ้มีกำรจัดให้ หน่วยงำนภำยนอกรับผิดชอบกำรตรวจสอบภำยใน พร้ อมทังรำยงำนผลให้
้
คณะกรรมกำร
บริษัทรับทรำบ และมีกำรชี ้แจงนโยบำยที่สำคัญของบริษัทฯ เป็ นต้ นว่ำ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี นโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง นโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ นโยบำยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และนโยบำยกำรแจ้ งเบำะแส ให้ บริ ษัทย่อย
รับทรำบและนำไปปฏิบตั ิ

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 41

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ทังนี
้ ้ สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาล
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด1/ (PRINH)
ลงทุนในบริษทั อื่นและแชร์
บริกำรแก่โรงพยำบำลในเครือ
2/
บริษัท พิษณุเวช จำกัด (PSV)
โรงพยำบำลเอกชน

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
ปี 2561
ปี 2562
99.99

99.99

60.00

60.00

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด2/ (PPCH)

โรงพยำบำลเอกชน

60.00

60.00

บริษัท โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด2/ (PUTD)

โรงพยำบำลเอกชน

60.00

60.00

บริษัท พิษณุเวชพัฒนำ จำกัด2/ (PPTN)

โรงพยำบำลเอกชน

60.00

60.00

บริษัท โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ จำกัด3/ (PPNP)

โรงพยำบำลเอกชน

90.92

91.43

บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิ ทอล จำกัด3/ (PNPH)

โรงพยำบำลเอกชน

90.92

91.43

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ลำพูน จำกัด4/ (PLPN)

โรงพยำบำลเอกชน

99.99

80.00

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุทยั จำกัด5/ (PUTH)

โรงพยำบำลเอกชน

99.99

99.99

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ศรีสะเกษ จำกัด5/ (PSSK)

โรงพยำบำลเอกชน

-

60.00

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชุมพร จำกัด5/ (PCPN)

โรงพยำบำลเอกชน

-

99.99

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด (BCD)

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

99.99

99.99

99.99

99.99

บริษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จำกัด6/ (VI)

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์และ
ลงทุนในบริษทั อื่น
ให้ เช่ำอำคำรและสำนักงำน

99.99

99.99

บริษัท วี 33 จำกัด6/ (V33)

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

99.99

99.99

บริษัท วี เรสซิเดนท์ จำกัด6/ (VR)

99.99

99.99

บริษัท บ้ ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด6/ (BBD)

โรงแรมและเซอร์ วิส
อพำร์ ทเม้ นท์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

99.99

99.99

บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด6/ (UBD)

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

99.99

99.99

ธุรกิจที่ปรึกษาด้ านการลงทุน
บริษัท พริน้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด (PI)

ที่ปรึกษำ

99.99

99.99

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด (VB)

หมำยเหตุ : 1/ เดิมชื่อ บริษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด
2/ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึง่ ถือหุ้นในบริษัท พิษณุเวช จำกัดร้ อยละ 60.00
3/ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึง่ ถือหุ้นในบริษัท โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ จำกัด ร้ อยละ 91.43
4/ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด และในวันที่ 1 มีนำคม 2562 ได้ ลดสัดส่วนกำรถือหุ้นลงเหลือร้ อยละ
80.00
5/ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
6/ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่ำนบริษัท วี บริลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 42

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
-ไม่มี-

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 43

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1

ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท

1) บริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
เดิมชื่อ บริษัท เมโทรสตำร์ พร็อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ

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

ชื่อย่ อหลักทรัพย์

PRINC

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจโรงพยำบำลและบริหำรงำนโรงพยำบำลเอกชน และพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

ที่ตงั ้ สาขา

(1) เลขที่ 1 ซอยสวนพลู ถนนสำทร แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร
10120
(2) เลขที่ 35/2 หมู่ที่ 12 ถนนบำงนำ-ตรำด ตำบลบำงแก้ ว อำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร 10540

เลขทะเบียนบริษทั

0107547000869 (เลขทะเบียนเดิมเป็ น 0107574700864)

ทุนจดทะเบียน

3,564,096,272.00 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญ 3,564,096,272 หุ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

3,462,336,820.00 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญ 3,462,336,820 หุ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท

เว็บไซต์

http://www.principalcapital.co.th

โทรศัพท์

02-714-2171-3

โทรสาร

02-714-2185

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 44

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

6.2 ข้ อมูลทั่วไปของบริษทั ย่ อยที่บริษัทถือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 50
ชื่อบริษัท
บจก.พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียน
จัดตัง้
0125557004113

บจก.สหแพทย์พิจิตร

ลงทุนในบริษทั อื่น
และshared service
ให้ รพ.ในกลุ่ม
โรงพยำบำลเอกชน 0655524000033
และลงทุนในบริษทั
อื่น
โรงพยำบำลเอกชน 0665532000039

บจก. โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

โรงพยำบำลเอกชน

0655560001044

บจก. พิษณุเวชพัฒนำ

โรงพยำบำลเอกชน

0655560001745

บจก. โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ

โรงพยำบำลเอกชน

0605530000155

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิ ทอล

โรงพยำบำลเอกชน

0605557000342

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ -ลำพูน

โรงพยำบำลเอกชน

0515561001324

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ -อุทยั

โรงพยำบำลเอกชน

0105561066977

บจก. พิษณุเวช

ที่อยู่
ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ซอย
สุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวง คลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
2/158 ถนนศรีมำลำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร 66000
888 หมู่ 5 ตำบลป่ ำเซ่ำ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ 53000
211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
96/12 หมู่ที่ 9 ถนนสำยเอเชีย ต ำบลนครสวรรค์ ต ก
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
96/12 หมู่ที่ 9 ถนนสำยเอเชีย ต ำบลนครสวรรค์ ต ก
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
7 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน 51000
256 หมู่ 2 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทยั ธำนี จังหวัด
อุทยั ธำนี 61000

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 45

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)
2,683.75

ทุนชาระแล้ ว
(ล้ านบาท)
2,683.75

หมายเลขติดต่ อ

500.00

500.00

โทรศัพท์ : 055-909-000
โทรสำร : 055-909-005

220.00

200.00

300.00

300.00

1.00

1.00

354.166

354.166

150.00

37.50

200.00

200.00

200.00

200.00

โทรศัพท์ : 056-612-791-2
โทรสำร : 056-612-794-5
โทรศัพท์ : 055-409-000
โทรสำร : โทรศัพท์ : 055-909-000
โทรสำร : 055-909-005
โทรศัพท์ : 056-000-111
โทรสำร : 056-225-505
โทรศัพท์ : 056-000-111
โทรสำร : 056-225-505
โทรศัพท์ : 053-537-597
โทรสำร : 053-537-776
โทรศัพท์ : 056-049899
โทรสำร : 056-049898

โทรศัพท์ : 02-714-2173
โทรสำร : 02-714-2185

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
เลขทะเบียน
ที่อยู่
จัดตัง้
0105562205951 18/22 ถนนปรมินทร์ มรรคำ ตำบลท่ำตะเภำ อำเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)
270.00

ทุนชาระแล้ ว
(ล้ านบาท)
270.00

หมายเลขติดต่ อ

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ -ชุมพร

โรงพยำบำลเอกชน

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์

โรงพยำบำลเอกชน

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

250.00

150.00

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

300.00

75.00

โทรศัพท์ : 02-714-2173
โทรสำร : 02-714-2185

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

6,330.90

6,330.90

โทรศัพท์ : 02-714-8239
โทรสำร : 02-714-2185

บจก. วี อินเทลลิเจ้ นซ์

ให้ เช่ำอำคำรสำนักงำน

200.00

200.00

โทรศัพท์ : 02-714-8239
โทรสำร : 02-714-2185

บจก. วี 33

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

375.00

225.00

โทรศัพท์ : 02-714-2171
โทรสำร : 02-714-2185

บจก. วี เรสซิเดนซ์

โรงแรมและเซอร์ วิส
อพำร์ ทเม้ นท์

1,000.00

1,000.00

โทรศัพท์ : 02-714-2171
โทรสำร : 02-714-2185

บจก. บ้ ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริคท์

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

0105558144911 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
0105556006937 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
0105556007003 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
0105557152309 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
0105556015847 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
0105561042806 ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

121.00

121.00

โทรศัพท์ : 02-714-2173
โทรสำร : 02-714-2185

-ศรี สะเกษ

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 46

โทรศัพท์ : 077-542-555
โทรสำร : 077-542-570
โทรศัพท์ : 02-714-2173
โทรสำร : 02-714-2185

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัท

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนจัดตัง้

ที่อยู่

บจก. อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

0105561042792

บจก. พริน้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์

ที่ปรึกษำทำงธุรกิจ

0105556199227

ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 47

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)
129.00

ทุนชาระแล้ ว
(ล้ านบาท)
129.00

10.00

10.00

หมายเลขติดต่ อ
โทรศัพท์ : 02-714-2173
โทรสำร : 02-714-2185
โทรศัพท์ : 02-714-2184
โทรสำร : 02-714-2185

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

6.3

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

บุคคลอ้ างอิง

1) นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (แห่ งประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสำร : 02-009-9991

2) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นำยชำญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3760
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์เฮำส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
179/74-80 ถนนสำทรใต้ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-344-1000 02-824-5000
โทรสำร 02-286-5050

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 48

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,564,096,272.00 บำท เรี ยกชำระแล้ ว 3,462,336,820
บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 3,462,336,820 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท
7.2

ผู้ถือหุ้น
รำยชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนกำรถือหุ้นตำมสมุดทะเบียนรำยชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนำคม 2563 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7.3

จานวนหุ้น

UBS AG Hong Kong Branch
ดร. สำธิต วิทยำกร
น.ส. สำธิตำ วิทยำกร
International Finance Corporation
Peak Development Holdings Ltd.
น.ส. สิริญญำ อภิมนต์บตุ ร
น.ส. พัลลภำ วิทยำกร
น.ส. สมสมร พุฒพันธ์
นำงพเยำว์ ชลำชีพ
น.ส.ธนธรณ์ วิทยำกร
ผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ
รวม

1,262,060,526
806,728,800
498,054,588
222,249,300
157,737,029
100,000,000
50,124,400
40,628,800
27,511,900
22,985,100
274,256,377
3,462,336,820

% ของจานวนหุ้น
ทัง้ หมด
36.45
23.30
14.38
6.42
4.56
2.89
1.45
1.17
0.79
0.66
7.97
100.00

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

บริ ษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรหลังหักภำษี เงินได้ นิติ
บุคคล สำรองตำมกฎหมำย และสำรองอื่นๆ ที่ผ่ำนมำ บริ ษัทยังไม่มีกำรจ่ำยเงินปั นผล เนื่องจำกธุรกิจยังอยู่ในระหว่ำงกำร
ขยำยกิจกำร กำรจ่ำยปั นผลจึงมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้ อยู่กับผลประกอบกำร แผนกำรลงทุน สภำพคล่อง ควำมจำเป็ น
และควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต โดยให้ อำนำจคณะกรรมกำรของบริ ษัทพิจำรณำ โดยกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้ อง
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
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8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ ำงองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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คณะกรรมการบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 รำยนำมคณะกรรมกำรบริษัทจำนวน 9 คน และรำยละเอียดกำรเข้ ำร่วมประชุมต่ำงๆ

มีดงั นี ้
เข้ าประชุม/จานวนครั ง้ ที่เข้ าประชุม
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

การประชุม
คณะกรรมการบริษัท

การประชุม
ผู้ถือหุ้น

สาเหตุการขาด
ประชุม

1. นำยพงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร1/

- กรรมกำร
- ประธำนกิตติมศักดิ์

9/9

2/2

-

2. นำยจอห์น ลี โกะชุน2/

- ประธำนคณะกรรมกำร

9/9

2/2

-

3. นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

- กรรมกำรอิสระ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

9/9

2/2

-

4. ดร.สำธิต วิทยำกร

- กรรมกำร
- กรรมกำรผู้จดั กำร
- ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำร
- ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

9/9

2/2

-

5. น.ส.อรัญญำ เฉลิมพรวโรดม

- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ

8/9

2/2

ลำประชุม

6. ดร. จุฑำมำส อิงโพธิ์ชยั

- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ

7/9

2/2

ลำประชุม

7. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค

-

9/9

2/2

-

8. นำยแพทย์สนุ ทร 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

กรรมกำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
รักษำกำร Chief Financial
Officer
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เข้ าประชุม/จานวนครั ง้ ที่เข้ าประชุม

รายชื่อกรรมการ

10. นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช
หมำยเหตุ :

ตาแหน่ ง

การประชุม
คณะกรรมการบริษัท

การประชุม
ผู้ถือหุ้น

สาเหตุการขาด
ประชุม

9/9

2/2

-

- เลขำนุกำรบริษัท

1/ นำยแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยำกร ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ น ประธำนกิตติมศักดิ์ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 13 สิงหำคม 2562
2/

นำยจอห์น ลี โกะชุน ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรแทน นำงสำวศิรดำ เทียมประเสริ ฐ มีผลตัง้ แต่วันที่ 26 กุมภำพันธ์
2562 และได้ รับกำรแต่งตั ้งเป็ นประธำนคณะกรรมกำรแทนนำยแพทย์พงษ์ ศักดิ์ วิทยำกร มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 13 สิงหำคม
2562

3/

นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรแทน นำงสำวภัทรพร จำรุพฒ
ั น์ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 26 กุมภำพันธ์
2562

อำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
ตำมข้ อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริ ษัท มีอำนำจและหน้ ำที่ในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตำม
กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยยึดหลัก “ข้ อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรั บกรรมกำรบริ ษั ทจด
ทะเบียน” ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ด้ วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรั กษำผลประโยชน์ ของ
บริ ษัทฯ และเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงกำหนดบทบำทหน้ ำที่และหลักปฏิบตั ิของคณะกรรมกำร
บริ ษัท เพื่อเป็ นแบบอย่ำงให้ พนักงำนทุกระดับยึดมัน่ เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน และเพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
และนักลงทุนทัว่ ไป ดังนี ้
1. ดูแลและจัดกำรให้ กำรดำเนินกำรของบริ ษัทฯ และ กำรปฏิบัติหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์
ข้ อบั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นด้ วยควำมระมั ด ระวั ง (Duty of Care) มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ (Duty of
Accountability) ควำมซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty) ต่อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption) และ มีจริยธรรม (Duty
of Ethic) รักษำผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ บนหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำย
อย่ำงเท่ำเทียมกัน
2. ประเมินผลงำนของกรรมกำรผู้จดั กำรเป็ นประจำทุกปี และ กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จดั กำร
3. กำหนดวิสยั ทัศน์ของกิจกำร พิจำรณำอนุมตั ินโยบำยและกลยุทธ์ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทำงกำรเงิน แผนงำน
ต่ำงๆ งบประมำณ ควำมเสี่ยง รวมทังก
้ ำกับควบคุมดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย และ แผนงำนที่กำหนดไว้ อย่ำง
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และรับผิดชอบต่อผลประกอบกำร และกำรปฏิบตั ิงำนของผู้บริ หำรด้ วยควำมตั ้งใจ และควำม
ระมัดระวังในกำรปฏิบตั ิงำน
4. ให้ ควำมมั่นใจว่ำระบบบัญชีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และ กำรสอบบัญชีมีควำมเชื่อถือได้ รวมทัง้ ดูแลให้ มี
กระบวนกำรในกำรประเมิ นควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน และ กำรตรวจสอบภำยในให้ มี ประสิ ทธิ ภำพและ
ประสิทธิผลกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรติดตำมผล
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5. สอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ ไขปั ญหำควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึ ้นระหว่ำงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ของบริ ษัทฯ กำหนดแนวทำงในกำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยรวมเป็ นสำคัญ โดยที่ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียไม่ควรมีส่วนร่ วมในกำรตัดสินใจกำหนดขันตอนกำรด
้
ำเนินกำร และกำรเปิ ดเผย
ข้ อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
6. ให้ มีกำรกำหนดนโยบำยด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร โดย
ให้ ฝ่ำยจัดกำรเป็ นผู้ปฏิบตั ิตำมนโยบำย และ รำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยกำรรำยงำนผ่ำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำทุกไตรมำส จัดให้ มีกำรประเมินประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้ อยปี ละ 1
ครัง้ ให้ ควำมสำคัญกับสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ ำและรำยกำรผิดปกติทงหลำย
ั้
7. พิจำรณำแต่งตั ้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้ องห้ ำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน
จำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์รวมถึงประกำศข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ
8. พิจำรณำแต่งตั ้งกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมของกรรมกำรอิสระ ตำม
กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศข้ อบังคับและ/หรื อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรื อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั ้งเป็ นกรรมกำรอิสระของ บริ ษัทฯ
ต่อไป
9. พิ จำรณำแต่ งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมี คุณสมบัติ ตำมที่กฎหมำยว่ ำด้ วยหลักทรั พย์ และตลำด
หลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบของตลำดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจำรณำแต่งตั ้งคณะกรรมกำรบริหำรและมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่บำงประกำรให้ คณะกรรมกำรบริหำร เป็ นผู้
บริ หำรงำนของบริ ษัทฯ ได้ กรรมกำรบริ หำรมีสิทธิได้ รับค่ำตอบแทน และบำเหน็จตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำหนด แต่
ทังนี
้ ้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรบริ หำรผู้นนในอั
ั ้ นที่จะได้ รับค่ำตอบแทนหรื อผลประโยชน์ตำมข้ อบังคับบริ ษัทฯ ใน
ฐำนะกรรมกำร พนักงำน หรื อลูกจ้ ำง
11. ส่งเสริ มให้ จดั ทำจริ ยธรรมธุรกิจที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ กรรมกำรผู้บริ หำรและพนักงำนทุกคนเข้ ำใจถึง
มำตรฐำนด้ ำนจริ ยธรรมที่บริ ษัทฯ ใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมกำรจะติดตำมให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมจริ ยธรรมดังกล่ำว
อย่ำงจริงจัง
12. แต่งตั ้งเลขำนุกำรบริ ษัท ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้ ำที่จัดทำและเก็บ
รักษำเอกสำร และ กำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรตลำดทุนกำหนด และช่วยดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรและ
บริษัทฯ อันได้ แก่ กำรประชุมคณะกรรมกำร และ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำรให้ คำแนะนำแก่กรรมกำรและบริษัทฯ ในกำรปฏิบตั ิตน
และ กำรดำเนินกิจกำรให้ ถูกต้ องตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ อีกทัง้ ดูแลให้ กรรมกำรและ
บริษัทฯ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำรสนเทศอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส
13. ให้ มีกำรกำหนดนโยบำยต่อต้ ำนทุจริตและคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร
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14. เลขำนุกำรบริษัท สรุปรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตร ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะที่ถือหุ้นใน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อในกำรประชุมคณะกรรมกำร ทังนี
้ ้กรรมกำรต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทผ่ำนทำงเลขำนุกำรบริ ษัท ทรำบโดย
มิชกั ช้ ำ เมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี ้
- มีสว่ นได้ เสียไม่ว่ำโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญำใดๆ ที่บริษัทฯ จัดทำขึ ้นระหว่ำงรอบปี บญ
ั ชี
- มีกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครื อ
15. เข้ ำอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD) ที่เกี่ ยวกับกรรมกำรอย่ำงน้ อย 1
หลั ก สู ต ร อั น ได้ แก่ DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรื อ หลั ก สู ต ร DIRECTOR CERTIFICATION
PROGRAM (DCP) หรื อ เทียบเท่ำเพื่อกำรเพิ่มทักษะควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำน
16. หน้ ำที่อื่นใดของกรรมกำรตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศ ข้ อกำหนด พระรำชบัญญัติ หรื อกฎหมำยอื่นใดที่กำกับ
ดูแลบริษัทฯ
17. ประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ และให้ มีกำรทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ
18. คณะกรรมกำรมีอำนำจกำหนด และ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำร ซึง่ มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ ได้
19. คณะกรรมกำรบริ ษัท มีหน้ ำ ที่ตรวจสอบ และ รับรองงบกำรเงินของบริ ษัทฯ ให้ ถูกต้ องตรงตำมกฎหมำย
มำตรฐำนกำรบัญชี และโปร่งใส
8.2

คณะกรรมการบริษัทย่ อย
• ธุรกิ จโรงพยาบาล
1) บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (“PRINH”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PRINH ณ วันที่ 23 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 5 คน ดังนี ้

รายชื่อ
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
3. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
5. นำงอัจฉรำ รัตนพันธุ์ศรี
หมำยเหตุ: กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำร 2 คนลงลำยมือชื่อร่วมกัน

2)

ตาแหน่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

บริษัท พิษณุเวช จำกัด (“PSV”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PSV ณ วันที่ 15 มกรำคม 2563 มีจำนวน 7 คน ดังนี ้

รายชื่อ
1. นำยแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร
2. นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
3. นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์

ตาแหน่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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รายชื่อ
ตาแหน่ ง
4. นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต์
กรรมกำร
5. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
กรรมกำร
6. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
7. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมกำร
หมำยเหตุ: กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรือ นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ หรือ นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค คนใดคน
หนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์พงศ์ หรือ นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษัท

3)

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด (“PPCH”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PPCH ณ วันที่ 15 มกรำคม 2563 มีจำนวน 7 คน ดังนี ้

รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นำยแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
กรรมกำร
3. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
4. นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
กรรมกำร
5. นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต์
กรรมกำร
6. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
กรรมกำร
7. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมกำร
หมำยเหตุ: กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรือ นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ หรือ นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค คนใดคน
หนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์พงศ์ หรือ นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษัท

4)

บริษัท โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด (“PUTD”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PUTD ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 7 คน ดังนี ้

รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมกำร
3. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
กรรมกำร
4. นำยแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร
กรรมกำร
5. นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
กรรมกำร
6. นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
กรรมกำร
7. นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต์
กรรมกำร
หมำยเหตุ: กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรือ นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ หรือ นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค คนใดคน
หนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์พงศ์ หรือ นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษัท

5) บริษัท พิษณุเวชพัฒนำ จำกัด (“PPTN”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PPTN ณ วันที่ 25 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 7 คน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
นำยแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร
ดร. สำธิต วิทยำกร
นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์

ตาแหน่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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รายชื่อ
ตาแหน่ ง
6. นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
กรรมกำร
7. นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต์
กรรมกำร
หมำยเหตุ: กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรือ นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ หรือ นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค คนใดคน
หนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์พงศ์ หรือ นำงสำววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษัท

6)

บริษัท โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ จำกัด (“PPNP”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PPNP ณ วันที่ 2 มีนำคม 2563 มีจำนวน 8 คน ดังนี ้

รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นำยแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร
กรรมกำร
2. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
3. นำยสิทธิชยั วงศ์ณิชชำกุล
กรรมกำร
4. นำยแพทย์อธิวฒ
ั น์ น้ อยประสิทธิ์
กรรมกำร
5. นำยวรทัศน์ ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ
กรรมกำร
6. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
กรรมกำร
7. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมกำร
8. นำยบุญชนะ เพชรพลอยงำม
กรรมกำร
หมำยเหตุ: กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ ดร.สำธิต วิทยำกร นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค นำยบุญชนะ เพชร
พลอยงำม กรรมกำรสองในสี่คนนี ้ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท

7) บริษัท พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิ ทอล จำกัด (“PNPH”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PNPH ณ วันที่ 4 มีนำคม 2563 มีจำนวน 3 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร.สำธิต วิทยำกร
2. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
3. นำยแพทย์ก่อพงศ์ รุกขพันธ์
หมำยเหตุ: กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน

ตาแหน่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

8) บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุทยั จำกัด (“PUTH”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PUTH ณ วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 มีจำนวน 4 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร.สำธิต วิทยำกร
2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
3. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
4. นำงอัจฉรำ รัตนพันธุ์ศรี
หมำยเหตุ: กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน
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กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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9) บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ลำพูน จำกัด (“PLPN”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PLPN ณ วันที่ 19 ธันวำคม 2562 มีจำนวน 5 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร.สำธิต วิทยำกร
2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
3. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
4. นำงอัจฉรำ รัตนพันธุ์ศรี
5. นำยโชติ นิสงู
หมำยเหตุ: กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน

ตาแหน่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

10) บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ศรีสะเกษ จำกัด (“PSSK”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PSSK ณ วันที่ 10 มกรำคม 2563 มีจำนวน 5 คน ดังนี ้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง
1. ดร.สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมกำร
3. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
กรรมกำร
4. นำยฐิสริน ตรรกเมธำ
กรรมกำร
5. นำยสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
กรรมกำร
หมำยเหตุ: กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ ดร. สำธิต วิทยำกร หรือ นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ หรือ นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค คนใดคน
หนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยฐิสริน ตรรกเมธำหรือ นำยสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รวมเป็ นสองคน

11) บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชุมพร จำกัด (“PCPN”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PCPN ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 มีจำนวน 4 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร.สำธิต วิทยำกร
2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
3. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
4. นำงอัจฉรำ รัตนพันธุ์ศรี
หมำยเหตุ: กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน

ตาแหน่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

• ธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
12) บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด (“BCD”)
ณ วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 BCD มีคณะกรรมกำรทังหมด
้
4 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
3. นำยวีระ ศรีธนะชัยโชค
4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
หมำยเหตุ : กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน
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ตาแหน่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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13) บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด (“VB”)
ณ วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 VB มีคณะกรรมกำรทังหมด
้
4 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
3. นำยวีระ ศรีธนะชัยโชค
4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
หมำยเหตุ : กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน

ตาแหน่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

14) บริษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จำกัด (“VI”)
ณ วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 VI มีคณะกรรมกำรทังหมด
้
4 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
3. นำยวีระ ศรีธนะชัยโชค
4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
หมำยเหตุ : กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน

ตาแหน่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

15) บริษัท วี 33 จำกัด (“V33”)
ณ วันที่ 2 ธันวำคม 2562 V33 มีคณะกรรมกำรทังหมด
้
4 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
3. นำยวีระ ศรีธนะชัยโชค
4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
หมำยเหตุ : กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน

ตาแหน่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

16) บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด (“VR”)
ณ วันที่ 27 กันยำยน 2562 VR มีคณะกรรมกำรทังหมด
้
4 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
2. นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
3. นำยวีระ ศรีธนะชัยโชค
4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
หมำยเหตุ : กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน

17) บริษัท บ้ ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด (“BBD”)
ณ วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 BBD มีคณะกรรมกำรทังหมด
้
3 คน ดังนี ้
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กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำยวีระ ศรีธนะชัยโชค
กรรมกำร
3. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
กรรมกำร
หมำยเหตุ : กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคน ลงลำยมือชื่อร่วมกันพร้ อมประทับตรำสำคัญของบริษัท

18) บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จำกัด (“UBD”)
ณ วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 UBD มีคณะกรรมกำรทังหมด
้
3 คน ดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
กรรมกำร
2. นำยวีระ ศรีธนะชัยโชค
กรรมกำร
3. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
กรรมกำร
หมำยเหตุ : กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคน ลงลำยมือชื่อร่วมกันพร้ อมประทับตรำสำคัญของบริษัท

• ธุรกิ จทีป่ รึ กษาด้านการลงทุน
19) บริษัท พริน้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด (“PI”)
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ PI ณ วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 มีจำนวน 3 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร. สำธิต วิทยำกร
2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
3. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
หมำยเหตุ: กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน

8.3

ตาแหน่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ผู้บริหารของบริษัท
รำยชื่อผู้บริหำรของบริษัทฯ ในกลุ่ม PRINC ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 มีดงั ต่อไปนี ้

รายชื่อผู้บริหาร
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
1. ดร.สำธิต วิทยำกร1/
2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค1/
3. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ1/

ตาแหน่ ง

กรรมกำรผู้จดั กำร
รักษำกำร Chief Financial Officer
รักษำกำร Chief Investor Relations และ Performance Coach
และ Chief Business Expansion
2/
4. นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร
ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีฝ่ ่ ำยกำรลงทุน
2/
5. ดร. อัจฉรำ รัตนพันธุ์ศรี
ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีฝ่ ่ ำยบริหำรทัว่ ไป
2/
6. นำยแพทย์สบื พงษ์ อินทรลำวัณย์
ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีฝ่ ่ ำยกำรแพทย์
7. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริกำรงำนบัญชีสว่ นกลำง
2/
8. นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช
เลขำนุกำรบริษัทและผู้อำนวยกำรสำนักงำนกรรมกำรผู้จดั กำร
9. นำงสำวถิรนันท์ แสงพึ่งธรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ ำยประสำนงำนรำชกำร
2/
10. นำงสำวอติยำ อำวัชนำกำร
ผู้อำนวยกำรบ่มเพำะวัฒนธรรมและบุคลำกร
หมำยเหตุ :1/ ดร. สำธิต วิทยำกร ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรผู้จดั กำรมีผลตังแต่
้ วนั ที 17 ธันวำคม 2562
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นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นรักษำกำร Chief Financial Officer มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 17 ธันวำคม 2562
นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นรักษำกำร Chief Investor Relation และ Performance Coach และ Chief
Business Expansions มีผลตังแต่
้ วันที่ 17 ธันวำคม 2562
2/ นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นประธำนเจ้ ำหน้ ำทีฝ่ ่ ำยกำรลงทุนมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
ดร.อัจฉรำ รัตนพันธุ์ศรี ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นประธำนเจ้ ำหน้ ำทีฝ่ ่ ำยบริหำรทัว่ ไปมีผลตังแต่
้ วนั ที 1 มกรำคม 2563
นำยแพทย์สบื พงษ์ อินทรลำวัณย์ ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยกำรแพทย์มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นผู้อำนวยกำรสำนักกรรมกำรผู้จดั กำรมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
นำงสำวอติยำ อำวัชนำกร ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นผู้อำนวยกำรบ่มเพำะวัฒนธรรมและบุคลำกรมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
รายชื่อผู้บริหาร
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ จากัด
1. ดร. อัจฉรำ รัตนพันธ์ศรี
2. นำงเตือนใจ แก้ ววรรณำ
3. นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

นำงสำวแพร โฮ่วรังกูร
นำยนฤพล พันธุ์ศภุ มงคล
นำงเสมอแข สัทธำพงศ์
นำงพิมญดำ เรือนอนุกลู
นำงสุกนิษฐ์ มหำนุกลู
นำยศุภวัส พงษ์ศิริพำนิช
นำงสำวอติยำ อำวัชนำกำร
นำงสำวพัฒน์กมล ศักดิ์อำธรทรัพย์
นำงสำวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล
นำงพิมพ์ญดำ บุญเต็ม
นำงสำวณภัทร์ พร รอดซะ
นำงสำวธิษณำ โตวิริยะเวช
นำงสำวบุษกร แก้ วบุญธรรม
นำยแพทย์อธิวฒ
ั น์ น้ อยประสิทธิ์
นำยแพทย์ณรงค์ศกั ดิ์ วงศ์โรจน์
นำงสำวสุดำมำศ บุญวรรณ
นำยแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง
นำยแพทย์ โชติ นิสงู
นำยแพทย์สรุ ดนัย เนำว์รุ่งโรจน์
นำยแพทย์บญ
ุ ชนะ เพชรพลอยงำม
นำงสำวจันทร์ เพ็ญ จงจีรังทรัพย์

ตาแหน่ ง
ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีฝ่ ่ ำยบริหำรทัว่ ไป
ที่ปรึกษำอำวุโส
ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีฝ่ ่ ำยกำรลงทุน และรองประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำย
ปฏิบตั ิกำรงำนบริหำรบริกำรธุรกิจส่วนกลำง
ผู้ช่วยประธำนเจ้ ำหน้ ำทีฝ่ ่ ำยบริหำรทัว่ ไป
ผู้ช่วยประธำนเจ้ ำหน้ ำทีฝ่ ่ ำยบริหำรทัว่ ไป
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยจัดซื ้อ
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยจัดซื ้อยำและเวชภัณฑ์
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริหำรจัดกำรงำนก่อสร้ ำง
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
ผู้อำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำงำนงำนระบบ
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงินและ รองประเธำนฝ่ ำยบริหำร
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยสำรสนเทศระบบจัดทำเงินเดือน
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำบุคลำกร
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรแพทย์โรงพยำบำล
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล
ผู้จดั กำรอำวุโสฝ่ ำยวิเครำะห์ข้อมูล

8.4

Chief Financial Officer (CFO) และผู้ควบคุมการทาบัญชี
ปั จจุบนั ผู้ควบคุมสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน (CFO) ของบริ ษัทฯ คือ นำยวีระ ศรี ชนะชัยโชค ได้ เริ่ มต้ น
ปฏิบัติหน้ ำที่ในตำแหน่งดังกล่ำวตั ้งแต่วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง CFO ปรำกฏใน
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 60
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เอกสำรแนบ 1 สำหรับผู้ควบคุมกำรทำบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ แก่ นำงสำวปรี ยำพร อภิวำทน์วิทยะ ได้ เริ่ มต้ นปฏิบตั ิหน้ ำที่
ในตำแหน่งดังกล่ำวตั ้งแต่ 1 พฤศจิกำยน 2556 สำหรับคุณสมบัติของผู้ควบคุมกำรทำบัญชี ปรำกฏในเอกสำรแนบ 4
8.5

เลขานุการบริษทั
คณะกรรมกำรบริ ษัทแต่งตั ้งนำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช เป็ นเลขำนุกำรบริ ษัท โดยมีหน้ ำที่รับผิดชอบดำเนินกำร
จัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1
8.6

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ในปี 2562 บริ ษัทฯ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรทัง้ หมด 9 ครัง้ ได้ จ่ำยค่ำเบี ้ยประชุมให้ กับกรรมกำรบริ ษัท ฯ
จำนวน 915,000 บำท มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ทังนี
้ ้กรรมกำรบริ หำรและ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงทุก คนสละสิทธิ์ไม่ขอรับค่ำเบี ้ยประชุมทัง้ หมดของปี 2562 ได้ มีกำรจ่ำยเงินค่ำบำเหน็จให้
กรรมกำร เป็ นจำนวนเงิน 3,000,000 บำท รวมค่ำตอบแทนทังสิ
้ ้น 3,915,000 บำท
รายชื่อกรรมการ

1. นำยแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยำกร
2. นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
3. ดร.สำธิต วิทยำกร
4. น.ส.อรัญญำ เฉลิมพรวโรดม
5. ดร. จุฑำมำส อิงโพธิ์ชยั
6. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
7. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
8. น.ส. ศิรดำ เทียมประเสริ ฐ*
9. น.ส. ภัทรพร จำรุพฒ
ั น์*
10. นำยจอห์น ลี โกะชุน (ได้ รับกำร
แต่งตังเป็
้ นกรรมกำรแทน
น.ส.ศิรดำ เทียมประเสริฐ)
11. น.ส. ธนธรณ์ วิทยำกร (ได้ รับ
กำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรแทน
น.ส. ภัทรพร จำรุพฒ
ั น์)
รวมค่ าตอบแทนกรรมการ
หมำยเหตุ :

ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ
(บาท)
135,000
165,000
90,000
100,000
85,000
90,000
90,000
80,000

ค่ าบาเหน็จกรรมการ
(บาท)

รวมทัง้ สิน้
(บาท)

450,000
450,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
-

585,000
615,000
390,000
400,000
385,000
390,000
390,000
300,000
300,000
80,000

80,000

-

80,000

915,000

3,000,000

3,915,000

*นำงสำวศิรดำ เทียมประเสริฐ และนำงสำวภัทรพร จำรุพฒ
ั น์ ได้ ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรของบริษัทตังแต่
้ วนั ที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562

ในปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ จ่ำยค่ำตอบแทนประกอบด้ วยเงินเดือนและโบนัสให้ กบั ผู้บริ หำรทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และ
บริษัทย่อย เป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 89 ล้ ำนบำท
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 61
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2) ค่ าตอบแทนอื่น
ค่ าตอบแทนอื่นของกรรมการ
ประกันควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและเจ้ ำหน้ ำที่ และ กำรชดใช้ คืนให้ กบั บริ ษัท (Directors and Officers
Liability and Company Reimbursement Policy: D&O) วงเงินประกัน 400 ล้ ำนบำท
ค่ าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
• เงินทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
ตัง้ แต่เดือนมกรำคม 2557 บริ ษัทฯ ได้ จัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ แก่พนักงำนและผู้บริ หำรโดยบริ ษัทฯ จะ
สมทบในอัตรำส่วนร้ อยละ 3 ของเงินเดือน
8.7

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีจำนวนพนักงำน (รวมผู้บริ หำร) 1,941 คน บริ ษัทฯ ได้ จ่ำย
ผลตอบแทนให้ แก่พนักงำนเป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ ้น 954.99 ล้ ำนบำท ซึ่งผลตอบแทนได้ แก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ โบนัส เงิน
ประกันสังคมและสวัสดิกำรพนักงำนอื่นๆ เป็ นต้ น
ชื่อบริษัท
บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
- สำนักงำนใหญ่
- สำขำ
บจก. วี เรสซิเดนท์
- สำนักใหญ่
- สำขำ
บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์
บจก. พิษณุเวช
บจก. สหแพทย์พิจิตร
บจก. โรงพยำบำลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
บจก.โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ
บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ –อุทยั
บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ –ลำพูน
รวม

พนักงานปฏิบัติการ
(คน)

พนักงานบริหาร
(คน)

รวมทัง้ สิน้
(คน)

21
129

14
12

35
141

55
180
649
184
107
372
54
113
1,864

1
8
16
3
2
13
3
5
77

1
55
188
665
187
109
385
57
118
1,941

หมำยเหตุ :ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ทังนี
้ ้ บริ ษัทย่อย 11 แห่ง ได้ แก่ บริ ษัท พิษณุเวชพัฒนำ จำกัด และบริ ษัท พี.เอ็น.พี. ฮฮส ปิ ทอล จำกัด บริ ษัท
พริน้ ซิเพิล อินเวสเมนท์ จำกัด บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ศรี สะเกษ จำกัด บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชุมพร จำกัด
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จำกัด บริษัท วี 33 จำกัด บริษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์
จำกัด บริ ษัท บ้ ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริ คท์ จำกัด บริ ษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริ คท์ จำกัด ยังไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
พนักงำนในปี 2562 เนื่องจำกยังไม่มีพนักงำน
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 62
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8.7.1 เกณฑ์ การพิจารณาจ่ ายโบนัส
กำรจ่ ำ ยเงิ น โบนัสจะพิ จ ำรณำเป็ น ครำวๆ ไป โดยมี เ กณฑ์ ต่ ำ งๆ ที่ จ ะต้ อ งน ำมำพิ จ ำรณำประกอบ ได้ แ ก่
ผลประกอบกำรของบริษัทฯ กำรประเมินผลงำนของพนักงำนที่ได้ รับโบนัส
8.7.2 ข้ อพิพาททางด้ านแรงงาน
ไม่มี
8.7.3 นโยบายการพัฒนาบุลากร
บริ ษัทฯ มีนโยบำยที่จะพัฒนำพนักงำนของบริษัทฯ ให้ มีศกั ยภำพเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรแข่งขันเชิงธุรกิจ
และกำรค ำนึ ง ถึ งผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย ตำม “นโยบำยกำรพัฒ นำธุ ร กิ จอย่ ำงยั่ง ยืน ด้ วยควำมรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมและ
สิ่งแวดล้ อม ในเรื่ องสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบตั ิต่อพนักงำน” บริ ษัทฯ ถือว่ำพนักงำนคือ ทรัพยำกรที่สำคัญขององค์กร
จึงพัฒนำพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภำพของพนักงำนโดยสนับสนุนให้ พนักงำนได้ มีโอกำสเข้ ำรับกำรฝึ กอบรมใน
หลักสูตรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรทำงำนทุกๆ ด้ ำน นอกจำกนี ้ บริษัทฯ มีนโยบำยสนับสนุน สำหรับพนักงำนที่มีควำมตั ้งใจ
ศึกษำต่อในระดับที่สงู ขึ ้น
ในปี ที่ผ่ำนมำ บริ ษัทฯ ได้ มีกำรจัดอบรมภำยในให้ แก่พนักงำนรวม 3 หลักสูตร และหลักสูตรสำหรับผู้บริ หำร 10
หลักสูตร พิจำรณำส่งพนักงำนไปอบรมภำยนอกตำมหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับส่วนงำนนันๆ
้ นอกจำกนี ้ในปี 2562 มีกรรมกำร
บริ ษัท 1 ท่ำนได้ เข้ ำอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีว่ำเป็ นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรดำเนินงำน
ของบริ ษั ท ฯ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ นโยบำยกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรของบริ ษั ท ฯ ถู ก ก ำหนดจำกคณะกรรมกำรบริ ษั ท
โดยครอบคลุมเนือ้ หำหลักกำรสำคัญตัง้ แต่โครงสร้ ำง บทบำทหน้ ำที่และควำมรั บผิดชอบของคณะกรรมกำร จนถึง
หลักกำรในกำรบริ หำรงำนของผู้บริ หำรอย่ำงโปร่ งใส ชัดเจน และสำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรบริ หำร
องค์กรทำให้ เกิดควำมเชื่อมัน่ ว่ำกำรดำเนินงำนใดๆ ของบริ ษัทฯ เป็ นไปด้ วยควำมเป็ นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ ำย ตำมประกำศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 เป็ นต้ นมำ และฉบับปรับปรุ ง
ประกำศใช้ ณ วันที่ 24 กรกฎำคม 2561 โดยได้ ทำกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและบุคคลภำยนอก
ได้ รับทรำบ ทัง้ นีค้ ณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ สื่อสำรนโยบำยดังกล่ำวให้ ภำยในองค์กรรับทรำบผ่ำนอินทรำเน็ต แผ่นป้ำย
ประกำศ และกำรรณรงค์ภำยในบริ ษัทฯ เป็ นต้ น เพื่อสร้ ำงควำมตระหนักและควำมเข้ ำใจในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยของ
บริ ษัทฯ พร้ อมทังก
้ ำหนดให้ มีช่องทำงสำหรับบุคคลทังภำยในและภำยนอกเพื
้
่อแจ้ งเรื่ องกำรพบเห็นกำรกระทำที่เป็ นกำร
ละเมิดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ กำหนดนโยบำยในกำรกำกับดูแลกิจกำรโดยครอบคลุมหลักกำรสำคัญ ตำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance) ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ให้ ควำมเคำรพต่อสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนของผู้ถือหุ้น ทังในฐำนะของนั
้
กลงทุนและในฐำนะเจ้ ำของบริ ษัทด้ วย
กำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม บริษัทฯ จึงได้ กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อกำกับดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี ้
1. บริ ษัทฯ กำหนดให้ ส่งหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและวิสำมัญผู้ถือหุ้น โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่
ประชุ ม ให้ ชัด เจนพร้ อมรำยละเอี ย ดระเบี ย บวำระกำรประชุ ม ข้ อ มูล ส ำคัญ ที่ จ ำเป็ น ต่ อ กำรพิ จ ำรณำควำมเห็ น
คณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมครัง้ ที่ผ่ำนมำ รำยงำนประจำปี หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งสำมำรถเลือกใช้ ได้ ทงั ้ แบบ ก
แบบ ข และแบบ ค อีกทังระบุ
้ วิธีกำรมอบฉันทะให้ ชดั เจนเพื่ออำนวยควำมสะดวกและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นรวมทังนั
้ กลงทุน
สถำบันเข้ ำร่ วมประชุม โดยบริ ษัทฯ ดำเนินกำรจัดส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ ำ อย่ำงน้ อย 21 วัน
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นรวมทังเผยแพร่
้
ข้อมูลดังกล่ำวล่วงหน้ ำในเว็บไซต์ของบริ ษัท ฯ http://www.principalcapital.co.th
ทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษ อย่ำงน้ อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับข้ อมูลข่ำวสำรสำหรับกำรตัดสินใจใน
กำรลงมติอย่ำงเพียงพอ ถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใสและสำมำรถเตรี ยมกำรมอบฉันทะ ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้ ำร่ วมประชุม
ด้ วยตนเอง
2. บริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนสถำบันในกำรเข้ ำร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ จะกำหนดวัน เวลำ ประชุมที่เหมำะสม จัดให้ มีสถำนที่จัดกำรประชุมที่มีขนำดเพียงพอสำมำรถ
รองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้ ำร่วมประชุม มีระบบขนส่งมวลชนเข้ ำถึงและสะดวกเพียงพอให้ สำมำรถเข้ ำร่วมประชุม จัดส่ง
แผนที่สถำนที่จดั ประชุม รวมทังจั
้ ดให้ มีบคุ ลำกรและเทคโนโลยีเพียงพอสำหรับกำรตรวจสอบเอกสำรและกำรลงมติ
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3. บริษัทฯ กำหนดให้ มีกำรประกำศรำยละเอียดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นโดยโฆษณำลงหนังสือพิมพ์ทงฉบั
ั้ บ
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษติดต่ อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 วัน และเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่ำวในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th ทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษ เพื่อเป็ นกำรบอกกล่ำวกำรเรี ยกประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นเป็ นกำรล่วงหน้ ำ
4. บริ ษัทฯ จะไม่ทำกำรใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นกำรจำกัดสิทธิในกำรเข้ ำร่ วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคน
ย่อมมีสิทธิเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลำกำรประชุม มีสิทธิซกั ถำมข้ อสงสัย เสนอควำมคิดเห็นต่อที่ประชุมตำม
ระเบียบวำระกำรประชุมและเรื่ องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวำระกำรประชุม ประธำนที่ประชุมควรจัดสรรเวลำให้
อย่ำงเหมำะสม และส่งเสริมให้ มีกำรแสดงควำมเห็นและซักถำมในที่ประชุม
5. บริ ษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติสำหรั บระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ เป็ นไปตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนี ้
5.1 รับรองรำยงำนกำรประชุมครัง้ ที่ผ่ำนมำ
5.2 รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี ที่ผ่ำนมำ
5.3 พิจำรณำอนุมตั งิ บแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ประจำปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี ที่ผ่ำนมำ
5.4 พิจำรณำอนุมตั จิ ดั สรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนปี ที่ผ่ำนมำ
5.5 พิจำรณำเลือกตั ้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
5.6 พิจำรณำอนุมตั จิ ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร
5.7 พิจำรณำแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีประจำปี
5.8 เรื่ องอื่นๆ
โดยเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมประเด็นสำคัญที่อยู่ในควำมสนใจ และ/หรื อคณะกรรมกำรบริษัท ตอบข้ อ
ซักถำม และ/หรื อชี ้แจงผู้ถือหุ้นทรำบโดยไม่มีกำรลงมติ
6. บริ ษัทฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ ำ และ เสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมกำร
บริ ษัท เป็ นระยะเวลำ 3 เดือนของทุกปี ล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน โดยส่งต้ นฉบับทำงไปรษณีย์
ถึงเลขำนุกำรบริษัท ตำมรำยละเอียดที่แจ้ งทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคำถำมที่เกี่ยวกับวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ ำ
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 วัน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ หรื อทำงโทรสำร หรื อทำงอีเมล์ของ
เลขำนุกำรบริษัท
8. บริษัทฯ ได้ จดั ทำและเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วัน
หลังวันประชุมตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยอย่ำงครบถ้ วนเหมำะสม ประกอบด้ วยกำรบันทึก
รำยงำนกำรประชุม กำรออกเสียงและข้ อซักถำมของผู้ถือหุ้นในแต่ละวำระอย่ำงละเอียด

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 65

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

9. กรรมกำรบริ ษัททุกคน รวมทังคณะกรรมกำรเฉพำะเรื
้
่ อง/คณะอนุกรรมกำร / คณะทำงำน ผู้บริ หำรสูงสุด
ด้ ำนกำรเงินหรื อบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท ต้ องเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ หำกไม่ติดภำรกิจสำคัญเพื่อตอบข้ อซักถำม
และรับฟั งควำมคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้บริหำรระดับสูงทุกคนควรเข้ ำร่วมกำรประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้ อซักถำม
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ ได้ กำหนดให้ มีกำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยทังผู
้ ้ ถือหุ้นรำยใหญ่และผู้ถือหุ้นรำยย่อยอย่ำงเท่ำเทียมและ
เป็ นธรรม และได้ รับกำรปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียม บริ ษัทฯ มีจริ ยธรรมว่ำด้ วยกำรรักษำควำมลับ
และกำรใช้ ข้อมูลภำยในแนวปฏิบัติในกำรกำกับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนของผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และเป็ น
ธรรมสร้ ำงควำมมัน่ ใจในกำรลงทุนกับบริษัทฯ ดังนี ้
1. เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ ำรับกำร
เลื อ กตั ง้ เป็ นกรรมกำรตำมหลั ก เกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ก ำหนด ซึ่ ง ได้ เผยแพร่ ร ำยละเอี ย ดในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ

http://www.principalcapital.co.th โดยให้ เสนอมำยังบริ ษัทฯ เป็ นระยะเวลำ 3 เดือนของทุกปี ล่วงหน้ ำก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน โดยส่งต้ นฉบับทำงไปรษณีย์ถึงเลขำนุกำรบริษัท ตำมรำยละเอียดที่แจ้ งทำง
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริ ษัท จะเปิ ดเผยผลกำรพิจำรณำเรื่ องดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และ
เว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทฯ ไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสำคัญ โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำ
3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นมำประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้ รับเอกสำรและ
คำแนะนำในกำรมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้ องตำมกฎหมำยยื่นหนังสือมอบฉันทะให้ กรรมกำรในที่ประชุมแล้ วมี
สิทธิเข้ ำร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นทุกประกำร ผู้ถือหุ้นอำจมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ มำ
ประชุมและลงมติแทนได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้ รับประวัติและข้ อมูลกำรทำงำนของกรรมกำรอิสระแต่ละคนอย่ำงครบถ้ วน
เหมำะสม
4. คณะกรรมกำรบริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในกำรแต่งตั ้งกรรมกำรเป็ นรำยคน และสนับสนุนให้ มี
กำรใช้ วิธีและอุปกรณ์กำรออกเสียงผลกำรนับคะแนนเสียงที่โปร่ งใส สะดวก รวดเร็ ว และมีประสิทธิภำพสำมำถแสดงผล
กำรลงมติได้ รวดเร็วและผู้ถือหุ้นมีสิทธิทรำบผลกำรลงมติอย่ำงทันท่วงที
5. คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสีย และผู้เกี่ ยวข้ องเพื่อให้ คณะ
กรรมกำรพิจำรณำธุรกรรมของบริ ษัทฯ ที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ หรื อรำยกำรเกี่ยวโยงกัน และตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษัทฯ โดยรวม ทังนี
้ ้ กรรมกำรและผู้บริ หำรที่มีส่วนได้ เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริ ษัทฯ ต้ องไม่มีส่วนร่วมใน
กำรตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่ำว ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตำมขันตอนหรื
้
อมำตรกำรกำรอนุมตั ิ กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ มีกำรดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียตำมกฎหมำยหรื อ
ข้ อตกลงที่มีกบั บริษัทฯ และกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อกำกับดูแลผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่มไว้ อย่ำงชัดเจนดังนี ้
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1. ผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ลูกค้ ำ พนักงำน คู่ค้ำ ผู้ถือหุ้น หรื อนักลงทุน เจ้ ำหนี ้ คู่แข่ง หรื อหน่วยงำน
รำชกำรและองค์กรที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีช่องทำงในกำรสื่อสำรและกำรตอบสนองควำมต้ องกำรจำกบริ ษัทฯ
อย่ำงเพียงพอในแต่ละกลุ่ม
2. บริ ษัทฯ มีพนั ธสัญญำต่อลูกค้ ำในกำรพัฒนำสินค้ ำและบริ กำรให้ ดีขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรกำหนด รำคำให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ โดยไม่กระทำกำรใดเป็ นกำรเอำเปรี ยบลูกค้ ำ ในกำรปฏิบตั ิต่อคู่ค้ำ บริ ษัทฯ ต้ องดำเนินธุรกิจ
อย่ำงเป็ นกลำงและเป็ นธรรม
3. บริ ษัทฯ คำนึงถึงสวัสดิภำพของพนักงำนโดยไม่เอำเปรี ยบในกำรทำสัญญำจ้ ำง มีกำรกำหนดค่ำตอบแทน
ให้ เหมำะสมกับศักยภำพ เพื่อกระตุ้นให้ พนักงำนมีแรงจูงใจในกำรทำงำน มีกำรฝึ กอบรม ให้ กำรศึกษำเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ศักยภำพของพนักงำน มีสิ่งแวดล้ อมในกำรทำงำนที่ดี มีกำรกำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภัย สร้ ำงวินยั ในกำรทำ งำน
ได้ รับกำรเอำใจใส่อย่ำงทัว่ ถึง บริ ษัทฯ กำหนดแผนกำรแก้ ไขปั ญหำต่อผู้ได้ รับผลกระทบดังกล่ำวหำกมีเหตุให้ พนักงำน
ต้ องยุติกำรทำงำนด้ วยสำเหตุใดก็ตำม
4. บริษัทฯ ได้ ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์สื่อถึงควำมตระหนักและควำมเอำใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่ำงต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ
นโยบายการแจ้ งข้ อสงสัย การรับเรื่องร้ องเรียน ข้ อเสนอแนะ (Whistle Blowing)
เพื่อให้ เกิดควำมเป็ นธรรม และมีกำรปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ ำยอย่ำงเท่ำเทียมกันตำม “นโยบำยกำร
กำกับดูแลกิจกำร” ของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีช่องทำงรับแจ้ งข้ อสงสัย หรื อข้ อร้ องเรี ยน หรื อข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะ ที่แสดงว่ำผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสียได้ รับผลกระทบ หรื อมีควำมเสี่ยงที่จะได้ รับผลกระทบอันจะก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุก
กลุ่มจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อจำกกำรปฏิบตั ิของกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับกำร
กระทำผิดกฎหมำยหรื อจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริต กำรปฏิบตั ิอย่ำงไม่เท่ำเทียมกัน หรื อกำรกระทำที่
ขำดควำมระมัดระวัง และขำดควำมรอบคอบ โดยกำรแจ้ งข้ อสงสัยโดยตรง หรื อส่งจดหมำยมำที่
เลขานุการบริษทั
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 28 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพ 10110
Secretarywhistle@principalcapital.co.th โทรศัพท์ +66 (2) 714-2173
กรณีพนักงำนมีข้อสงสัย เรื่ องร้ องเรี ยน ข้ อคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะ
สำมำรถแจ้ งที่ Hrwhistle@principalcapital.co.th หรื อ Secretarywhistle@principalcapital.co.th
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่สำคัญ ถูกต้ อง ครบถ้ วนเพื่อให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียใช้ ประกอบกำร
ตัดสินใจ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นดัชนีชี ้วัดควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินกำรซึ่งเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ แก่
ผู้ถื อ หุ้น นัก ลงทุน และผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย ถึ ง ควำมซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต ในกำรด ำเนิ น งำนและเป็ น กลไกในกำรตรวจสอบ กำร
ดำเนินงำน บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อกำกับดูแลกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่งใสดังนี ้
1. คณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อผู้ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยมีหน้ ำที่ในกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ ทัง้ ที่เป็ น
สำรสนเทศทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียของ
บริษัทฯ ได้ รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมที่กำหนดโดยกฏหมำย และข้ อบังคับของบริษัทฯ และมีกำรปรับปรุงข้ อมูล
บนเว็บไซต์ให้ มีควำมครบถ้ วนอย่ำงสม่ำเสมอและรวดเร็วทันสถำนกำรณ์เพื่อให้ แน่ใจว่ำผู้ถือหุ้นสำมำรถหำข้ อมูลประกอบ
กำรพิจำรณำเพิ่มเติมและติดต่อกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบต่อกำรให้ ข้อมูลได้ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
2. ระบบสำรสนเทศของบริษัทฯ ได้ รับกำรจัดทำขึ ้นอย่ำงรอบคอบ มีควำมชัดเจนถูกต้ องและโปร่งใสด้ วยภำษำ
ที่กระชับ เข้ ำใจง่ำย มีกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศที่สำคัญ และจำเป็ นอย่ำงสม่ำเสมอไม่ว่ำจะก่อให้ เกิดผลดีหรื อผลเสียต่อ
บริษัทฯ
3. จัดให้ มีหน่วยงำนประชำสัมพันธ์ ทำหน้ ำที่ประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรกำรดำเนินงำนและผลงำนของ
บริ ษัทฯ ที่เป็ นประโยชน์ ให้ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงำน ผู้ที่เกี่ ยวข้ อง และสำธำรณชนทั่วไปอย่ำงสม่ำเสมอและมี
ประสิทธิภำพขจัดควำมเข้ ำใจผิด รวมทังมี
้ นกั ลงทุนสัมพันธ์ทำหน้ ำที่เป็ นหน่วยงำนประสำนกับนักลงทุน สถำบัน เจ้ ำหนี ้
นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกำรให้ ข้อมูลกำรดำเนินกำรและกำรลงทุนของบริษทั ฯ ด้ วยช่องทำงกำร
ติดต่อที่สะดวก รวดเร็วและเข้ ำถึงได้ ง่ำย
4. คณะกรรมกำรบริ ษัท จัดให้ มีกำรทำงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและรำยงำนกำร
ตรวจสอบบัญชี พร้ อมทังรำยงำนประจ
้
ำปี ของคณะกรรมกำรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจำปี เพื่อ
พิจำรณำอนุมตั ิ
5. คณะกรรมกำรบริษัท จัดทำรำยงำนกำรประเมินสถำนะและแนวโน้ มบริษัทฯ โดยสรุปที่เข้ ำใจได้ ง่ำยรำยงำน
อธิบำยถึงควำมรับผิดชอบของตนในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รำยงำนของผู้สอบบัญชี รำยงำน
กำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำร และ/หรื อ คณะกรรมกำรตรวจสอบในแต่ละปี ไว้ ในรำยงำนประจำปี
6. คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ จดั ให้ มีกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริ หำร
ของบริษัทฯ ตำมกฎเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ จดั โครงสร้ ำงบริษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ อยู่ภำยใต้ กำรดูแลของ
ผู้บริ หำรแต่ละสำยงำน โดยมีคณะกรรมกำรชุดย่อย 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คอยกำกับดูแลในเบื ้องต้ น โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจหน้ ำที่ตดั สินใจและดูแลกำร
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กำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ตำมข้ อกำหนดบริ ษัทฯ และตำมที่ได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ นีข้ อบเขตหน้ ำที่ของ
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ จะถูกกำหนดเพื่อให้ เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรทำงำน
- บทบาทและหน้ าที่ของประธานคณะกรรมการบริษทั
บริ ษัทฯ กำหนดให้ ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัท และ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรของบริ ษัทฯ ไม่ได้ เป็ นบุคคล
เดียวกัน โดยประธำนคณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทหน้ ำที่ ดังนี ้
1. เรี ยกประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท เป็ นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และ กำรประชุมผู้ถือหุ้นมี
บทบำทในกำรกำหนดระเบียบวำระกำรประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรบริษัท และประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
2. มีบทบำทในกำรควบคุมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ มีประสิทธิภำพจนสำเร็จลุล่วง เป็ นไป
ตำมระเบียบข้ อบังคับบริษัทฯ
3. สนับสนุนและเปิ ดโอกำสให้ กรรมกำรบริษัท แสดงควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ และเท่ำเทียมกัน
4. สนับสนุนและส่งเสริ มให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท ปฏิบัติหน้ ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถตำมขอบเขตอำนำจ
หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบและตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
5. ดูแล ติดตำม กำรบริ หำรงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ ให้ บรรลุต ำม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
6. เป็ นผู้ลงคะแนนชี ้ขำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทมีกำรลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทัง้ สอง
ฝ่ ำยเท่ำกัน
• คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริหำร ได้ รับกำรแต่งตั ้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำร
บริหำรของบริษัทฯ ประกอบด้ วย
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

เข้ าร่ วมประชุม/จานวนครั ง้ ที่ประชุม
การประชุม
สาเหตุการขาด
คณะกรรมการบริหาร
ประชุม

1. ดร. สำธิต วิทยำกร

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร

12/12

-

2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค

กรรมกำรบริหำร

11/12

ติดภำรกิจ

3. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ

กรรมกำรบริหำร

12/12

-

4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ

กรรมกำรบริหำร

12/12

-

5. นำงอัจฉรำ รัตนพันธุ์ศรี 1/

กรรมกำรบริหำร

1/1

-

6. นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร1/
7. นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช

กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร

1/1
10/12

ติดภำรกิจ
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นำงอัจฉรำ รั ต นพัน ธุ์ศ รี และ นำงสำวธนธรณ์ วิ ท ยำกร ได้ รับ กำรแต่ งตัง้ เป็ น กรรมกำรบริ ห ำร มีผ ลตัง้ แต่ วัน ที่ 25
พฤศจิกำยน 2562

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. รับผิดชอบกำรบริหำรงำนในเรื่ องเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมปกติธุระและงำนบริ หำรของบริษัทฯ พิจำรณำ
ก ำหนดนโยบำย ทิ ศ ทำง และกลยุท ธ์ ในกำรดำเนิ นธุร กิจของบริ ษัท ฯ ก ำหนดแผนกำรเงิน งบประมำณ กำรบริ หำร
ทรัพยำกรบุคคล กำรลงทุนด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรประชำสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิและ/หรื อให้ ควำมเห็นชอบ รวมถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ฯ ตำมที่
นโยบำยกำหนด
2. ดำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษทั ฯ ตำมวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบำย ระเบียบ ข้ อกำหนด คำสัง่
และมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประกำร
3. มีอำนำจแต่งตั ้งและควบคุมกำกับดูแลให้ กำรดำเนินงำนของคณะทำงำนที่แต่งตั ้งบรรลุตำมนโยบำยและ
เป้ำหมำยที่กำหนด
4. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิกำรใช้ จ่ำยทำงกำรเงินในด้ ำนสินทรัพย์ฝ่ำยทุน (Capital Expenditure) ในวงเงิน
(แต่ละรำยกำร) ไม่เกิน 10 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ เรื่ องดังกล่ำวต้ องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ/
ให้ สตั ยำบันต่อไป
5. อนุมตั ิกำรใช้ จ่ำยเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้ กำหนดไว้ ในงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ตำมที่ได้ รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัทหรื อตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท ได้ เคยมีมติอนุมตั ิในหลักกำรไว้ แล้ ว
6. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิกำรลงทุนระยะสั ้น (ไม่เกิน 1 ปี ) และกำรลงทุนทำงกำรเงิน (Portfolio Investment)
ระยะเวลำ 2-5 ปี ของบริ ษัทฯ ในวงเงินสำหรับ (แต่ละรำยกำร) ไม่เกิน 300 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้เรื่ องดังกล่ำวต้ องนำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ ให้ สตั ยำบันต่อไป
7. พิจำรณำกำรเสนอจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลหรื อเงินปั นผลประจำปี ต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำ
และอนุมตั ิ
8. กำหนดโครงสร้ ำงองค์กร อำนำจกำรบริหำรองค์กรรวมถึงกำรแต่งตั ้ง กำรว่ำจ้ ำง กำรโยกย้ ำย กำรกำหนด
เงินค่ำจ้ ำง ค่ำตอบแทน โบนัสพนักงำนระดับผู้บริหำรซึง่ มิได้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริหำรและกำรเลิกจ้ ำง
ทังนี
้ ้ อำนำจของคณะกรรมกำรบริ หำรจะไม่รวมถึงกำรอนุมตั ิรำยกำรใดที่อำจมีค วำมขัดแย้ ง หรื อรำยกำรใดที่
คณะกรรมกำรบริ หำรหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ฯ
หรื อบริ ษัทย่อยตำมกฎเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ กำรอนุมตั ิรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำวตำมข้ อบังคับของบริษัทฯ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกำหนด
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• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ องประกอบไปด้ วยกรรมกำรอิสระจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมีกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงน้ อย 1 คน ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอเพื่อทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของ งบกำรเงิน โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับควำมเป็ นอิสระ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ องคุณสมบัติและขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อทำหน้ ำที่
ตรวจสอบกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ฯ ดูแลรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน กำรคัดเลือกผู้ตรวจสอบ
บัญชี กำรพิจำรณำข้ อขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึง่ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1. ต้ องเป็ นกรรมกำรอิสระ และได้ รับกำรแต่งตั ้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท
2. เป็ นกรรมกำรที่ไม่เป็ นลูกจ้ ำง พนักงำน หรื อที่ปรึกษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำจำกบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
3. เป็ นผู้ที่ได้ รับควำมเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป และสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
หมายเหตุ : คุณสมบัติทีส่ าคัญอืน่ ๆ เป็ นไปตามคุณสมบัติกรรมการอิ สระ ตามที ่ ตลท. และ ก.ล.ต. กาหนด (คู่มือฯ หน้า
26) และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริ ษัทฯ
โดยในปี 2562 บริ ษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 3 คน ซึ่งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์
เพียงพอเพื่อทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน ประกอบด้ วย
รายชื่อกรรมการ
1. นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
2. นำงสำวอรัญญำ เฉลิมพรวโรดม
3. ดร. จุฑำมำส อิงโพธิ์ชยั
4. นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช

ตาแหน่ ง
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

เข้ าประชุม/จานวนครั ง้ ที่เข้ าประชุม
การประชุม
สาเหตุการขาด
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุม
5/5
4/5
ลำประชุม
3/5
ลำประชุม
5/5
-

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้ มั่นใจว่ำ มีควำมถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำง
เพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และผู้บริ หำรที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทังรำยไตรมำส
้
และประจำปี
2. สอบทำนให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน และระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิ ผล และอำจเสนอแนะให้ มีกำรสอบทำนหรื อตรวจสอบ
รำยกำรใดที่เห็นว่ำจำเป็ นและเป็ นสิ่งสำคัญ พร้ อมทัง้ ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรั บปรุ งแก้ ไขระบบกำรควบคุมภำยใน
ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ รำยงำนผลกำรสอบทำนเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 71
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3. สอบทำนให้ บริ ษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อ ข้ อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ
4. สอบทำนหลักฐำนหำกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรที่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงิน
และ ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ หรื อ มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ หรื อ กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย และ ข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ องที่
อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
5. พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยง หรื อ รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
6. พิจำรณำคัดเลือก และเสนอแต่งตั ้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่ อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของ
บริ ษัทฯ รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รั บอนุญำต โดยคำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถื อ ควำมเพียงพอของ
ทรัพยำกรและปริ มำณงำนตรวจสอบของสำนักงำนตรวจสอบบัญชีนนั ้ รวมถึงประสบกำรณ์ของเจ้ ำหน้ ำที่ของสำนักงำนสอบ
บัญชีที่ได้ รับมอบหมำยให้ ทำกำรตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมทังเข้
้ ำร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตโดยไม่มีฝ่ำย
จัดกำรเข้ ำร่วมประชุมด้ วยอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
7. สอบทำนควำมถูกต้ องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับรำยงำนทำงกำรเงิน และกำร
ควบคุมภำยใน
8. ส่งเสริมให้ มีกำรพัฒนำระบบรำยงำนทำงกำรเงินให้ ทดั เทียมกับมำตรฐำนบัญชีสำกล
9. สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
10. พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อกำรว่ำจ้ ำงหน่วยงำนภำยนอกให้ เป็ นผู้ตรวจสอบ
ภำยใน รวมถึงให้ คำแนะนำในเรื่ องงบประมำณ และ กำลังพลของแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน ตลอดจนให้ ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั ้ง โยกย้ ำย เลิกจ้ ำงหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนประจำปี
ของหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบระบบงำนภำยใน
11. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิ ดเผยไว้ ใน
รำยงำนประจำปี ของบริษัทฯ ตำมหลักเกณฑ์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด
12. คณะกรรมกำรตรวจสอบ อำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็ นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่ำจำเป็ น
ด้ วยค่ำใช้ จ่ำยของบริ ษัทฯ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท ทัง้ นีก้ ำรดำเนินกำรว่ำจ้ ำงให้ เป็ นไปตำมระเบี ยบ
ข้ อกำหนดของบริษัทฯ
13. ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมกำรตรวจสอบ ต้ องเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อ
ชี ้แจงในเรื่ องเกี่ยวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อกำรแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
14. พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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15. ปฏิบตั ิงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้ วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
16. สอบทำน “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ มำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ” โดยสอบทำนควำมเหมำะสมของกำร
ปฏิบตั ิตำมแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ และ ข้ อมูลในแบบประเมินตนเองนี ้ มีควำมถูกต้ อง
และเพียงพอต่อกำรจัดส่งให้ คณะกรรมกำรแนวร่วมปฎิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนทุจริต เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเข้ ำ
สู่กระบวนกำรรับรอง (Certification Process)
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ได้ รับกำรแต่งตั ้งจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท มีจำนวนอย่ำงน้ อย 3 คนและมี
กรรมกำรบริ ษัท อย่ำงน้ อย 1 คน กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
บริ ษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของบริ ษัทฯ มีจำนวน 9 คน
ประกอบด้ วย

รายชื่อ
1. ดร. สำธิต วิทยำกร

ตาแหน่ ง

2. นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

3. นำยศิริชยั โตวิริยะเวช

เข้ าร่ วมประชุมจานวนครัง้ ที่ประชุม
การประชุม
สาเหตุการขาด
คณะกรรมการ
ประชุม
บริหารความเสี่ยง
4/4
4/4

-

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

4/4

-

4. นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

4/4

-

5. ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์1/

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

2/2

-

นำงอัจฉรำ รัตนพันธุ์ศรี

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

4/4

-

7. นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

4/4

-

8. นำงเตือนใจ แก้ ววรรณำ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

3/4

ติดภำรกิจ

6.

4/4
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง
หมำยเหตุ : 1/ ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ ลำออกจำกกำรเป็ น กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2562

9. นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช

-

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจำรณำและนำเสนอนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เกณฑ์ควำมที่
ยอมรับได้ และกรอบปฏิบตั ิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่คณะกรรมกำรบริษัท
2. พัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทังองค์
้ กรให้ มีประสิทธิภำพและผลักดันให้ เกิดควำมร่ วมมือในกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยงทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง
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3. สอบทำนรำยงำนควำมเสี่ยงของหน่วยงำนต่ำงๆ พร้ อมให้ ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ ไข
4. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่สำคัญและมำตรกำรจัดกำรที่เหมำะสม
5. กำกับดูแลควำมมีประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
6. รำยงำนควำมเสี่ยงและผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ตำมวำระที่กำหนด
7. ปฏิบตั ิงำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอื่นตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
9.2

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จะกำหนดขึ ้นล่วงหน้ ำในแต่ละปี เพื่อให้ กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำ และเข้ ำร่วม
ประชุมได้ โดยประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นชอบในกำรบรรจุวำระกำรประชุม โดยจะปรึกษำหำรื อกับ
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร ประกอบกับกำรพิจำรณำคำขอของกรรมกำรที่จะบรรจุเรื่ องอื่นที่สำคัญเป็ นวำระกำรพิจำรณำใน
กำรประชุมแต่ละครัง้ โดยบริ ษัทฯ จะจัดส่งเอกสำรกำรประชุมให้ กรรมกำรพิจำรณำล่วงหน้ ำ เพื่อ จะมีเวลำเพียงพอใน
กำรศึกษำพิจำรณำและตัดสินใจอย่ำงถูกต้ องในเรื่ องต่ำงๆ โดยมีข้อปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กำหนดให้ คณะกรรมกำรจะต้ องประชุมกันอย่ำงน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ ทังนี
้ ้กรรมกำร
บริษัท ต้ องมำประชุมอย่ำงน้ อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็ นองค์ประชุม
2. บริษัทฯ ควรกำหนดให้ มีกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่กรรมกำรเพื่อพิจำรณำ ก่อนกำรประชุมล่วงหน้ ำ
อย่ำงน้ อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ กรรมกำรมีเวลำศึกษำ พิจำรณำและตัดสินใจอย่ำงถูกต้ องในเรื่ องต่ำงๆ อย่ำง
เพียงพอและสำมำรถจัดเวลำในกำรเข้ ำร่วมประชุมได้
3. ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท เป็ นผู้ให้ ควำมเห็นชอบในกำรจัดเรื่ องที่จะเข้ ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษัทโดยปรึ กษำหำรื อกับประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร พิจำรณำคำขอของกรรมกำรที่จะบรรจุเรื่ องอื่นที่สำคัญเป็ นวำระ
พิจำรณำในกำรประชุมครัง้ ต่อไป
4. ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัท ควรจัด สรรเวลำให้ เพี ยงพอสำหรั บ กำรนำเสนอเอกสำรและข้ อมูลของ
ผู้บริหำรและกำรพิจำรณำสอบถำม และอภิปรำยในประเด็นสำคัญของคณะกรรมกำรบริษัท
5. คณะกรรมกำรบริ ษัท ต้ องอุทิศเวลำและทุ่มเทควำมสนใจให้ แก่บริ ษัทฯ อย่ำงเต็มที่และพร้ อมที่จะเข้ ำร่ วม
ประชุมอย่ำงสม่ำเสมอ
6. คณะกรรมกำรบริ ษัท สำมำรถเข้ ำถึงสำรสนเทศที่จำเป็ น เพื่อขอเอกสำรและข้ อมูลคำปรึ กษำและบริ กำร
ต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ จำกผู้บริ หำรระดับสูงและอำจขอควำมเห็นที่เป็ นอิสระจำกที่ปรึกษำภำยนอก
เมื่อจำเป็ นเพื่อประกอบกำรประชุมในแต่ละครัง้
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7. คณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถเชิญผู้บริหำรระดับสูงเข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้ รำยละเอียด
เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
8. กรรมกำรบริษัท ที่อำจมีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อมีส่วนได้ เสียในแต่วำระกำรประชุมต้ องงดออกเสียงหรื อให้ ควำม
คิดเห็นในวำระนันๆ
้
9. จำนวนครัง้ ของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ควรกำหนดตำมควำมเหมำะสมกับภำระหน้ ำที่และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรและลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
10. กำรจดบันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ผลกำรประชุมและควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัท
ต้ องมีควำมชัดเจนเพื่อใช้ อ้ำงอิง
11. โดยเฉลี่ยกรรมกำรบริ ษัทแต่ละคนควรเข้ ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของกำร
ประชุมทังหมดในรอบปี
้
12. กรรมกำรบริ ษัททุกคนควรมีสัดส่วนของกำรเข้ ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้ อยร้ อยละ 75 ของกำร
ประชุมทังปี
้
13. คณะกรรมกำรบริษัทได้ กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขันต
้ ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรบริษัท
จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยต้ องมีกรรมกำรบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรบริษัท
ทังหมด
้
ในกรณีที่เป็ นกำรลงมติเฉพำะกรรมกำรบริษัทผู้ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียก็ต้องต้ องมีกรรมกำรบริษัทผู้ไม่มีส่วนได้ ส่วน
เสียอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรบริษัทที่ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสีย
14. จัดให้ มีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่ วมประชุมจำนวน 1 ครัง้
ทุกปี
9.3

การแต่ งตัง้ และการพ้ นจากตาแหน่ งกรรมการ
- การแต่ งตัง้ กรรมการอิสระ

บริ ษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำและแต่งตั ้งกรรมกำรอิสระ โดยสรรหำจำกผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมี
คุณสมบัติสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดขันต
้ ่ำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริ
้
ษัท ฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ที่มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ
ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำ
หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้ที่มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ
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3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงสำยโลหิต หรื อ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ นบิดำ
มำรดำ พี่น้อง คู่สมรส และ บุตรของกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย
หรื อบริษัทที่เกี่ยวข้ องหรื อ บุคคลที่จะเสนอให้ ได้ เป็ นผู้บริหำร หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรื อ บริษัทที่
เกี่ยวข้ อง
4. ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท ฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ที่มี
อำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำง กำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทังไม่
้ เคยเป็ นหรือ
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย รวมถึงผู้มีอำนำจควบคุมผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท ฯ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ
5. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ บริษัทย่อย หรื อ บริษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้ที่มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ และ ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อ หุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชี
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรื อ บริษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็ น หรื อ เคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำทำงกฎหมำย หรื อที่
ปรึกษำทำงกำรเงินที่ได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ฯ และ ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำง
วิชำชีพนันด้
้ วย
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตั ้งขึ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้ถือหุ้น ซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกับกิจกำรของบริ ษัท ฯ บริ ษัทย่อย
หรื อ ไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยของห้ ำงหุ้นส่วน หรื อ เป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้ รับ
เงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มี
สภำพอย่ำงเดียวกัน และ มีกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัทฯ หรื อ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
ภำยหลังได้ รับกำรแต่งตั ้งให้ เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตำมข้ อ 1 ถึง 9 แล้ ว กรรมกำรอิสระอำจได้ รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณีที่บุคคลที่บริ ษัทแต่งตั ้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
หรื อกำรให้ บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่กำหนดตำมวรรคหนึ่ง ให้ บริษัทได้ รับกำรผ่อนผันข้ อห้ ำมกำรมีหรื อเคยมีตำมข้ อ 4
หรื อ 6 หรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุ รกิจหรื อ กำรให้ บ ริ กำรทำงวิชำชีพเกิ ดมูลค่ำ ดังกล่ำว ก็ต่อเมื่อบริ ษัทได้ จัด ให้ มี
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริ ษัทที่แสดงว่ำได้ พิจำรณำตำมหลักในมำตรำ 89/7 แล้ วว่ำกำรแต่งตัง้ บุคคลดังกล่ำวไม่มี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่และกำรให้ ควำมเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแต่งตั ้งกรรมกำรอิสระด้ วย
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(ก) ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรื อกำรให้ บริ กำรทำงวิชำชีพ ที่ทำให้ บุคคลดังกล่ำวมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
(ข) เหตุผลและควำมจำเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั ้งให้ บคุ คลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
(ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรเสนอให้ มีกำรแต่งตั ้งบุคคลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มให้ กรรมกำรอิสระได้ มีโอกำสประชุมปรึกษำหำรื อระหว่ำงกันเองอย่ำงเป็ นอิสระ สำหรับกำร
เสนอแนะควำมคิดเห็น และกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริ ษัทฯ จึงได้ กำหนดให้ มีกำร
ประชุมกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อยปี ละ 2 ครัง้
- การแต่ งตัง้ กรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัท ต้ องประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมกำรทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรไทย และกรรมกำรของบริษัท ต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตำมกฎหมำย
กำหนด โดยกำรสรรหำกรรมกำรบริ ษัท และกำรพิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรบริ ษัท ต้ องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
1. กำรแต่งตั ้งกรรมกำรบริษัท ให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับของบริษัทฯ และข้ อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้
จะต้ องมีควำมโปร่งใสและชัดเจน โดยกำรพิจำรณำจะต้ องมีประวัติกำรศึกษำ และ ประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของ
บุคคลนันๆ
้ โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. กรรมกำรบริ ษั ท ต้ อ งเป็ น บุ ค คลที่ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ มี ค วำมโปร่ ง ใส ซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ และ มีเวลำอย่ำงเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถและปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ แก่บริษัทฯ ได้
3. ห้ ำมกรรมกำรประกอบกิจกำรเข้ ำเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ ำเป็ นกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน
และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนจะมีมติแต่งตั ้ง และ กรรมกำรต้ อง
แจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบโดยไม่ชกั ช้ ำ หำกมีส่วนได้ เสียในสัญญำที่บริษัทฯ ทำขึ ้น หรื อ ถือหุ้น หรื อหุ้นกู้เพิ่มหรื อลดลงในบริษัท
ฯ หรื อ บริษัทย่อย หรื อ บริษัทในเครื อ
4. มี คุณ สมบัติแ ละไม่มีลักษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัท มหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ำด้ วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็ นผู้ทำกำรแต่งตั ้งกรรมกำรบริษัท ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถื อ หุ้น แต่ ละคนจะใช้ ค ะแนนเสี ยงที่ มีอ ยู่ทัง้ หมดตำมข้ อ 1 เลื อ กตัง้ บุค คลคนเดี ยวหรื อ หลำยคนเป็ น
กรรมกำร ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
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3. บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้ รับเลือกตั ้งเป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตั ้งในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับกำรเลือกตั ้งในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีให้ ประธำนที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
การสรรหาและแต่ งตัง้ ผู้บริหารระดับสูง
ในกำรสรรหำผู้มำดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรจะเป็ นผู้พิจำรณำเพื่อ
กลัน่ กรองสรรหำบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์ที่เป็ นประโยชน์
ต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึงต้ องเข้ ำใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นอย่ำงดี สำมำรถบริหำรงำนให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดไว้ ได้ และเมื่อแต่งตั ้งแล้ วจะรำยงำนให้ คณะกรรมกำรบริ ษัททรำบในลำดับ
ต่อไป
−

- การถอดถอนและการพ้ นจากตาแหน่ งกรรมการ
1. ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของ
จำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สดุ กับ
จำนวนหนึ่งในสำม (1/3) และ กรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งอำจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ำมำรับตำแหน่งอีกได้ โดยกรรมกำรที่
จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจำกจดทะเบียนแปรสภำพบริ ษัทฯ นันให้
้ ใช้ วิธีจบั สลำกกันว่ำผู้ใด
จะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจำกตำแหน่ง
2. นอกจำกกำรพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ ว กรรมกำรจะพ้ นจำกตำแหน่งเมือ่ ตำย ลำออก ขำดคุณสมบัติ หรื อ
มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชนจำกัด และ/หรื อ กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกหรื อศำลมีคำสัง่ ให้ ออก
3. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ง ให้ ยื่นใบลำออกต่อบริ ษัท ฯ โดยกำรลำออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่
ใบลำออกไปถึงบริษัทฯ ทังนี
้ ้ กรรมกำรซึง่ ลำออกจะแจ้ งกำรลำออกของตนให้ นำยทะเบียนทรำบด้ วยก็ได้
4. ในกำรลงมติให้ กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
สำมในสี่ ( 3/4 ) จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ำด้ วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้ นแต่วำระของกรรมกำรผู้
นัน้ จะเหลือน้ อยกว่ำสอง ( 2 ) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้ เพียงเท่ำ
วำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ ำมำแทน
มติของคณะกรรมกำรบริษัท จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมกำรที่
ยังเหลืออยู่
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การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัท

9.4.1 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท
1. บริษัทฯ กำหนดให้ มีกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัท เป็ นประจำทุกปี โดยเป็ นกำรประเมินแบบองค์คณะ
2. บริ ษั ท ฯ มี ก ำรรำยงำนผลประเมิน และข้ อ คิด เห็ นต่ ำงๆ ต่ อ ที่ ป ระชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท เพื่ อร่ วมกัน
สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทให้ ดียิ่งขึ ้น
3. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร ควรมีส่วนร่ วมในกำรอธิบำยถึงควำมคำดหวังของตนเอง ที่จะได้ รับกำรสนับสนุน
จำกคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป
9.4.2 การประเมินผลงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. บริษัทฯ กำหนดให้ มกี ำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรทุกสิ ้นปี โดยคณะกรรมกำร
บริษัท เพื่อขอควำมเห็นชอบ
2. บริ ษัทฯ ได้ กำหนดเกณฑ์กำรประเมินเป็ น 3 ส่วนและให้ นำ้ หนักกำรประเมินในแต่ละระดับในสัด ส่วนที่
แตกต่ำงกันดังนี ้
2.1 กำรประเมินผลจำกดัชนีชี ้วัดผลกำรดำเนินงำน
2.2 กำรประเมินด้ ำนควำมเป็ นผู้นำ
2.3 กำรประเมินด้ ำนกำรบริหำรงบประมำณและโครงกำรต่ำงๆ
3. ผลกำรประเมินดังกล่ำวจะถูกนำไปพิจำรณำกำหนดอัตรำกำรปรับขึ ้นเงินเดือนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่
บริหำรและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมตั ติ ่อไป
9.5

ค่ าตอบแทนกรรมการบริษทั และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

1. บริ ษัทฯ มีนโยบำยกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริ ษัทและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรให้ อยู่ในระดับที่
สำมำรถจูงใจและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริ ษัทที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกันโดยกำรพิจำรณำจะเชื่อ มโยงกับผลงำน
และควำมรั บ ผิ ด ชอบของกรรมกำรรวมทัง้ ผลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ฯ โดยทุก ปี ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท พิ จ ำรณำ
ค่ำตอบแทนเป็ นผู้กำหนดค่ำตอบแทนดังกล่ำวและนำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
2. คณะกรรมกำรบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยให้ มี ห น้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม ขึ น้ เป็ น พิ เ ศษจะได้ รั บ
ค่ำตอบแทนเพิ่มและเชื่อมโยงกับควำมรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมำยนัน้ ผู้ที่เป็ นประธำนอำจได้ รับค่ำตอบแทนเพิ่มจำกที่
กรรมกำรได้ รับ
3. คณะกรรมกำรบริ ษัท จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับนโยบำยด้ ำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร หลักกำรเหตุผล
และวัตถุประสงค์ของนโยบำยโดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี และงบกำรเงินของบริษัทฯ
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4. คณะกรรมกำรบริ ษัท เป็ นผู้ประเมินผลงำนประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรเป็ นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ ในกำร
พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร โดยใช้ บรรทัดฐำนที่ได้ ตกลงกันล่วงหน้ ำกับประธำนเจ้ ำหน้ ำที่
บริหำรตำมเกณฑ์ที่เป็ นรูปธรรม รวมถึงผลปฏิบตั ิงำนทำงกำรเงิน ผลงำนเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ในระยะยำว กำรพัฒนำผู้บริ หำร ฯลฯ ผลประเมินข้ ำงต้ นจะเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบ และ
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท เป็ นผู้สื่อสำรผลกำรพิจำรณำให้ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรทรำบ
5. คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดโครงสร้ ำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษัทที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หำร คือค่ำ
เบี ้ยประชุม ค่ำบำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทนอื่นคือ กำรประกันควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและเจ้ ำหน้ ำที่และกำร
ชดใช้ คืนให้ กบั บริษัทฯ (Directors and Officers Liabilitiy and Company Reimbursement Policy: D&O)
9.6

การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร

1. บริ ษัทฯ ได้ ส่งเสริ มและสนับสนุนกำรฝึ กอบรมและให้ ควำมรู้ในเรื่ องหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ
ให้ กับกรรมกำรเฉพำะเรื่ อง ผู้บริ หำร เลขำนุกำรบริ ษัท เป็ นต้ น เพื่อเป็ นกำรเสริ มสร้ ำงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง
2. บริ ษัทฯ ได้ จดั ทำเอกสำรปฐมนิเทศสำหรับกรรมกำรใหม่ เพื่ อเป็ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน
รวมถึงกำรจัดปฐมนิเทศแนะนำลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ แก่กรรมกำรใหม่ด้วย
โดยกรรมกำรบริษัทได้ ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
3. บริ ษัทฯ มีกำรพัฒนำผู้บริ หำรอย่ ำงต่อเนื่อง เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมสำหรับกำรหมุนเวียนตำแหน่งภำยใน
องค์กร รวมทังเตรี
้ ยมควำมพร้ อมสำหรับกำรสืบทอดตำแหน่งประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร โดยจัดให้ มีกำรประเมินศักยภำพ
ผู้บริหำรระดับสูง
4. บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริหำรระดับสูงเข้ ำสัมมนำหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบตั ิหน้ ำที่รวมทังพบปะแลกเปลี
้
่ยนควำมคิดเห็นกับคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริ หำรระดับสูงขององค์กรต่ำงๆอยู่เสมอ
เพื่อนำควำมรู้และประสบกำรณ์มำพัฒนำบริษัทฯ ต่อไป
9.7

การดูแลให้ มกี ารปฏิบัตติ ามและการทบทวน

คณะกรรมกำรบริ ษัทจะดูแลให้ กรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรเฉพำะเรื่ อง ผู้บริ หำร และพนักงำนปฏิบัติตำมแนว
ปฏิบตั ิที่ดีของ “นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร” อย่ำงเคร่ งครัดเพื่อยกระดับและพัฒนำคุณภำพกำรกำกับดูแลกิจกำรของ
บริ ษั ท ฯ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ ำงควำมมั่น คงและควำมยั่ง ยื น ให้ กั บ องค์ ก ร ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบกำหนดให้ มีกำรทบทวนคู่มือ “นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร” เป็ น
ประจำทุกปี
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การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่ อยและบริษัทร่ วม

เพื่อให้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อยเป็ นไปอย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพ สอดคล้ องกับนโยบำยและทิศทำง
ของบริษัทคณะกรรมกำรบริษัท จึงได้ มีกำรดำเนินงำนดังต่อไปนี ้
1. ส่งบุคคลที่คณะกรรมกำรบริ ษัท /คณะกรรมกำรบริ หำรเห็นว่ำมีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เหมำะสม เพื่อไป
เป็ นกรรมกำรบริษัทย่อยนันๆ
้
2. มีกำรประชุมเพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำทุกไตรมำส
3. มีกำรจัดให้ หน่วยงำนภำยนอกรับผิดชอบกำรตรวจสอบภำยใน พร้ อมทังรำยงำนผลให้
้
คณะกรรมกำรบริษทั
รับทรำบ
4. มีกำรชี ้แจงนโยบำยที่สำคัญของบริ ษัท ฯ เป็ นต้ นว่ำ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี นโยบำยกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยง นโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ให้ บริษัทย่อยรับทรำบและนำไปปฏิบตั ิ
9.9

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน

บริ ษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ในจริ ยธรรมองค์กรในกำรควบคุมมิให้ บุคลำกรนำข้ อมูลภำยในองค์กรไป
เปิ ดเผยให้ แก่ผ้ อู ื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยแนวปฏิบตั ิหลักได้ แก่ จะต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์
ให้ กับตนเองหรื อผู้อื่นเช่น กำรซื ้อหุ้นบริ ษัทฯ ในเวลำที่จะประกำศผลกำรดำเนินงำน กำรซื ้อที่ดินหรื อลงทุนในธุรกิจใน
บริเวณที่ใกล้ กบั บริเวณที่บริษัทฯ จะขยำยกิจกำรไป นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลผู้บริหำร ดังนี ้
1. ให้ ควำมรู้แก่กรรมกำรรวมถึงผู้บริ หำรฝ่ ำยต่ำงๆ รับทรำบเกี่ยวกับหน้ ำที่ที่ต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 และตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดให้ ผ้ ูบริ หำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรั พย์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ และจัด ส่ ง สำเนำรำยงำนดังกล่ ำวให้ แ ก่ บ ริ ษัท ฯ ในวัน เดี ย วกับ วัน ที่ ส่งรำยงำนต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ หำกผู้ที่เกี่ยวข้ องฝ่ ำฝื นข้ อกำหนดในเรื่ องเกี่ยวกับกำรใช้ ข้อมูลภำยในดังกล่ำว ถือว่ำได้ กระทำผิดข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ จะมีโทษทำงวินัย อย่ำงเคร่ งครัด และหำกมีกำรกระทำที่เชื่อได้ ว่ำทำผิดกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ
ข้ อบังคับของภำครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่ องให้ เจ้ ำหน้ ำที่รัฐดำเนินกำรต่อไป
9.10

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่ำตอบแทนกำรสอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำล และกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับปี 2562 ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยเป็ นจำนวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 13.38 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกที่ได้ รับอนุมตั ิที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปี 2562 เนื่องจำกมี
ค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เปิ ดเพิ่มขึ ้นในปี 2562 จำนวน 3 บริษัท
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การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

9.11.1 นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริษัทฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และยึดหลักจริยธรรมทำงธุรกิจที่โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้ เข้ ำ
ร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งใน “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนทุจริ ต ” เพื่อแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ ใน
กำรต่อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ โดยมีนโยบำยดังนี ้
1.1 ห้ ำมกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนของบริษัทฯ หรื อ บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ กระทำกำร
หรื อยอมรับหรื อให้ กำรสนับสนุนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมแก่บคุ คล หรื อ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้ อง ไม่ว่ำจะด้ วยกำรเสนอให้ (Offering) กำรให้ คำมัน่ สัญญำ (Promising) กำรเรี ยกร้ อง (Soliciting) กำรร้ อง
ขอ (Demanding) กำรให้ หรื อ รับสินบน (Giving or Accepting Bribes) หรื อ มีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทำงทุจริ ตหรื อ
คอร์ รัปชั่น โดยให้ สนับสนุนทุกองค์กรที่เกี่ยวข้ อง ลูกค้ ำ คู่ค้ำ ผู้รับจ้ ำง ผู้รับจ้ ำงช่วงให้ มีกำรปฏิบัติเช่นเดียวกับบริ ษัทฯ
และเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ และให้ มีกำรสอบทำนแนวทำงปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับนโยบำย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้ อกำหนด ข้ อบังคับ
ประกำศ กฎหมำย และกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ
1.2 บริษัทฯ มีนโยบำยเป็ นกลำงทำงกำรเมือง ไม่เข้ ำร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อำจก่อให้ เกิดควำมเข้ ำใจว่ำ บริษัทฯ มี
ส่วนเกี่ยวข้ อง ช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่พรรคกำรเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งหรื อกลุ่มพลังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยจะวำงตัวเป็ น
กลำง ไม่ฝักใฝ่ พรรค หรื อ กลุ่ มกำรเมืองใด และจะไม่ใ ช้ ทรั พย์ สินของบริ ษัทฯ เพื่อ สนับสนุนพรรคกำรเมืองใดพรรค
กำรเมืองหนึ่ง หรื อให้ ควำมช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั ้งทำงกำรเมืองคนหนึ่งคนใดโดยเฉพำะ และบริษัทฯ ถือว่ำ พนักงำน
สำมำรถใช้ สิทธิของตนเองในฐำนะพลเมืองดีตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
1.3 บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบำยให้ หรื อรับสินบนทุกรูปแบบในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ กำรดำเนินธุรกิจและ กำร
ติดต่อภำครัฐและเอกชนจะต้ องเป็ นอย่ำงโปร่งใส ซื่อสัตย์และดำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
1.4 บริษัทฯ จะควบคุมกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรให้ เงินสนับสนุน กำรให้ ของขวัญทำงธุรกิจและกำรสนับสนุน
กิจกรรมต่ำงๆ ให้ มีควำมโปร่งใสถูกต้ องตำมกฎหมำย
1.5 บริ ษัทฯ จัดให้ มีกำรควบคุมและตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้ พนักงำนทุกคน
รวมถึงบุคคลที่สำมที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ ปฏิบตั ิขดั กับนโยบำยนี ้
1.6 บริ ษัทฯ จัดให้ ควำมรู้ ด้ำนกำรต่อต้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แก่คณะกรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนทุกคน
ของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่สำมที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ เพื่อส่งเสริ มควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ตและควำมรับผิดขอบต่อหน้ ำที่
ควำมรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้ ทรำบถึงควำมมุ่งมัน่ ของบริษัทฯ
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้ องกันการทุจริตคอร์ รัปชั่น
1. กรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร พนักงำนทุกคนของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบัติตำมกฎหมำย นโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) จริ ยธรรมของคณะกรรมกำรบริ ษัท (Director Code of
Conduct) จริยธรรมของผู้บริหำรและพนักงำน (Executive and Employee Code of Conduct) และ นโยบำยกำรกำกับ
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ดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ของบริ ษัทฯ รวมทัง้ ระเบียบและคู่มือปฏิบัติงำนของบริ ษัทฯ
ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนแนวทำงปฏิบตั ิอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ ้นต่อไป
2. พนักงำนของบริษัทฯ จะต้ องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระทำที่เข้ ำข่ำยกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ู บังคับบัญชำหรื อบคุคลที่รับผิดชอบหรื อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทรำบและให้ ควำม
ร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่ำงๆ หำกมีข้อสงสัยให้ ปรึกษำกับผู้บงั คับบัญชำ หรื อฝ่ ำยบริ หำรทรัพยำกรบุคคลและ
พัฒนำองค์กรผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะให้ ควำมเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงำนที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ อง
กับบริ ษัทฯ โดยพนักงำนที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเบำะแสจะได้ รับควำมคุ้มครองโดยไม่ถูกลงโทษ โยกย้ ำยไมเป็ นธรรมหรื อโดย
กลัน่ แกล้ งและรวมถึงกำรแต่งตั ้งบุคคลเพื่อตรวจสอบทุกเบำะแสที่แจ้ งมำ
4. ผู้กระทำกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ จะได้ รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ตำมข้ อบังคับใน
กำรทำงำนของบริษัทฯ และอำจได้ รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนันผิ
้ ดกฎหมำย
5. กำรให้ หรื อกำรรับเงินสนับสนุนจะต้ องเป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษัทฯ มีควำมถูกต้ องโปร่ งใส มีหลั กฐำน
และบันทึกบัญชีได้ โดยจะมีควบคุม ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำเงินสนับสนุนไม่ได้ เป็ นกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ มีขนตอน
ั้
กำรอนุมตั ิและกำรใช้ เงินสนับสนุนสอดคล้ องกับกระบวนกำรควบคุมภำยใน
6. บริ ษัทฯ จะบริ จำคเพื่อกำรกุศลทัง้ ทำงด้ ำนกำรเงินหรื อในรู ปแบบของกำรให้ ควำมช่ วยเหลือรู ปแบบอื่นๆ
เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนเพื่อกำรประชำสัมพันธ์และเสริมสร้ ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้ แก่บริษัทฯ โดย
ไม่ได้ ม่งุ หวังผลทำงธุรกิจเป็ นกำรตอบแทน
7. กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและกำรให้ เงินสนับสนุนของบริษัทฯ ต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิจำกผู้มีอำนำจของบริษัทฯ
ตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
7.1 จะต้ องเป็ นกิจกรรมที่สอดคล้ องและสัมพันธ์กบั นโยบำยและแผนงำนของบริษัทฯ
7.2 มีบคุ คลหรื อองค์กรที่เฉพำะในกำรรับเงินบริจำคหรื อเงินสนับสนุนไปใช้ อย่ำงชัดเจน
7.3 มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนในกำรใช้ เงินบริจำรและเงินสนับสนุนนัน้ ซึง่ สำมำรถปฏิบตั ิและวัดประเมินผลได้
7.4 เป็ นกิจกรรมที่มีระยะเวลำเริ่มต้ นและสิ ้นสุด
7.5 ระบุสถำนที่ในกำรนำเงินบริจำคหรื อเงินสนับสนุนไปใช้ ชดั เจน
7.6 จะต้ อ งระบุถึง ประโยชน์ ที่ ค ำดว่ำจะได้ รั บจำกกำรน ำเงิน บริ จำคหรื อ เงิน สนับ สนุน ไปใช้ ว่ำ มี ใ ครได้ รับ
ประโยชน์บ้ำง ได้ รับประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้ อมอย่ำงไร ทังเชิ
้ งปริมำณหรื อเชิงคุณภำพ
7.7 มีหลักฐำนหรื อใบเสร็จระบุเงินที่สำมำรถตรวจสอบกำรใช้ เงินและกำรดำเนินงำนได้
7.8 กำรให้ หรื อรับของกำนัล กำรเลี ้ยงรับรองและค่ำใช้ จ่ำย ให้ ผ้ บู ริหำรและพนักงำนทุกคนปฏิบตั ิตำมที่กำหนด
ในจริยธรรมว่ำด้ วยกำรให้ หรื อรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื ประโยชน์อื่นใด
บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้บริ หำร ลูกค้ ำ พนักงำน ผู้มีส่วนได้ เสียและผู้ที่เกี่ยวข้ องผ่ำนทำงรำยงำน
ประจำปี (annual report) และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ หรื อวิธีกำรอื่นที่เหมำะสมเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำบริ ษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่ำง
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
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หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท มีหน้ ำที่รับผิดชอบ ดังนี ้
(1) กำหนดนโยบำย และกำกับดูแลให้ มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิทธิภำพ
ให้ เ กิ ดขึน้ ในบริ ษัทฯ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ำทุกคนในบริ ษัท ฯ ได้ ต ระหนัก และให้ ควำมสำคัญ กับกำรต่อ ต้ ำนกำรทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่
(2) พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปลี่ยนแปลง นโยบำยกำรต่อต้ ำนทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ที่ได้ รับจำก
ผู้บริหำรให้ มีควำมเหมำะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภำพแวดล้ อมของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร
(3) มีควำมเข้ ำใจอย่ำงชัดเจนถึงปั จจัย และสำเหตุที่อำจทำให้ เกิดควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุ จริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่
สำคัญของบริษัทฯ พร้ อมทังให้
้ ควำมมัน่ ใจต่อวิธีกำรที่ผ้ บู ริหำรใช้ จดั กำรควำมเสี่ยงนัน้
(4) ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่ำง โดยกำรแสดงควำมซื่อสัตย์ มุ่งมัน่ ในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ
(5) สร้ ำงและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อช่วยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
(6) สนับสนุนหน่วยงำนอิสระในกำรปฏิบัติงำนด้ ำนกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ซึ่ง
ได้ แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้ อง
และหน่วยงำนกำกับดูแลจำกภำยนอก
(7) สื่ อ สำรและเน้ น ย ำ้ ควำมมุ่ง หวัง ของคณะกรรมกำรบริ ษั ท และผู้บ ริ ห ำรในกำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุจ ริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ ให้ พนักงำนทุกระดับ รวมถึงบุคคลที่สำมที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริษัทฯทรำบและดำเนินกำรอย่ำงจริงจัง
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ ำที่รับผิดชอบ ดังนี ้
(1) สอบทำนนโยบำยกำรต่อต้ ำนทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ที่ได้ รับจำกผู้บริหำรให้ มีควำมเหมำะสมกับรูปแบบธุรกิจ
สภำพแวดล้ อมของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร
(2) สอบทำนทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรต่อต้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่ได้ รับจำก
คณะผู้บริหำร
(3) สอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน และ
กำรประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ตำมที่ผ้ ตู รวจสอบภำยในได้ เสนอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำระบบดังกล่ำวมี
ควำมเสี่ยงที่จะทำให้ เกิดโอกำสกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ที่มีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
น้ อยที่สดุ และมีควำมเหมำะสมกับรูป แบบธุรกิจของบริ ษัทฯ ตำมมำตรฐำนสำกล มีควำมรัดกุม เหมำะสม ทันสมัยและมี
ประสิทธิภำพ
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คณะทางานบริหารความเสี่ยง มีหน้ ำที่รับผิดชอบ ดังนี ้
(1) พิจำรณำนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ ำนทุจริตและคอร์ รัปชัน่
(2) ติดตำมกระบวนกำรบ่งชี ้และประเมินควำมเสี่ยงด้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัท เกี่ยวกับควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ผู้บริหาร มีหน้ ำที่รับผิดชอบ ดังนี ้
(1) ปฏิบตั ิตนและส่งเสริมจริยธรรม เพื่อเป็ นแบบอย่ำงให้ กบั พนักงำน รวมถึงบุคคลที่สำมที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัทฯ กำหนดให้ มีระบบและให้ กำรส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น เพื่อสื่อสำรไปยัง
พนักงำนและผู้ที่เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ ำย รวมทัง้ ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ กำ หนดขัน้ ตอนกำร
ปฏิบตั ิงำนเพื่อป้องกันกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ เช่น กำรแบ่งแยกหน้ ำที่ของผู้ปฏิบตั ิงำน เพื่อให้ มีกำรสอบยันควำมถูกต้ อง
สมบูรณ์ระหว่ำงกันและกำรจัดทำเอกสำรหลักฐำน
(2) จัดให้ มีกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ในหน่วยงำนและกระบวน
กำรปฏิบตั ิงำนที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบ
(3) สอบทำนและติดตำมกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำเป็ นไปตำมนโยบำย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ
ประกำศและคำสัง่ ต่ำงๆ ของบริษัทฯ
(4) รำยงำนกรณี ทุจริ ตและคอร์ รั ป ชั่น ต่ อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท ตำมควำม
เหมำะสมแล้ วแต่กรณี
(5) ส่งเสริม สร้ ำงแรงจูงใจให้ พนักงำนปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เชิด
ชูคนดีและต่อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่
(6) สร้ ำงควำมตระหนัก และสื่อสำรช่องทำงกำรรำยงำน กำรแจ้ งเบำะแสกำรทุจริ ตและคอร์ รั ปชั่น ให้ กับ
พนักงำนทรำบ
(7) ส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ปรำศจำกกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น ปกป้องพนักงำนที่ปฏิเสธกำร
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เช่น ไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษ หรื อให้ ผลทำงลบต่อพนักงำนที่ปฏิเสธกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่ น แม้ ว่ำ
กำรกระทำนัน้ จะทำให้ บริษัทฯ สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม
พนักงาน มีหน้ ำที่รับผิดชอบ ดังนี ้
(1) ปฏิบตั ิตำมนโยบำย กฎระเบียบข้ อบังคับและคำสัง่ ต่ำงๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตและ
คอร์ รัปชัน่ รวมทังจริ
้ ยธรรมและจริยธรรมของพนักงำน
(2) รำยงำนเหตุกำรณ์ที่นำ่ สงสัย หรื อพฤติกรรมกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ของคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและ
พนักงำน ตลอดจนบุคคลภำยนอก เช่น คู่ค้ำ ลูกค้ ำ ผู้เกี่ยวข้ อง ฯลฯ ตำมกระบวนกำรที่บริษัทฯ กำหนด
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(3) สนับสนุนและให้ ควำมร่วมมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและคอร์ รัปชั่น
(4) สร้ ำงวัฒนธรรมองค์กรให้ ปรำศจำกกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนเห็นคุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบตั ิตน
ตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม
(5) พนักงำนทุกคนทุกระดับต้ องเปิ ดเผยรำยกำรควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
หมำยเหตุ : นักลงทุนสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบำยกำรต่อต้ ำนทุจริ ตคอรัปชัน่ จริ ยธรรมธุรกิจ และ
กฎบัตรคณะกรรมกำรในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th/corporate-governance
9.11.2 จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษัทฯ กำหนดให้ มีจริ ยธรรมด้ ำนกำรปฏิบัติงำนและจริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจทีดี
สำหรับคณะกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน ถือปฏิบตั ิ โดยมุ่งเน้ นหลักกำรสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำร ควำมสำคัญ
กับกำรปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่ำงเสมอภำค เป็ นธรรม รวมถึงกำรเคำรพสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ฝ่ ำยบริหำรจึง
คัดเลือกจริยธรรมหลักขึ ้นมำให้ ผ้ บู ริหำรยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ซึอ่ สัตย์สจุ ริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบและนโยบำยของบริษทั
ฯ โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นสำคัญ
2. รักษำควำมลับของลูกค้ ำ คู่ค้ำ และบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด โดยดูแลระมัดระวังมิให้ เอกสำรหรื อข่ำวสำรอัน
เป็ นควำมลับของบริษัทฯ รั่วไหล
3. เคำรพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงำนอื่น ไม่นำเอำข้ อมูลหรื อเรื่ องรำวของพนักงำนอื่น ทังในเรื
้ ่ องส่วนตัว
และเรื่ องอื่นๆ ไปเปิ ดเผย หรื อวิพำกษ์ วิจำรณ์ในลักษณะที่จะก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่พนักงำน หรื อภำพลักษณ์โดยรวม
ของบริษัทฯ
4. ไม่กล่ำวร้ ำยหรื อกระทำกำรใด อันนำไปสู่ควำมแตกแยก หรื อควำมเสียหำยภำยในบริษัทฯ หรื อของบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ
5. รักษำและร่วมสร้ ำงสรรค์ให้ เกิดควำมสำมัคคีในหมู่คณะ
6. ปฏิบตั ิต่อผู้ร่วมงำนด้ วยควำมสุภำพ มีน ้ำใจ มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี และรักษำคำมัน่ สัญญำ
7. ประพฤติปฏิบตั ิและพัฒนำตนเองไปในทำงที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและบริษัทฯตำมค่ำนิยมขององค์กร
8. ยึดมัน่ ในคุณธรรมและละเว้ นจำกอบำยมุขทังปวง
้
ไม่ประพฤติตนในทำงที่อำจทำให้ เสื่อมเสียชื่อเสียงของ
ตนเองและบริษัทฯ
9. เอำใจใส่และช่วยดำเนินกำรใดๆที่จะรักษำสภำพแวดล้ อมและบรรยำกำรในกำรทำงำน รวมทังกำรพั
้
ฒนำ
องค์กรไปสู่ควำมเป็ นเลิศ
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10. หลีกเลี่ยงกำรให้ และ/หรื อ รับสิ่งของ กำรให้ และ/หรื อ รับกำรเลี ้ยงรับรองหรื อประโยชน์ใดๆ จำกคู่ค้ำ หรื อ
ผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ เว้ นแต่เพื่อประโยชน์ ในกำรดำเนินธุรกิจในทำงที่ชอบธรรมของบริ ษัทฯ หรื อใน
เทศกำล หรื อประเพณีนิยมในมูลค่ำที่เหมำะสม หำกของขวัญที่ได้ รับในรูปของเงินหรื อสิ่งของมีมลู ค่ำเกิน 3,000 บำท
ให้ ปฏิเสธที่จะรับและส่งคืน กรณีที่เป็ นกำรให้ ของขวัญ ของชำร่ วย มีมลู ค่ำไม่เกิน 3,000 บำท กำรเลี ้ยงรับรอง คู่ค้ำ หรื อ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตำมจริงตำมปกติธุรกิจและประเพณีนิยม
11. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมทีเ่ ป็ นกำรคุกคำมทำงเพศ
หมำยเหตุ : นักลงทุนสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบำยต่ำงๆ รวมถึงนโยบำยกำรต่อต้ ำนทุจริ ตคอรัปชัน่
จริยธรรมต่ำงๆ และกฎบัตรคณะกรรมกำรในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th/corporate-governance
9.11.3 การเปิ ดเผยนโยบายสาคัญของบริษัทฯ
หลังจำกที่คณะกรรมกำรบริษัท ได้ จดั ทำและกำหนดนโยบำยสำคัญ อันได้ แก่ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง นโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภัยด้ ำนสำรสนเทศ และนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่
แล้ ว เสร็ จ เมื่อ วัน ที่ 26 พฤศจิ ก ำยน 2558 และฉบับ ปรั บ ปรุ ง วัน ที่ 21 มี น ำคม 2560 และฉบับ ปรั บ ปรุ ง ล่ ำ สุดวัน ที่ 24
กรกฎำคม 2561 บริ ษัทฯ ได้ นำนโยบำยดังกล่ำวขึน้ แสดงบนเว็ บไซต์ ของบริ ษัท ฯ www.principalcapital.co.th และ
เว็บไซต์ภำยในของบริษัทฯ เพื่อให้ พนักงำนบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ รับทรำบ นอกจำกนี ้ยังได้ ทำกำรจัดประชุมเพื่อชี ้แจง
นโยบำยดังกล่ำว และเปิ ดโอกำสให้ พนักงำนได้ ซกั ถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมและลงนำมเพื่อรับทรำบนโยบำยเหล่ำนี ้
9.11.4 การกาหนดขอบเขตหน้ าที่ของผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษทั
อำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
1. ควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำรและ/หรื อบริหำรงำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
2. กำหนดนโยบำยของบริ ษัทฯ รวมถึงกำรสัง่ กำรและกำกับดูแลกำรดำเนินงำนโดยรวม เพื่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดในกำรบริหำรงำน
3. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกปั จจัยต่ำงๆ ทัง้
จำกภำยในและภำยนอกบริษัทฯ
4. มีอำนำจพิจำรณำว่ำจ้ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ระดับบริ หำรและบรรจุแต่งตั ้ง ตลอดจนกำรโอน โยกย้ ำยข้ ำมสำยงำน
หรื อกำรพ้ นจำกกำรเป็ นเจ้ ำหน้ ำที่ระดับบริหำร
5. ปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้ รับมอบหมำย จำกคณะกรรมกำรบริษทั เป็ นครำวๆ ไป
6. วงเงินอนุมตั ิของประธำนคณะกรรมกำรบริหำรให้ เป็ นไปตำมคูม่ ืออำนำจดำเนินกำรที่บริษัทฯประกำศใช้
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อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรสำคัญของบริษัทฯ
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสีย และดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด
3. เรี ยกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร เฉพำะเรื่ อง
4. จัดทำรำยงำนกำรประชุม และเอกสำรสำคัญต่ำงๆ ได้ แก่ กำรจัดหำสถำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
ประชุมผู้ถือหุ้น กำรกำหนดวำระกำรประชุม พร้ อมเอกสำรประกอบกำรประชุม กำรจดบันทึกรำยงำนกำร
ประชุมทังหมด
้
5. จัดทำรำยงำนประจำปี ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลผู้ถือหุ้น และนักลงทุนร่ำงนโยบำยด้ ำนกำรบริหำรต่ำงๆ
7. ดูแลให้ บริษัทฯ และคณะกรรมกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และกฎเกณฑ์ของ คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
8. ส่งเสริมให้ บริษัทฯ มีมำตรฐำนด้ ำนบรรษัทภิบำลที่เหมำะสม
9. เป็ นหรื อประสำนงำนนำยทะเบียนของบริษัทและกำรประสำนงำนเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปั นผล
10. ดำเนินกำรตำมมติที่ประชุมกรรมกำร หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9.11.5 การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรทังสิ
้ ้น 9 คน โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
• กรรมกำรทีเ่ ป็ นผู้บริหำร
• กรรมกำรทีไ่ ม่ได้ เป็ นผู้บริหำร
• กรรมกำรอิสระ

จำนวน 4 คน
จำนวน 2 คน
จำนวน 3 คน
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรที่ธุรกิจจะเจริ ญเติบโตได้ อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนนัน้ ปั จจัยหนึ่งที่สำคัญคือกำรสร้ ำง
สมดุลของกำไรเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ นอกจำกควำมมุ่งมัน่ ในกำรขยำยกิจกำรให้ ได้ ตำมเป้ำหมำย
แล้ ว บริษัทฯ จึงได้ กำหนดให้ มีสร้ ำงสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่ำงต่อเนื่องมำกขึ ้น และทำให้ เห็นผลอย่ำง
เป็ นรูปธรรมที่ชดั เจนขึ ้น โดยเน้ นกำรสร้ ำงรำกฐำนของควำมเข้ ำใจและรับรู้ร่วมกันให้ เกิดขึ ้นในองค์กรเป็ นลำดับแรก เมื่อ
หน่วยย่อยขององค์กรเข้ ำใจแล้ ว จึงจะเกิดกำรสร้ ำงสรรค์ได้ อย่ำงต่อเนื่องตำมที่คำดหวังไว้ โดยบริษัทฯ ได้ ยึดตำมแนวทำง
ปฏิบตั ิใน 7 หัวข้ อหลักตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กำหนดขึ ้น
และ ISO 26000 มำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี ้
1.

การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่สำคัญ และไม่ขัดต่อหลัก
กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงต้ องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ ำย ดังนัน้ เพื่อให้
พนักงำนของบริษัทฯ ได้ มีควำมเข้ ำใจตรงกันและมีหลักยึดปฏิบตั ิ บริษัทฯ จึงได้ กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและ
นโยบำยที่เกี่ยวข้ องต่ำงๆ บนอินทรำเน็ตของบริษัทฯ และประชำสัมพันธ์ให้ พนักงำนได้ รับทรำบข้ อมูลและปฎิบตั ิตำม
2.

การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
เพื่อให้ เกิดควำมเป็ นธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ บริ ษัทฯ จึงได้ ประกำศนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ไว้
เป็ นแนวทำงในกำรดำเนินงำน อันจะช่วยลดปั ญหำของควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์หรื อกำรละเมิดกฎหมำยได้ และ
นโยบำยทำงสำรสนเทศที่ครอบคลุมถึงกำรใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้ อง เพื่อขจัดปั ญหำกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
โดยมีกำรกำหนดบทลงโทษกำกับไว้ บนอินทรำเน็ตของบริ ษัทฯ และประชำสัมพันธ์ ให้ พนักงำนได้ รับทรำบข้ อมูลและ
ปฏิบัติตำม นอกจำกนีบ้ ริ ษัทฯ มีกำรทบทวนมำตรฐำนกำรกำกับดูแลกิจกำรและปรั บ ปรุ งนโยบำยให้ สอดคล้ อ งกับ
มำตรฐำนสำกล บริษัทฯ ได้ รับใบรับรองกำรมีนโยบำยและแนวปฏิบตั ิตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต (Collective Action Coalition Against Corruption หรื อ CAC) สะท้ อนควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยกำรต่อต้ ำนทจุริตคอร์ รัปชัน่ มำใช้ จริงในองค์กำรได้ และประกำศตนร่วมต่อต้ ำนกำรทจุริตคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ
เมื่ อ วั น ที่ 7 มิ ถุ น ำยน 2561 บริ ษั ท ฯ ผ่ ำ นกำรรั บ รอง Anti-Corruption จำก โครงกำรแนวร่ ว มปฏิ บัติ ข อง
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
3.

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ติ ่ อพนักงาน

บริ ษัทฯ ให้ กำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม มีสวัสดิกำร ควำมปลอดภัย และสุขอนำมัยที่
สอดคล้ องกับมำตรฐำนแรงงำน มีกำรตอบแทนพนักงำนในลักษณะที่นอกเหนือจำกค่ำจ้ ำงและโบนัส และจัดฝึ กอบรม
สร้ ำงเสริมพัฒนำศักยภำพของพนักงำน เพื่อให้ พนักงำนได้ เสริมศักยภำพในด้ ำนต่ำงๆ และพัฒนำควำมสัมพันธ์ในองค์กร
และพัฒนำศักยภำพ ยกระดับควำมรู้และควำมสำมำรถของพนักงำน อีกทังสร้
้ ำงเสริมกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพและกำร
ทำงำนเป็ นทีม และหลักสูตรเฉพำะของส่วนงำนอื่น ๆ ยกตัวอย่ำงเช่น จัดอบรมหลักสูตร Senior Supervisor ให้ แก่
หลัก สูต รกำรพัฒ นำทัก ษะส ำหรั บ หัว หน้ ำ งำน Leadership Skill Development เจ้ ำ หน้ ำ ที่ แพทย์ แ ละพยำบำลของ
โรงพยำบำลพิษณุเวช เป็ นต้ น
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นอกจำกนี ้ยังได้ สนับสนุนให้ กรรมกำรบริษัทเข้ ำรับกำรฝึ กอบรมกับ “สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย”
อีกด้ วย
4.

ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
สำหรับธุรกิจ เพื่อเป็ นกำรรักษำมำตรฐำนกำรให้ บริ กำรแก่ลูกค้ ำระดับบนสำหรั บธุรกิจเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้ นท์
บริ ษัทฯ จึงได้ ทำสัญญำกำรจัดกำรกับกลุ่มแมริ ออท ซึ่งเป็ นกลุ่มโรงแรมระดับนำนำชำติที่มีชื่อเสียง เพื่อให้ บริ หำรงำน
โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร วิสต้ ำ – กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ ได้ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนทุกไตรมำส
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำผู้บริโภคจะได้ รับสิ่งที่ดีที่สดุ ซึง่ ที่ผ่ำนมำโครงกำรนี ้ได้ รับรำงวัล ยอดเยี่ยมซึง่ ผู้บริ โภคเป็ นผู้ให้ คะแนนมำโดย
ตลอด นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ ได้ ทำสัญญำกำรจัดกำรกับบริ ษัท แอสคอทท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย)
จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทผู้นำตลำดด้ ำนกำรบริ หำรเซอร์ วิส อพำร์ ทเม้ นท์รำยใหญ่ที่สุดในภูมิภำคเอเชีย แปซิฟิก ยุโรป และ
ตะวันออกกลำง มำเป็ นผู้บริหำรโครงกำรซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย กรุงเทพฯ
5.

สิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย
บริ ษัทฯ มีกำรจัดซ้ อมดับเพลิงให้ แก่อำคำรที่บริ ษัท ฯ ได้ เข้ ำไปบริ หำร และยังได้ ส่งพนักงำนไปเข้ ำร่วมกำรอบรม
กำรช่วยชีวิตขันสู
้ งร่ วมกับโรงพยำบำลบีเอ็นเอช เพื่อเรี ยนรู้กำรปฏิบตั ิตนหำกมีเพื่อนพนักงำนหรื อลูกค้ ำจำเป็ นต้ องได้ รับ
ควำมช่วยเหลือเร่งด่วน
6.

การมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ได้ ดำเนินกิจกรรม CSR- In process ซึง่ เป็ นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมทีม่ ีผลต่อผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียและสิ่งแวดล้ อมขององค์กร นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังได้ ดำเนินกิจกรรม CSR - After process ซึง่ เป็ นกิจกรรมเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้ อมที่ไม่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนขององค์กรโดยตรงมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ ดำเนินกิจกรรม
ดังต่อไปนี ้
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
• กำรระดมทุนสำหรับภำรกิจมอบกำรศัลยกรรมรักษำภำวะปำกแหว่งเพดำนโหว่ของมูลนิธิสร้ ำงรอยยิ ้ม ซึ่ง
เป็ นโครงกำรที่บริ ษัทฯ ได้ ริเริ่ มและดำเนินกำรต่อเนื่องมำหลำยปี แล้ ว ในปี 2562 สำมำรถระดมทุนและเงินบริ จำคจำก
พนักงำนของบริษัทฯ จำนวน 91,859 บำท
• บริ ษั ท ฯ จัด กิ จ กรรม Wish upon a Star เพื่ อ ระดมทุ น จำกลูก ค้ ำ และพนัก งำนของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ จัด หำ
ของขวัญ อุปกรณ์กีฬำ อุปกรณ์เครื่ องเขียน เลี ้ยงอำหำรกลำงวันเด็กและบริจำคสิ่งของต่ำงให้ นกั เรี ยนโรงเรี ยนบำงเก่ำ ใน
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี บริษัทฯ มอบเงินบริจำคจำนวน 16,681 บำท
• บริ ษัทฯ จัดกิจกรรมวิ่งกำรกุศล “Run to give” เพื่อบริ จำครำยได้ หลังหักค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรขำยเสือ้ และ
กระเป๋ ำให้ แก่องค์กำรช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทยเพื่อเป็ นทุนกำรศึกษำให้ แก่เด็กๆ โดยมอบเงินบริ จำคจำนวน
22,750 บำท
• บริ ษัทฯ จัดกิจกรรมปั นน ้ำใจให้ ผ้ ปู ่ วยมะเร็ งเต้ ำนม เพื่อระดมทุนโดยกำรออกร้ ำนขำยสินค้ ำ เพื่อนำรำยได้
หลังหักค่ำใช้ จ่ำยจำนวน 900 บำท ไปมอบให้ แก่มลู นิธิมะเร็ งเต้ ำนมเพื่อช่วยเหลือสตรี ที่ป่วยเป็ นมะเร็ งเต้ ำนมในวันสตรี
สำกล
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• บริษัทฯ ได้ บริจำคข้ ำวของเครื่ องใช้ เก่ำของ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ เซอร์ วิสอพำร์ ทเมนท์สำทร-วิสต้ ำ ให้ แก่
วัดสวนแก้ วเพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ต่อไป
• พนักงำนและผู้บริ หำรของโครงกำรซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย กรุงเทพฯ ได้ จดั กิจกรรมปลูกป่ ำชำยเลน ที่บำงขุน
เทียนเพื่อป้องกันกำรพังทลำยของดินตำมแนวชำยหำด
• พนักงำนและผู้บริ หำรของโครงกำรซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย กรุ งเทพฯ ได้ มอบอำหำรสัตว์ อุปกรณ์ ทำควำม
สะอำด นำ้ ยำฆ่ำเห็บและหมัด หนังสือพิมพ์เก่ำ ตลอดจนสิ่งของต่ำงๆ ที่จำเป็ นให้ แก่ มูลนิธิสงเครำะห์สัตว์พิกำรเพื่อ
ช่วยเหลือสัตว์พิกำรที่ปัจจุบนั อุปกำระสุนขั และแมวพิกำรกว่ำ 200 ตัว
• บริ ษัทฯ ได้ บริ จำครองท้ ำแตะเก่ำที่ใช้ ในห้ องนอนของโครงกำรซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย กรุงเทพฯ นอกจำกนี ้ยัง
รั บบริ จำคตุ๊กตำ เสือ้ ผ้ ำ สิ่งของต่ำงๆ ที่ไม่ใช้ แล้ ว โดยนำไปมอบให้ แก่มูลนิธิปันกันเพื่อนำไปขำยและหำรำยได้ เ ป็ น
ทุนกำรศึกษำให้ แก่เด็กๆ ในต่ำงจังหวัด
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทั พิษณุเวช จากัด
• โรงพยำบำลพิษณุเวช ได้ จดั กิจกรรมอำสำ ต้ นกล้ ำแห่งควำมดี โดยในปี 2562 ได้ มอบทุนกำรศึกษำ สื่อกำร
เรี ยนกำรสอน หนังสือ คอมพิวเตอร์ เสื ้อผ้ ำ ยำสำมัญประจำบ้ ำนให้ แก่นกั เรี ยน ณ โรงเรี ยนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ ำไม้ 2
จังหวัดพิษณุโลก
• โรงพยำบำลพิษณุเวชมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ้ำท่วมที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
• เจ้ ำหน้ ำที่ของโรงพยำบำลได้ ไปสอนกำรปฐมพยำบำลเบื ้องต้ นให้ กบั นักเรี ยน โรงเรี ยนอิมพีเรี ยล ในกิจกรรม
Safety Day & ภัยพิบตั ิประจำปี กำรศึกษำ 2562
• โรงพยำบำลพิษณุเวชได้ จัดกิจกรรมเสวนำเพื่อให้ ควำมรู้ แก่ประชำชนในด้ ำนต่ำงๆ เช่น กำรเสวนำเพื่อ
เตรี ยมพื ้นฐำนที่ดีให้ ลกู รัก และโภชนำกำรที่ดีสำหรับคุณแม่ตั ้งครรภ์ เสวนำกำรออกกำลังกำยอย่ำงฉลำดเพื่อชีวิตที่ดีกว่ำ
เป็ นต้ น
• จัด หน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อนที่ ไปให้ บ ริ ก ำรในงำนบ้ ำนมุง เนิ น มะปรำง มำรำธอน 2019 เพื่ อ ให้ บ ริ กำรปฐม
พยำบำลแก่ผ้ รู ่วมกำรแข่งขันวิ่งมำรำธอน
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทั โรงพยาบาลปากนา้ โพ จากัด
• โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ ปำกน ้ำโพ ได้ มอบเสื ้อชูชีพจำนวน 50 ตัวให้ แก่เทศบำลนครสวรรค์ เพื่อแจกจ่ำยให้ กบั
เจ้ ำหน้ ำที่ที่ปฏิบตั ิงำนประชำชนในกำรสัญจรทำงเรื อเพื่อท่องเที่ยว และเพื่อควำมปลอดภัยในกำรโดยสำรเรื อ
• โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกน ้ำโพ ร่วมมือกับเทศบำลนครสวรรค์ จัดตั ้งศูนย์สขุ ภำพอุทยำนสวรรค์เพื่อเป็ นแหล่ง
ควำมรุ้ด้ำนสุขภำพและให้ บริกำรสุขภำพเบื ้องต้ นกับประชำชนในจังหวัดนครสวรรค์
• เจ้ ำหน้ ำที่ของโรงพยำบำลพริ น้ ซ์ปำกนำ้ โพ สอนกำรใช้ เครื่ องกระตุกหัวใจไฟฟ้ำ AED ให้ แก่องค์กรและ
หน่วยงำนที่โรงพยำบำลมอบเครื่ องกระตุกหัวใจไวให้ เพื่อให้ เกิดควำมรู้และควำมเข้ ำใจในกำรใช้ งำนได้ อย่ำงถูกต้ อง
• โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ ปำกน ้ำโพจัดกิจกรรมรับบริ จำคโลหิตร่ วมกับภำคกำรบริ กำรโลหิตแห่งชำติที่ 8 จังหวัด
นครสวรรค์โดยมีผ้ รู ับบริกำรและพนักงำนของโรงพยำบำลเข้ ำร่วมบริจำคโลหิตจำนวน 72 ยูนิต
• ศูนย์ ไตเทียม โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ ปำกนำ้ โพ 2 ให้ บริ กำรฟอกไตโดยไม่คิดค่ำใช้ จ่ำย แก่ผ้ ูป่วยโรคไตที่มี
รำยได้ น้อย
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กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท สหแพทย์ พิจิตร จากัด
โรงพยำบำลพิษณุเวชพิจิตร นำโดยคณะแพทย์ พยำบำลและเจ้ ำหน้ ำที่ได้ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจ
สุขภำพเบื ้องต้ น ร่วมกับหน่วยงำนของภำครัฐและเอกชน ทำงโรงพยำบำลพิษณุเวชพิจิตรได้ มอบเงินสนับสนุนและน ้ำดื่ม
50 โหลช่วยผู้ประสบภัยนำ้ ท่วมให้ แก่องค์กำรบริ หำรส่วนจังหวัด อำเภอทับคล้ อ จังหวัดพิ จิตร สนับสนุนเครื่ องดื่ม
อำหำรแห้ งให้ ศนู ย์อำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนในช่วงเทศกำลปี ใหม่ จัดอบรมกำรช่วยชีวิตขันพื
้ ้นฐำนในโครงกำร
กู้ชืพ กู้ภัย จังหวัดพิจิตร เจ้ ำหน้ ำที่ แพทย์ และพยำบำลของโรงพยำบำลสหเวชได้ เข้ ำร่ วมซ้ อมกำรฝึ กอบรมดับเพลิง
เบื ้องต้ นที่ศนู ย์กำรค้ ำท็อปส์ พลำซ่ำ จังหวัดพิจิตร
7.

การให้ ความสาคัญกับการสร้ างความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทฯ มีควำมตั ้งใจที่จะพัฒนำกำรรับผิดชอบต่อสังคมให้ เกิดควำมยัง่ ยืนมำกขึ ้น จึงได้ เริ่ มให้ ควำมสำคัญกับ
กำรจัดทำรำยงำนควำมยัง่ ยืน (Sustainability Report) ขึ ้น เพื่อประกำศจุดยืนของบริ ษัท ฯ และเพื่อให้ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของ
กำรสร้ ำงควำมยัง่ ยืนอย่ำงสมดุลให้ กบั ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม
หมำยเหตุ : โปรดอ่ ำ นรำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในรำยงำนกำรพั ฒ นำธุ ร กิ จ อย่ ำ งยั่ ง ยื น ในเว็ ป ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
http://www.principalcapital.co.th/corporate-governance
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11 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
11.1 นโยบายด้ านการควบคุมภายใน
บริ ษั ท ฯ มี น โยบำยให้ ทุก หน่ ว ยงำนท ำงำนอย่ ำ งมี ร ะบบ มี ป ระสิ ท ธิ ภำพ และประสิ ท ธิ ผล เป็ น ไปตำม
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของบริษัทฯ มีกำรดูแลรักษำและใช้ ทรัพย์สินอย่ำงประหยัดและเหมำะสม มีระบบกำรควบคุม
ภำยในรวมทังกำรประเมิ
้
น และบริหำรควำมเสี่ยงที่รัดกุมต่อเนื่องมีประสิทธิภำพ โดยเจ้ ำของหน่วยงำนจะต้ องมีระบบกำร
ทำงำนที่เป็ นมำตรฐำนที่ดีและมีกำรควบคุมภำยใน เพื่อป้องกันเหตุกำรณ์อนั ไม่พึงประสงค์ที่ อำจจะสร้ ำงควำมเสียหำย
ให้ กับบริ ษัทฯ ได้ และพัฒนำให้ พนักงำนในหน่วยงำนมีควำมรู้สึกร่ วมในอันที่จะปฏิบตั ิงำนตำมวิธีปฏิบตั ิงำนที่เหมำะสม
รวมถึงระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง และพร้ อมที่จะให้ บริษัทฯ ประเมินและตรวจสอบกำรทำงำนได้ ตลอดเวลำ
สำหรับกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทฯ นัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ เห็นชอบให้ ว่ำจ้ ำงสำนักงำนสอบบัญชี
จำกภำยนอก เพื่อปฏิบัติหน้ ำที่เป็ นผู้ตรวจสอบภำยในของบริ ษัทฯ ได้ แก่ บริ ษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมี
ควำมเป็ นอิสระและมีควำมชำนำญในกำรวำงระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีให้ แก่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพื่อปรับปรุ ง
ระบบกำรทำงำนให้ มีประสิทธิภำพยิ่งขึ ้น ผู้ตรวจสอบภำยในจะเข้ ำมำตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่องทุกๆ ไตรมำส โดยนำงสำว
กำนติมำ คงสมยุติ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
โดยบริษัทฯ มีแนวทำงในกำรปฏิบตั ิในกำรควบคุมภำยใน ดังนี ้
1. กำหนดให้ เป็ นหน้ ำที่และควำมรั บผิดชอบของผู้บริ หำรทุกระดับที่จะต้ องดูแลและตรวจสอบระบบกำร
ทำงำนภำยในหน่วยงำนของตนให้ มีประสิทธิ ภำพ และถูกต้ องตำมระเบียบกำรปฏิบัติงำน โดยมีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่รัดกุมสำมำรถตรวจสอบได้ ทุกหน่วยงำนจะต้ องจัดทำคู่มือกำหนดระเบียบกำรปฏิบัติงำนเป็ นบรรทัดฐำน
สำหรับกำรดำเนินกิจกำรในส่วนงำนที่อยู่ในควำมดูแลของตน โดยถือปฏิบตั ิตำมนโยบำยคุณภำพของบริ ษัทฯ นโยบำย
สำคัญและระเบียบปฏิบตั ่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
2. แนวทำงกำรควบคุมภำยในที่มีกำรประเมิน และบริ หำรควบคุมควำมเสี่ยงเป็ นแนวทำงที่จะช่วยให้ แต่ละ
หน่วยงำนมีกำรประเมินควำมเสี่ยงในงำนที่ตนเองรับผิดชอบ และหำทำงควบคุมด้ วยกำรลดผลกระทบ หรื อลดโอกำสที่
จะเกิดควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยบริ ษัทฯ ต้ องกำรให้ พนักงำนทุกระดับชันมี
้ ส่ วนร่ วมในกำรประเมินและควบคุมควำมเสี่ยง
โดยทัว่ กันเพื่อช่วยกันป้องกันควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ ้น
3. ผู้ตรวจสอบภำยในจะเป็ นผู้สนับสนุนผู้บริหำรทุกหน่วยงำน ในกำรจัดให้ มีกำรควบคุมภำยในในทุกหน่วยงำน
และ ดำเนินกำรตรวจสอบเป็ นระยะๆ ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้ แน่ใจว่ำทุกหน่วยงำนมีระบบกำรควบคุมภำยในที่มี
ประสิทธิภำพ และมีกำรปฏิบัติตำมขัน้ ตอนที่กำหนดอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ ซึ่งจะนำไปสู่กำรปรับปรุ งระบบงำนให้ มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น
4. แนวทำงกำรตรวจสอบประเมินผลจะเน้ นไปในลักษณะที่สร้ ำงสรรค์ และปรับปรุงระบบงำนให้ ดีขึ ้น รำยงำนที่
ผู้ตรวจสอบภำยในจัดทำขึน้ ซึ่งฝ่ ำยที่เป็ นเจ้ ำของระบบงำนมีควำมเห็นสอดคล้ องด้ วยกันแล้ ว จะนำไปพิจำรณำใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ ควำมเห็นชอบก่อนที่จะนำไปปฏิบตั ิต่อไป หำกปรำกฏว่ำมีระบบงำนในหน่วยงำนใดที่
ต้ องปรับปรุงแก้ ไขให้ มีประสิทธิภำพหรื อรัดกุมมำกยิ่งขึ น้ ขอให้ ถือเป็ นหน้ ำที่ของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องรี บดำเนินกำร
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ปรับปรุงแก้ ไขทันที โดยบริ ษัทฯ จะถือว่ำหน้ ำที่ดงั กล่ำวเป็ นส่วนหนึ่งของงำนที่หน่วยงำนนันๆ
้ รับผิดชอบและถือเป็ นส่วน
หนึ่งในกำรประเมินผลงำนของบุคคลที่เกี่ยวข้ องด้ วย
11.2 นโยบายด้ านการบริหารความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ ประกำศ “นโยบำยบริ หำรควำมเสี่ยง” และ “กฎบัตร
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง” ในเบื ้องต้ นให้ มีคณะทำงำนดำเนินกำรจัดเตรี ยมแนวทำงบริ หำรควำมเสี่ยง และใน
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ แต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้ ำที่ในกำร
วำงแผน จัดอันดับควำมเสี่ยงของบริษัทฯ จัดหำแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยง และบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ
และรำยงำนให้ คณะกรรมกำรบริษัททรำบทุก 6 เดือน
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญกับกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ตัง้ แต่กำรค้ นหำ ระบุ วิเครำะห์ ประเมินควำมเสี่ยง กำร
จัดกำรและควบคุมควำมเสี่ยง ตลอดจนติดตำมและรำยงำนผล โดยนำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน ISO
31000 มำพัฒนำกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยอ้ ำงอิงแนวทำงปฏิบตั ิด้ำนกำรควบคุมภำยในของ The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ มีดงั นี ้
1. บริ ษัทฯ ดำเนินธุรกิจภำยใต้ ควำมเสี่ยง 6 ด้ ำนคือ ด้ ำนกำรลงทุน ด้ ำนกำรเงิน ด้ ำนกำรดำเนินงำน ด้ ำน
กำรเมืองและนโยบำยภำครัฐ ด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกฎหมำย และด้ ำนชื่อเสียงภำพลักษณ์ ดังนันบริ
้ ษัท ฯ จึง
ต้ องมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็ นระบบและต่อเนื่อง ทังในระดั
้
บองค์กรและระดับโครงกำร โดยใช้ มำตรฐำนเดียวกัน
ตำมที่บริษัทฯ กำหนด
2. ผู้บริ หำรต้ องสื่อสำรให้ บุคลำกรในทุกฝ่ ำยงำนทรำบถึงควำมสำคัญของกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงและ
ควำมเสี่ยงของบริ ษัทฯ โดยบุคลำกรของบริ ษัทจะต้ องสำมำรถแสดงสถำนะควำมเสี่ยงในงำนที่เกี่ยวข้ องได้ และนำไปใช้
ประกอบกำรตัดสินใจเพื่อบริหำรจัดกำรฝ่ ำยงำน รวมถึงกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนที่เหมำะสมและแผนสำรองฉุกเฉิน
เพื่อรับมือกับควำมเสี่ยงนันๆ
้
3. ให้ แต่ละฝ่ ำยงำนใช้ แผนที่ควำมเสี่ยงและเครื่ องมือบริ หำรควำมเสี่ยงตำมคู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ยงเพื่อ
ดำเนินกำรค้ นหำ ระบุปัจจัยเสี่ยง และรู ปแบบของควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน วิเครำะห์ประเมินควำม
เสี่ยงทีค้นพบ กำหนดระดับควำมเสี่ยงพร้ อมทัง้ เกณฑ์ที่ยอมรับ ได้ กำหนดแนวทำงปฏิบัติ /มำตรกำร หรื อแผนบริ หำร
ควำมเสี่ยงที่จะป้องกัน บรรเทำ หลีกเลี่ยงหรื อ ควบคุมควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ตลอดจนกำกับ ติดตำม ทบทวนและ
ประเมินผลกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ มีประสิทธิผลเพิ่มขึ ้นตำมลำดับ
4. ให้ ผ้ รู ับผิดชอบแต่ละฝ่ ำยงำนรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรบริ หำรควำมเสี่ยงตำมที่บริ ษัทฯ กำหนด
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
5. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงกำหนดนโยบำยกำรบ่ริหำรควำมเสี่ยงและกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิรวมถึง
กำกับควำมเสี่ยงภำยในองค์กร และเป็ นผู้สรุปและรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป
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โครงสร้ างการบริหารความเสี่ยงและหน้ าที่ความรับผิดชอบ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

(1) คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ ำที่รับผิดชอบในภำพรวมของกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ
(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ ำที่สนับสนุนคณะกรรมกำรบริ ษัทด้ วยกำรช่วยสอบทำนอย่ำงเป็ นอิสระ ให้
มัน่ ใจว่ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล
(3) คณะกรรมกำรบริ หำร มีหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรทบทวน กำกับดูแลและติดตำมสถำนะควำมเสี่ยงที่
สำคัญของธุรกิจ และระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ
(4) ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร มีหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
กำกับดูแลให้ กระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงได้ รับกำรปฏิบตั ิทั่ วทังองค์
้ กรอย่ำงต่อเนื่อง สร้ ำงควำมมัน่ ใจว่ำมีแผนจัดกำร
ควำมเสี่ยงที่เหมำะสม
(5) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(5.1) กำหนดนโยบำย เป้ำหมำยและกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยง
(5.2) พัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทังองค์
้ กรให้ มีประสิท ธิภำพและผลักดันให้ เกิดควำมร่ วมมือใน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง
(5.3) ติดตำมและสอบทำนควำมเสี่ยงของหน่วยงำนต่ำงๆพร้ อมให้ ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ ไข
(5.4) กำกับดูแลควำมมีประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(5.5) รำยงำนควำมเสี่ยงและผลกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่ อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทตำมวำระ
ที่กำหนด
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ผลลัพธ์ ท่คี าดหวังจากการบริหารความเสี่ยง
(1) สร้ ำงควำมตระหนักถึงควำมจำเป็ นในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในเชิงรุ ก โดยระบุ ประเมิน และจัดกำรกับ
ควำมเสี่ยงอย่ำงจริงจังและทัว่ ถึงทังองค์
้ กร
(2) เพิ่มช่องทำงในกำรระบุโอกำสที่อำจนำไปสู่กำรเติบโตของกิจกำร และมีควำมพร้ อมสำหรับภัยคุกคำมที่จะ
เป็ นอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
(3) มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ได้ มำตรฐำนตำมค่ำนิยมสำกล
(4) เพิ่มโอกำสและควำมเป็ นไปได้ ที่จะมีผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย อันจะนำมำซึ่งควำมมัน่ ใจและ
ควำมไว้ วำงใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อกิจกำร
(5) สำมำรถนำข้ อมูลควำมเสี่ยงไปประกอบกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
(6) ทำให้ กำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์มีควำมชัดเจน และคำดกำรณ์ล่วงหน้ ำได้ มำกขึ ้น
(7) เพิ่มควำมสำมำรถในกำรบริหำรอุบตั ิกำรณ์ได้ ดีขึ ้น
(8) เพิ่มกำรเรี ยนรู้จำกประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง
การทบทวนนโยบาย
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะต้ องทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและคู่มือเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง
อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ แล้ วรำยงำนควำมเหมำะสมและประสิทธิผลของกำรนำไปใช้ งำนเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
พิจำรณำ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 เปิ ดเผยรายการระหว่ างบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ไม่มีรำยกำรระหว่ำงบุคคลอื่นที่อำจมีควำมขัดแย้ งกับบริษัทฯ มีเพียงรำยกำรระหว่ำง
บริษัทฯ และบริษัทย่อยทีเ่ ป็ นปกติธุรกิจ ซึง่ ได้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินประจำปี 2562 แล้ ว
12.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทารายการระหว่ างกัน
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน กับบริ ษัทย่อยนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ให้ ควำมเห็นว่ำ มีควำมสมเหตุสมผล
และเป็ นรำยกำรปกติของธุรกิจที่มีเงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป โดยมีรำคำและมีเงื่อนไขที่เป็ นธรรม
12.3 นโยบายการทารายการระหว่ างกัน
เพื่อให้ เกิดควำมโปร่ งใสและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยโดยเท่ำเทียมกัน รวมถึงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทำ “นโยบำยกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน” ขึ ้น และประกำศไว้ ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยยึด
หลักกำรดังนี ้
•

•
•

เป็ นรำยกำรที่ผ่ำนขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิที่โปร่งใสโดยกรรมกำรและผู้บริหำรด้ วยควำมรับผิดชอบระมัดระวังและ
ซื่อสัตย์สจุ ริต โดยผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียไม่ได้ มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ
เป็ นรำยกำรที่ดำเนินกำรโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
มีระบบกำรติดตำมและตรวจสอบที่ทำให้ มนั่ ใจได้ ว่ำกำรทำรำยกำรเป็ นไปตำมขันตอนที
้
่ถกู ต้ อง

กรณีที่รำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ฯ เกิดขึ ้นกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ บริษัทฯ จะนำเสนอ
ให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ น ผู้ใ ห้ ควำมเห็ นเกี่ ย วกับ ควำมจ ำเป็ น และควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณี ที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ ้นบริษัทฯ จะจัดให้ มีผ้ เู ชี่ยวชำญ
อิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ทัง้ นีก้ ำรอนุมัติกำรเข้ ำทำรำยกำร
ระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคตนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับของบริษัท กฎหมำยว่ำ
ด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หำกเกิดรำยกำรระหว่ำงกัน บริษัทฯ จะดำเนินกำรให้ มีกำรอนุมตั ิให้ ทำรำยกำรดังกล่ำว โดยบุคคลที่มีส่วนได้ เสีย
หรื ออำจขัดแย้ งจะต้ องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผู้พิจำรณำ และให้ ควำมเห็น
ต่อกำรทำรำยกำรดังกล่ำวทุกครัง้ ซึ่งขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิกำรให้ ควำมเห็นชอบในกำรให้ ทำรำยกำรดังกล่ำวจะดำเนินกำร
ตำมขันตอนของข้
้
อกำหนดหรื อ ประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ข้ อกำหนดเรื่ องรำยกำรที่เกี่ยวโยงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องอย่ำงเคร่ งครัด โดยกำรกำหนดรำคำ ค่ำตอบแทน หรื อค่ำธรรมเนียมเกี่ ยวกับรำยกำรระหว่ำงกัน
บริ ษัทจะกำหนดโดยอ้ ำงอิงจำกรำคำตลำด ตลอดจนมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
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อนุญำตแห่งประเทศไทย รวมทัง้ พิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร และคำนึงถึงประโยชน์ ของบริ ษัท ฯ เป็ น
สำคัญ และจะเปิ ดเผยรำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และรำยงำนประจำปี ของบริษัทฯ
12.4 รายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่ าสุด
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

1
2
3
4
5
6.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

นำยแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยำกร
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยจอห์น ลี โกะชุน
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยญำณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
ดร.สำธิต วิทยำกร
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวอรัญญำ เฉลิมพรวโรดม
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
ดร.จุฑำมำส อิงโพธิ์ชยั
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวปรียำพร อภิวำทน์วิทยะ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวสำธิตำ วิทยำกร
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงอัจฉรำ รัตนพันธุ์ศรี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยศิริชยั โตวิริยะเวช
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยศุภวัส พงษ์ศิริพำนิช
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงเสมอแข สัทธำพงศ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวถิรนันท์ แสงพึ่งธรรม

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
จานวนหุ้นสามัญ
ร้ อยละ
806,728,800
10,000,000

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563
จานวนหุ้นสามัญ
ร้ อยละ
-

806,728,800
10,000,000

-

24.89
0.30
-

-

23.30
0.29
-

15,149,000
100,000
22,985,100
1,917,852,143
10,120,000
372,800
100,000
474,200

0.46
0.003
0.71
59.19
0.31
0.01
0.003
0.01

15,149,000
130,000
22,985,100
1,917,852,143
10,120,000
2,136,100
372,800
100,000
474,200

0.44
0.004
0.66
55.39
0.29
0.06
0.01
0.003
0.01
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสุกนิษฐ์ มหำนุกลู
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวแพร โฮ่วรังกูร
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวณภัทร์ พร รอดชะ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวจันทร์ เพ็ญ จงจีรังทรัพย์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยนฤพล พันธุ์ศภุ มงคล
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงเตือนใจ แก้ ววรรณำ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยโชติ นิสงู
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยแพทย์อธิวฒ
ั น์ น้ อยประสิทธิ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยแพทย์สรุ ดนัย เนำว์รุ่งโรจน์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยแพทย์ณรงค์ศกั ดิ์ วงศ์โรจน์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงพิมพ์ญดำ บุญเต็ม
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงพิมญดำ เรือนอนุกลู
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยแพทย์สบื พงษ์ อินทรลำวัณย์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวพัฒน์กมล ศักดิ์อำธรทรัพย์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวอติยำ อำวัชนำกำร
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวบุษกร แก้ วบุญธรรม
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยบุญชนะ เพชรพลอยงำม

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
จานวนหุ้นสามัญ
ร้ อยละ
98,000
0.003
21,000
0.0006
2,542,000
0.07
29,600
0.0009
-

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 99

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563
จานวนหุ้นสามัญ
ร้ อยละ
100,000
0.002
98,000
0.003
21,000
0.0006
2,548,000
0.07
29,600
0.0009
151,700
0.004
220,000
0.006
28,300
0.0008
-

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวธิษณำ โตวิริยะเวช
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวสุดำมำศ บุญวรรณ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงนิภำพร นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงวรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำงสำวคงชนก ธีรวรำกำนต์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยวรทัศน์ ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยสิทธิชยั วงศ์ณิชชำกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยฐิสริน ตรรกเมธำ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
นำยแพทย์ก่อพงศ์ รุกขพันธ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
จานวนหุ้นสามัญ
ร้ อยละ
3,009,800
0.09
-

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563
จานวนหุ้นสามัญ
ร้ อยละ
3,009,800
0.09
150,000
0.004
-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมำยเหตุ : จำนวนหุ้นที่ถือโดยนำงสำวสำธิตำ วิทยำกร นับรวมหุ้นที่ถือโดย Peak Developments Holding Co., Ltd. เนื่องจำกนำงสำว
สำธิตำเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Peak Developments Holding Co., Ltd. โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 55.39 และนับรวมหุ้นที่ถือโดย UBS AG
HONG KONG BRANCH เนื่องจำก UBS เป็ น Custodian ของนำงสำวสำธิตำ

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 100

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13 ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 งบการเงิน
13.1.1 รายงานการสอบบัญชี
รำยงำนของผู้สอบบัญชีในช่วงระยะเวลำ 3 ปี สำหรับงบกำรเงินปี 2560-2562 ซึ่งตรวจสอบโดย นำยชำญชัย
ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำด
หลักทรัพย์ เลขที่ 3760 จำกบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไข โดยมี
ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินรวมของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจกำร) และงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษัทแสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรของบริ ษัท และผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำร
ด ำเนิ น งำนเฉพำะกิ จ กำร กระแสเงิ น สดรวมและกระแสเงิ น สดเฉพำะกิ จ กำร ได้ จัด ท ำขึ น้ โดยถูก ต้ อ งตำมที่ ค วรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน และงบกำรเงินนี ้ได้ ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้ องและได้ รับกำรรับรอง
จำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ ว

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 101

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

13.1.2 ตารางสรุ ปงบการเงิน
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2561

2562
จานวนเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีข้อจำกัด
ในกำรเบิกใช้ หมุนเวียน
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น – สุทธิ
ลูกหนี ้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
ส่วนที่ครบกำหนดในหนึ่งปี – สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริษัทย่อย
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจกำรอื่น
สินค้ ำคงเหลือ-สุทธิ
งำนระหว่ำงทำตำมสัญญำบริกำร
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

2560

ร้ อยละ

จานวนเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562
ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

2560
จานวนเงิน

ร้ อยละ

395,865
525,827

2.71
3.60

449,319
6,064

3.14
0.04

371,922
647,920

2.84
4.95

53,080
484,568

0.41
3.72

91,810
3,930

0.81
0.03

71,738
46,531

0.74
0.48

5,000

0.03

5,446

0.04

5,446

0.04

5,000

0.04

5,000

0.04

5,000

0.05

233,450

1.60

267,617

1.87

199,956

1.53

48,066

0.37

43,687

0.38

13,375

0.14

-

-

-

-

-

-

1,611

0.01

-

-

-

-

0.27
0.40
0.37
8.98

49,572
96,599
874,616

0.35
0.00
0.67
6.11

49,984
12,937
85,286
1,373,451

0.38
0.10
0.65
10.49

1,355,989
39,044
5,059
12,505
2,004,922

10.42
0.30
0.04
0.00
0.10
15.40

520,836
5,891
9,016
680,169

4.57
0.05
0.08
5.97

101,749
308
6,341
245,042

1.06
0.00
0.07
2.54

39,044
59,120
54,495
1,312,801

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 102

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2561

2562
จานวนเงิน
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีข้อจำกัดใน
กำรเบิก

ลูกหนี ้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน – สุทธิ

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ
สิทธิกำรเช่ำ
ค่ำควำมนิยม
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำที่หมุนเวียน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

2560

ร้ อยละ

จานวนเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562
ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

2560
จานวนเงิน

ร้ อยละ

2,800

0.02

12,166

0.08

13,600

0.10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,744

0.05

-

-

-

-

411
330
1,576,376
9,896,170
93,977
26,513
1,657,153
23,278
30,236
13,307,244
14,620,045

0.00
0.00
10.78
67.69
0.64
0.18
11.33
0.16
0.21
91.02
100.00

330
2,719,903
8,942,750
69,632
25,222
1,648,636
4,604
20,222
13,443,465
14,318,081

0.00
19.00
62.46
0.49
0.18
11.51
0.03
0.14
93.89
100.00

2,754,026
7,187,430
77,062
22,422
1,648,636
5,301
6,285
11,714,762
13,088,213

21.04
54.92
0.59
0.17
12.60
0.04
0.05
89.51
100.00

7,963,253
330
3,033,819
4,631
3,534
11,012,311
13,017,233

61.17
0.00
23.31
0.04
0.03
84.60
100.00

8,013,254
330
2,679,825
3,677
14,492
10,711,578
11,391,747

70.34
0.00
23.52
0.03
0.13
94.03
100.00

8,013,254
1,366,438
3,817
2,468
4,341
9,390,318
9,635,360

83.17
14.18
0.04
0.03
0.05
97.46
100.00

50,011
485,985
36,797

0.34
3.32
0.25

7,415
1,030,400
463,546
24,502

0.05
7.20
3.24
0.17

1,448
30,000
1,370,900
23,707

0.01
0.23
10.47
0.18

91,470
10,560

0.70
0.08

1,000,400
98,774
6,076

8.78
0.87
0.05

1,053,985
4,078

-
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10.94
0.04

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2561

2562
จานวนเงิน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

2560

ร้ อยละ

จานวนเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562
ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

2560
จานวนเงิน

ร้ อยละ

เงินกู้ยืมระยะสันจำกกิ
้
จกำรที่เกี่ยวข้ อง

348,416

2.38

461,891

3.23

445,619

3.40

1,886,111

14.49

614,851

5.40

-

-

ส่วนของหนิ ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่
ครบกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

64,812

0.44

26,437

0.18

8,706

0.07

27,249

0.21

9,280

0.08

-

-

260,325

1.78

184,000

1.29

138,198

1.06

95,611

0.73

32,818

0.29

-

-

539,338

3.69

530,404

3.70

-

-

539,338

4.14

530,404

4.66

-

-

15,458
24,638
92,631
1,918,411

0.11
0.17
0.63
13.12

18,944
30,674
75,224
2,853,437

0.13
0.21
0.53
19.93

71,779
49,054
75,598
2,215,008

0.55
0.37
0.58
16.92

7,187
6,446
2,663,972

0.06
0.05
20.46

9,203
5,830
2,307,636

0.08
0.05
20.26

29,076
4,871
1,092,010

0.30
0.05
11.33

204,918

1.40

74,640

0.52

11,057

0.08

90,692

0.70

31,522

0.28

-

-

2,267,471

15.51

2,063,843

14.41

1,102,412

8.42

1,457,763

11.20

915,501

8.04

-

-

24,479

0.17

3,320
19,193

0.02
0.13

9,635
19,676

0.07
0.15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

521,470

3.98

-

-

-

-

521,470

5.41

333,880

2.28

333,153

2.33

171,398

1.31

164,790

1.27

170,322

1.50

-

-

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
ส่วนของตัว๋ สัญญำใช้ เงินระยะยำว
จำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
ภำษีเงินได้ ค้ำงจ่ำย
เงินมัดจำรับจำกลูกค้ ำที่หมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงิน
เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ
เงินมัดจำรับจำกลูกค้ ำ
ตัว๋ สัญญำใช้ เงินระยะยำวจำกบุคคล
ที่เกี่ยวข้ อง
หนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 104

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2561

2562
จานวนเงิน

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
กำไรสะสม
สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ ำของ

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

2560
จานวนเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562
ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

2560
จานวนเงิน

ร้ อยละ

117,847
41,812
2,990,407
4,908,818

0.81
0.29
20.45
33.58

85,163
43,713
2,623,025
5,476,462

0.59
0.31
18.32
38.25

71,012
42,443
1,949,103
4,164,111

0.54
0.32
14.89
31.82

18,535
17,437
1,749,216
4,413,189

0.14
0.13
13.44
33.90

15,152
3,446
1,135,945
3,443,581

0.13
0.03
9.97
30.23

12,681
27,620
561,771
1,653,781

0.13
0.29
5.83
17.16

3,462,337
5,163,517

23.68
35.32

3,240,088
4,476,767

22.63
31.27

3,240,088
4,476,767

24.76
34.20

3,462,337
5,163,517

26.60
39.67

3,240,088
4,476,767

28.44
39.30

3,240,088
4,476,767

33.63
46.46

44,200
(626,349)
766,023

0.30
(4.28)
5.24

44,200
(447,623)
764,130

0.31
(3.13)
5.34

44,200
(278,896)
764,130

0.34
(2.13)
5.84

44,200
(66,010)
-

0.34
(0.51)
-

44,200
187,112
-

0.39
1.64
-

44,200
220,524
-

0.46
2.29
-

รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของบริษัท
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

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

901,499
9,711,227
14,620,045

6.17
66.42
100.00

764,058
8,841,619
14,318,081

5.34
61.75
100.00

677,813
8,924,102
13,088,213

5.18
68.18
100.00

8,604,044
13,017,233

66.10
100.00

7,948,166
11,391,747

69.77
100.00

7,981,579
9,635,360

82.84
100.00

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 105

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2561

2562
จานวนเงิน

รำยได้ จำกกิจกำรโรงพยำบำล
รำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริกำร
ต้ นทุนจำกกิจกำรโรงพยำบำล
ต้ นทุนกำรขำยและให้ บริกำร
กำไรขันต้
้ น
รำยได้ อื่น
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรจำหน่ำยเงิน
ลงทุนในบริษทั ย่อย
กำไรจำกกำรซื ้อธุรกิจในรำคำต่ำกว่ำ
มูลค่ำยุติธรรม
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำใช้ จ่ำยอื่น
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วม
กำไร (ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
(ค่ำใช้ จ่ำย) รำยได้ ภำษี เงินได้

ร้ อยละ

จานวนเงิน

2560

ร้ อยละ

จานวนเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562
ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

2560
จานวนเงิน

ร้ อยละ

2,296,171
575,270
(1,879,283)
(353,286)
638,872
46,890

79.97
20.03
(65.45)
(12.30)
22.25
1.63

2,084,631
574,240
(1,577,358)
(376,029)
705,484
51,145

78.40
21.60
(59.32)
(14.14)
26.53
1.92

1,690,423
547,348
(1,274,462)
(453,257)
510,051
166,524

75.54
24.46
(56.95)
(20.25)
22.79
7.44

227,379
288,754
(251,700)
(137,816)
126,617
30,703

44.05
55.95
(48.77)
(26.70)
24.53
5.95

206,947
286,784
(172,493)
(162,004)
159,234
23,846

41.91
58.09
(34.94)
(32.81)
32.25
4.83

280,254
(138,946)
141,308
143,332

100.00
(49.58)
50.42
51.14

240,375

8.37

-

-

-

-

(45,000)

(8.72)

-

-

-

-

-

-

82,544

3.10

-

-

-

-

82,544

16.72

-

-

(66,870)
(842,341)
(16,965)
(153,190)
161
(153,069)
(2,434)

(2.33)
(29.34)
(0.59)
(5.33)
0.01
(5.33)
(0.08)

(60,303)
(725,419)
(16,579)
(126,109)
(89,237)
(31,211)

(2.27)
(27.28)
(0.62)
(4.74)
(3.36)
(1.17)

(45,388)
(761,051)
(8,324)
(69,120)
(207,308)
(164,306)

(2.03)
(34.01)
(0.37)
(3.09)
(9.26)
(7.34)

(20,485)
(250,915)
(100,982)
(260,061)
5,814

(3.97)
(48.61)
(19.57)
(50.39)
1.13

(18,370)
(212,042)
(74,702)
(39,488)
4,253

(3.72)
(42.95)
(15.13)
(8.00)
0.86

(12,425)
(159,626)
(8,934)
103,656
(7,245)

(4.43)
(56.96)
(3.19)
36.99
(2.59)

กาไร (ขาดทุน)สาหรั บปี จากการดาเนินงาน
ต่ อเนื่อง

(155,503)

(5.42)

(120,448)

(4.53)

(371,614)

(16.61)

(254,247)

(49.26)

(35,235)

(7.14)

96,411

34.40

ขำดทุนสำหรับปี จำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก

(31,439)

(1.09)

(32,195)

(1.21)

-

-

-

-

-

-

-

-

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 106

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2561

2562
จานวนเงิน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

2560

ร้ อยละ

จานวนเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562
ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

2560
จานวนเงิน

ร้ อยละ

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงำน
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีของกำรวัด
มูลค่ำใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์
พนักงำน

(186,942)

(6.51)

(152,643)

(5.74)

(371,614)

(16.61)

(254,247)

(49.26)

(35,235)

(7.14)

96,411

34.40

4,155

0.14

4,702

0.18

11,494

0.51

1,406

0.27

2,277

0.46

(50)

(0.02)

(831)

(0.03)

(940)

(0.04)

(2,298)

(0.10)

(281)

(0.05)

(455)

(0.09)

10

0.00

รวมรำยกำรที่จะไม่จดั ประเภทรำยกำรใหม่
ไปยังกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง

3,324

0.12

3,761

0.14

9,195

0.41

1,125

0.22

1,822

0.37

-

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี –
สุทธิจากภาษี

3,324

0.12

3,761

0.14

9,195

0.41

1,125

0.22

1,822

0.37

(40)

(0.01)

(6.39)

(148,882)

(5.60)

(362,418)

(16.20)

(253,122)

(49.04)

(33,413)

(6.77)

96,371

34.39

(181,717)
(5,225)

(6.33)
(0.18)

(173,397)
20,754

(6.52)
0.78

(345,096)
(26,518)

(15.42)
(1.19)

(254,247)
-

(49.26)
-

(35,235)
-

(7.14)
-

96,411
-

34.40
-

(186,942)

(6.51)

(152,643)

(5.74)

(371,614)

(16.61)

(254,247)

(49.26)

(35,235)

(7.14)

96,411

34.40

(178,726)
(4,892)

(6.22)
(0.17)

(168,727)
19,845

(6.35)
0.75

(343,177)
(19,241)

(15.34)
(0.86)

(253,122)
-

(49.04)
-

(33,413)
-

(6.77)
-

96,371
-

34.39
-

(183,618)
(0.056)

(6.39)

(148,882)
(0.054)

(5.60)

(362,418)
(16.20)
(0.107)

96,371
0.030

34.39

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ ำของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุม
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ ำของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุม
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน(บาท)

(183,618)

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 107

(253,122)
(49.04)
(0.078)

(33,413)
(6.77)
(0.011)

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สรุ ปงบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2561

2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ ้น
(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

193,019
(400,965)
161,906
(46,040)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2560

2560

15,459 112,328
(2,001,298)
97,818
2,057,270 (113,773)
71,431
96,373

441,905
395,865

370,474
441,905

274,101
370,474

(79,702)
(1,708,802)
1,749,774
(38,730)

(112,893)
(2,412,100)
2,545,065
20,072

192,656
(167,893)
24,763

91,810
53,080

71,738
91,810

46,975
71,738

13.1.3 ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ

หน่ วย
2562

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้
สินทรัพย์ (Activity Ratio)
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้กำรค้ ำ
ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตรำส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถำวร
อัตรำหมุนเวียนของเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
ระยะเวลำชำระหนี ้เฉลี่ย
วงจรเงินสด
อัตรำหมุนเวียนสินค้ ำคงเหลือ
ระยะเวลำกำรขำยสินค้ ำเฉลี่ย
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการ
ทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรำกำไรขันต้
้ น
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตรำผลตอบแทนสินทรัพย์

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2560

เท่ำ
เท่ำ

0.68
0.60

0.31
0.25

0.62
0.55

0.75
0.22

0.29
0.06

0.22
0.12

เท่ำ
วัน
เท่ำ
เท่ำ
วัน
วัน
เท่ำ
วัน

17.76
21
0.34
16.60
22
7
41.08
9

21.46
17
0.35
12.83
28
(2)
40.75
9

15.70
23
0.35
10.12
36
(3)
35.45
10

14.97
24
0.19
15.00
24
5
71.14
5

25.58
14
0.30
16.89
22
(4)
107.92
3

24.36
15
0.31
8.99
41
(25)
332.41
1

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

22.25
(5.75)
(2.15)
(1.29)

26.53
(6.21)
(2.12)
(1.11)

22.79
(14.35)
(4.29)
(2.70)

24.53
(46.49)
(3.07)
(2.08)

32.25
(5.87)
(0.44)
(0.34)

50.42
22.76
1.22
1.06

เท่ำ
เท่ำ

0.56
2.61

0.68
1.90

0.50
4.31

0.51
0.06

0.43
(0.74)

0.21
22.55

บำท
บำท

(0.056)
2.54

(0.054)
2.49

(0.107)
2.55

(0.078)
2.49

(0.011)
2.45

0.030
2.46

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)

อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี ้ย
ข้ อมูลต่ อหุ้น
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำน
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น
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14 การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
เหตุการณ์ สาคัญที่เกิดขึน้ ในปี 2562
เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 บริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นทำงอ้ อม (บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด)
ได้ เข้ ำซื ้อและรับโอนกิจกำรทังหมดของบริ
้
ษัท ลำพูน รวมแพทย์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน
ภำยใต้ ชื่อ “โรงพยำบำล ศิริเวชลำพูน” ซึง่ ตั ้งอยู่ในจังหวัดลำพูน เพื่อขยำยเครื อข่ำยในกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำลของ
กลุ่มกิจกำรให้ ครอบคลุม เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแสวงหำรำยได้ ของกลุ่มกิจกำรในอนำคต โดยบริ ษัทย่อยได้ ชำระ
ค่ำตอบแทนในกำรโอนกิจกำรเป็ นจำนวนเงิน 96.0 ล้ ำนบำท จำกรำยกำรดังกล่ำวทำให้ บริ ษัทฯ มีค่ำควำมนิยมเกิดขึ ้น
จำนวน 13.09 ล้ ำนบำทในงบกำรเงินรวม
เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2562 บริษัทฯ ได้ จดั พิธีเปิ ดดำเนินกำรโรงพยำบำล พิษณุเวชอุตรดิตถ์ ซึง่ เป็ นโรงพยำบำล
เอกชนแห่งเดียวของจังหวัด โดยมีห้องพักคนไข้ ที่สำมำรถรองรับบริ กำรด้ วยห้ องพิเศษ 50 ห้ อง ห้ องพิเศษเดี่ยวใน ICU
พร้ อมอุปกรณ์และเครื่ องช่วยหำยใจ 7 ห้ อง ห้ องผ่ำตัดที่เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล และห้ องเครื่ องมือแพทย์ที่ทนั สมัย
เช่น เครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ควำมเร็ วสูง เครื่ องตรวจมะเร็ งเต้ ำนม เครื่ องอัลตรำซำวด์ 4 มิติ เครื่ องตรวจสมรรถภำพ
หัวใจ เครื่ องตรวจหัวใจด้ วยคลื่นเสียงควำมถี่สงู พร้ อมบริกำรศูนย์ฉกุ เฉินและอุบตั ิเหตุ โดยแพทย์เวชศำสตร์ ฉกุ เฉิน พร้ อม
รองรับผู้ป่วยในพื ้นที่และจังหวัดใกล้ เคียง เช่น สุโขทัย แพร่ น่ำน รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ ำน สปป.ลำว และพร้ อมรับส่งต่อ
ผู้ป่วยตลอด 24 ชัว่ โมง ไปยังโรงพยำบำลในเครื อเพื่อเสริมกำรบริกำรงำนให้ เป็ นเครื อข่ำย
เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2562 บริ ษัท วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิง้ จำกัด (บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ) ได้ จำหน่ำยหุ้น
สำมัญของบริ ษัท กรุ งเทพบริ หำร จำกัด (บริ ษัทย่อยของ บริ ษัท วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิ ้ง จำกัด ) ซึ่งมีสินทรัพย์ที่สำคัญ
เหลืออยู่เพียงอย่ำงเดียว คือ ที่ดินพื ้นที่ 651 ตำรำงวำ และสิ่งปลูกสร้ ำงเป็ นโรงแรมเก่ำจำนวน 60 ห้ อง ให้ แก่ บริษัท วีเอม
เอส ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ ในรำคำ 1,329.0 ล้ ำนบำท โดยในกำรทำรำยกำรนี ้ได้
เกิดกำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 240.4 ล้ ำนบำท ซึง่ แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จระหว่ำงปี
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562 ได้ จดั พิธีเปิ ดดำเนินกำรโรงพยำบำล พริ น้ ซ์ อุทยั ธำนี ซึ่งเป็ นโรงพยำบำลเอกชน
แห่งเดียวของจังหวัด ขนำด 60 เตียง ที่พร้ อมให้ บริ กำรตรวจรั กษำโรคต่ำง ๆ รวมทัง้ บริ กำรตรวจสุขภำพ โดยมุ่งเน้ น
ศักยภำพกำรดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตด้ วยศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้ บริ กำรด้ วยทีมแพทย์เวชศำสตร์ ฉุกเฉินและบุคลำกร
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง พร้ อมเครื่ องมือและเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ที่ทนั สมัยและครบถ้ วน นอกจำกนี ้ยังสำมำรถรองรับ
ชำวจังหวัดอุทยั ธำนีและใกล้ เคียง เช่น ชัยนำท นครสวรรค์ พร้ อมระบบให้ คำปรึกษำและรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชัว่ โมง
ไปยังโรงพยำบำลในเครื อ เช่น โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกน ้ำโพ นครสวรรค์
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ) ได้ ลงนำมสัญญำ
ร่ ว มทุ น กั บ บริ ษั ท ศรี ส ะเกษ เมดิ เ ทค จ ำกั ด เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ โรงพยำบำลเอกชนในจัง หวัด ศรี ส ะเกษ ในนำม
“โรงพยำบำล พริ น้ ซ์ ศรี สะเกษ” ซึ่งเป็ นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดศรี สะเกษ ขนำด 59 เตียง ซึ่งจะเริ่ มทำกำร
ก่อสร้ ำง ภำยใน ไตรมำสแรก ของปี 2563 และคำดว่ำจะพร้ อมเปิ ดดำเนินกำรให้ บริกำรภำยใน ครึ่งแรก ของปี 2564
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 บริ ษัทฯ ได้ ขำยและรับชำระค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จำนวน 222.25 ล้ ำนหุ้น จำก
IFC (International Finance Corporation) โดยเป็ นกำรออกหุ้นสำมัญใหม่ตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อ
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วันที่ 25 เมษำยน 2562 ที่อนุมัติกำรเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทั่วไป โดยมีรำคำหุ้นละ 4.09 บำท โดยรำคำตลำดต่อหุ้น
เฉลี่ย 7 วัน และ 14 วัน เท่ำกับ 4.18 บำท และ 4.14 บำท ตำมลำดับ คิดเป็ นมูลค่ำรวม 909.0 ล้ ำนบำท โดยมูลค่ำที่ได้ รับ
ชำระแบ่งออกเป็ นส่วนของมูลค่ำที่ตรำไว้ และส่วนเกินมูลค่ำหุ้น สำมัญเป็ นจำนวน 222.25 ล้ ำนบำท และ 686.75 ล้ ำน
บำท ตำมลำดับ
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 บริ ษัทฯ ได้ จำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษัท คอนเวอร์ เ จนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยที่ดำเนินงำนในส่วนงำนให้ บริ กำรเกี่ยวกับกำรติดตั ้งระบบสำรสนเทศ ให้ แก่ บริ ษัท ฟูลสแทคเอ็นเตอร์ ไพรส์
จำกัด ซึ่งเป็ นบุคคลภำยนอก ในรำคำ 5.0 ล้ ำนบำท โดยในกำรทำรำยกำรนี ้ได้ ทำให้ เกิดผลขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงิน
ลงทุนในบริ ษัทย่อยจำนวน 45.0 ล้ ำนบำทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และกำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
จำนวน 5.6 ล้ ำนบำทในงบกำรเงินรวม ซึ่งแสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จในระหว่ำงปี เนื่องจำกบริ ษัทฯ ได้ ทำกำร
โอนย้ ำ ยส่ ว นงำนบุ ค ลำกรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กำรจัด ท ำระบบพัฒ นำ และติ ด ตัง้ ระบบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ
โรงพยำบำลทังหมดมำอยู
้
่ในบริ ษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง (บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ) ก่อนกำรขำยกิจกำรในบริ ษัทนี ้
ออกไป
เมื่ อ วัน ที่ 2 ธั น วำคม 2562 บริ ษั ท ฯ ได้ จัด พิ ธี เ ปิ ดโรงพยำบำลพริ น้ ซ์ สุว รรณภูมิ อย่ ำ งเป็ น ทำงกำร ซึ่ง เป็ น
โรงพยำบำลเอกชนระดับตติยภูมิชนน
ั ้ ำที่มีศนู ย์ควำมเป็ นเลิศทำงกำรแพทย์เฉพำะทำง และพร้ อมเป็ นศูนย์กลำงในกำรรับ
ช่วงส่งต่อกำรรั กษำพยำบำลไปยังโรงพยำบำลต่ำงๆ ในเครื อ รวมทัง้ ได้ เปิ ดบริ ษัทพันธมิ ตรต่ำง ๆ ที่จะพัฒนำธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องทำงกำรแพทย์อื่น ๆ เช่น โรงพยำบำลบำรุ งรำษฎร์ ในกำรร่ วมให้ บริ กำรเปิ ดโมเดลธุรกิจใหม่ “Bumrungrad
Health Network- Growing Together Model” โดยกำรตัง้ ศูนย์ควำมเป็ นเลิศทำงกำรแพทย์ เพิ่มโอกำสกำรเข้ ำถึงกำร
รักษำพยำบำลที่ได้ คุณภำพมำตรฐำน โดยเฟสแรกเป็ น ศูนย์กระดูกสันหลังและข้ อ ที่โรงพยำบำลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ และ
กำรร่วมทุนกับ Nihon Keiei Group (NKG) ในกำรร่วมลงทุนทำศูนย์ดแู ลผู้สงู อำยุ เป็ นต้ น
เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ได้ มีมติ อนุมตั ิกำรจัดตั ้งบริ ษัทย่อยแห่งใหม่ภำยใต้
ชื่อ บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด เพื่อรองรับกำรขยำยกำรลงทุนและกำรดำเนินธุรกิจโรงพยำบำลในจังหวด
ชุมพร โดยจะมีทนุ จดทะเบียนจำนวน 270.0 ล้ ำนบำท แบ่งออกเป็ นห้ นสุ ำมัญจำนวน 27 ล้ ำนหุ้น มลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้นุละ
10 บำท และมีมติอนุมตั ิให้ บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด เข้ ำซื ้อและรับโอนกิจกำรสถำนพยำบำลของบริษทั
โรงพยำบำลวิรัชศิลป์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ ชื่อ “โรงพยำบำลวิรัช ศิลป์ ” มีจำนวน
เตียงจดทะเบียน 100 เตียง ตั ้งอยู่ในจังหวัดชุมพร โดยจะรับโอนมำซึง่ กิจกำรสถำนพยำบำลของวิรัชศิลป์ โดย บริษัท พริ น้
ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด จะชำระค่ำตอบแทนกำรโอนกิจกำรเป็ นจำนวนรวมทัง้ สิ ้นไม่เกิน 540.0 ล้ ำนบำท ซึ่ง
บริ ษัทฯ คำดว่ำกำรได้ มำซึ่งกิจกำรสถำนพยำบำลของวิรัชศิลป์ ในครั ง้ นีจ้ ะเป็ นกำรขยำยเครื อข่ำยในกำรประกอบธุรกิจให้
ครอบคลุมภูมิภำคต่ำงๆ ในประเทศไทยมำกขึ น้ โดยเฉพำะบริ เวณภำคใต้ ของประเทศไทย อันจะเป็ นกำรช่วยเสริ มสร้ ำง
กำรเติบโตและเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันรวมทัง้ เป็ นแสวงหำรำยได้ ของกล่มุบริ ษัทฯ ต่อไปใน
อนำคต
เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2562 บริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิกำรร่ วมทุนในกิจกำรดูแลผู้สงู อำยุกบั NK Group โดยบริ ษัทฯ
ได้ เข้ ำลงนำมในสัญญำร่ วมทุน Joint Venture Agreement เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2562 เพื่อจะได้ ร่วมดำเนินงำนธุรกิจ
กำรดูแลผ้ สงู อำยุ และมีมติอนุมัติกำรจัดตั ้งบริ ษัทย่อยแห่งใหม่ภำยใต้ ชื่อบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เอ็นเคจี จำกัด เพื่อดำเนินกำร
ลงทุนในธุรกิจดูแลผู้สงู อำยุ โดยกำรร่ วมทุนดังกล่ำวมีบริ ษัทฯ ถือหุ้น 51% ในขณะที่ NK Group ถือหุ้น 49% ซึ่งรูปแบบ
กำรดูแลผู้สูงอำยุจะเน้ นกำรดูแ ลแนวควำมคิด Self-reliance ให้ ผ้ ูสูงอำยุกลับมำแข็งแรงและกลับ ไปใช้ ชีวิต พื น้ ฐำน
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ประจำวัน (ADL - Activities of Daily Living) กับครอบครั วได้ และต้ องกำรที่จะดูแลผู้สูงอำยุในรู ปแบบกำรฟื ้นฟูดูแล
ช่วยเหลือให้ ผ้ สู งู อำยุมีร่ำงกำยและจิตใจที่เข้ มแข็ง สำมำรถพึ่งพำตนเองให้ ได้ มำกที่สดุ โดยคำดว่ำจะเริ่ มดำเนินกำรแห่ง
แรกภำยในโรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ ภำยในปี 2563
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่ อการดาเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์ และการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ
ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนในช่วง 5-6 ปี ที่ผ่ำนมำ จัดเป็ นธุรกิจที่มีอัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้ เฉลี่ยอยู่ที่
ประมำณ ร้ อยละ 10.0 ต่อปี ขณะที่กำไรสุทธิของธุรกิจเติบโตเฉลี่ยร้ อยละ 10.7 ต่อปี โดยส่วนหนึ่งเป็ นผลมำจำกรำยได้
จำกค่ำรั กษำพยำบำลที่ปรั บสูงขึน้ ตำมกำรรั กษำ ควำมซับซ้ อนของโรคและเทคโนโลยีที่ใช้ และกำรขยำยกำรลงทุน
โรงพยำบำลเอกชนแห่งใหม่ ขณะที่กลุ่มคนไข้ ต่ำงชำติ โดยเฉพำะกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Medical Tourism) และ
กลุ่มคนไข้ คนไทยที่มีกำรประกันสุขภำพโดยตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มที่มีกำลังซื ้อปำนกลำงถึงสูง ถือเป็ นตัวขับเคลื่อน
หลักของธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน
ในขณะที่ ในปี 2563 ภำพรวมกำไรสุทธิของธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน (ที่จดทะเบียนอยู่ในตลำดหลักทรัพย์ฯ) จะ
เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3-6 ชะลอลงเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยเฉพำะโรงพยำบำลเอกชนที่เจำะกลุ่มคนไข้ กำลังซื ้อปำนกลำง
ถึงสูง ซึง่ สำเหตุหลักมำจำกกำรแข่งขันที่รุนแรง โดยจำนวนคู่แข่งทยอยเพิ่มขึ ้น แต่คนไข้ ที่มีศกั ยภำพกลับไม่ได้ เพิ่มขึ ้นตำม
จึ ง กดดัน กำรเติ บ โตของรำยได้ ใ ห้ ช ะลอตัว ลง เมื่ อ เที ย บกับ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยต่ ำ งๆ ที่ ยัง คงมี ต่ อ เนื่ อ งจำกกำรปรั บ ตัว ของ
ผู้ประกอบกำร เช่น ค่ำใช้ จ่ำยบุคลำกรทำงกำรแพทย์ กำรลงทุนทำงด้ ำนเทคโนโลยีและบริ กำรเฉพำะทำงที่สร้ ำงควำม
แตกต่ำง หรื อแม้ แต่กำรเสนอส่วนลดสำหรับคนไข้ บำงกลุ่ม ทัง้ รำยได้ และควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของกลุ่มธุรกิจ
โรงพยำบำลเอกชน เริ่มส่งสัญญำณให้ เห็นถึงกำรเติบโตในอัตรำที่ชะลอลงในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี ้ ยังมีประเด็น
อื่นๆ ที่ต้องติดตำม โดยเฉพำะมำตรกำรควบคุมรำคำสินค้ ำยำ เวชภัณฑ์และกำรบริ กำรทำงกำรแพทย์ ที่น่ำจะกดดันกำร
ทำกำไรของธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนแตกต่ำงกันไปในแต่ละรำย แม้ ว่ำในมุมหนึ่ง มำตรกำรฯ ดังกล่ำว จะอำนวยควำม
สะดวกให้ กบั คนไข้ ในเรื่ องของกำรรับรู้ข้อมูลหรื อเปรี ยบเทียบรำคำยำ และสำมำรถตัดสินใจซื ้อยำเองนอกโรงพยำบำลได้
หำกพบว่ำมีรำคำที่ถูกกว่ำ แต่ในอีกมุมหนึ่งของธุรกิจ เนื่องจำกรำยได้ ส่วนใหญ่ของธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนเป็ นรำยได้
จำกค่ำยำ ดังนัน้ ผลจำกมำตรกำรฯ ดังกล่ำว อำจจะกดดันกำรทำกำไรของกลุ่มผู้ประกอบกำรในระยะข้ ำงหน้ ำ
อย่ำงไรก็ดีธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนบำงแห่งน่ำจะยังมีกำไรเพิ่มขึ ้นในปี 2563 โดยเฉพำะโรงพยำบำลที่อยู่ใน
ทำเลที่ยังไม่มีคู่แข่ง และเน้ นเจำะกลุ่มคนไข้ ที่ใช้ สิทธิ รักษำพยำบำลจำกกำรประกันสุขภำพของตนเอง ซึ่งในภำวะที่
เศรษฐกิจและกำลังซื ้อยังไม่ฟืน้ ตัว คนไข้ ที่ไม่มีประกันสุขภำพด้ วยตัวเอง และต้ องจ่ำยเงินสด น่ำจะหันมำเลือกใช้ บริกำร
ผ่ำนสิทธิของรัฐมำกขึ ้น และหำกในปี 2563 มีกำรปรับขึ ้นค่ำรักษำพยำบำลต่อหัวของประกันสังคม ก็น่ำจะช่วยหนุนรำยได้
และทำให้ กำไรของธุรกิจโรงพยำบำลกลุ่มนี ้ยังคงเพิ่มขึ ้น
ในระยะข้ ำงหน้ ำ เพื่อเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ยงจำกกำรสร้ ำงรำยได้ และทำกำไรของธุรกิจโรงพยำบำลใน
เครื อข่ำย PRINC นอกจำกจะมีกำรนำเอำเทคโนโลยีเข้ ำมำช่วยในกำรบริ หำรจัดกำรเพื่อลดต้ นทุนด้ ำนต่ำงๆ รวมถึงกำร
รั กษำคุณภำพของกำรให้ บริ กำรแล้ ว บริ ษัทฯ ควรปรั บกลยุทธ์ ทำงธุรกิจ โดยมองหำแหล่งรำยได้ ใหม่ๆ เข้ ำมำเสริ ม
นอกเหนื อไปจำกรำยได้ ห ลัก ที่เป็ นค่ ำรั กษำพยำบำล ซึ่ง ธุ ร กิ จในกลุ่ม Non-hospital เป็ น กลุ่ม ธุร กิจที่ น่ำสนใจและมี
แนวโน้ มขยำยตัวมำกขึ ้น เช่น ธุรกิจดูแลผู้สงู อำยุ เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นกลยุทธ์ที่ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนควรดำเนินกำร
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ในส่วนของบริ ษัทฯ ได้ ตั ้งเป้ำหมำยที่จะขยำยจำนวนโรงพยำบำลเพิ่มขึ ้นใน 3-5 ปี ข้ำงหน้ ำอย่ำงต่อเนื่อง โดย
เน้ นไปในต่ำงจังหวัดที่ไม่มีโรงพยำบำลเอกชนในจังหวัดนัน้ แต่มีประชำกรและมีควำมต้ องกำรทำงด้ ำนบริ กำรทำง
กำรแพทย์ โดยพยำยำมที่กระจำยโรงพยำบำลไปทัว่ ทุกภูมิภำค โดยบริ ษัทฯ จะเน้ นคุณภำพงำนบริ กำรควบคู่มำกับกำร
บริ หำรต้ นทุน ซึ่งสิ่งที่ทำและได้ ผลมำกคือกำรทำ Share Serviced โดยเน้ นเทคโนโลยี รวมเอำงำนบริกำรในส่วนที่ทำงำน
เหมือนๆ กันมำเป็ นฐำนข้ อมูลเดียว เช่น ฝ่ ำยบุคคล ฝ่ ำยบัญชี คุมคลังยำและเวชภัณฑ์ กำรรวมศูนย์เหล่ำนี ้สำมำรถลด
ต้ นทุนค่ำใช้ จ่ำยได้ และในกำรจัดซื ้ออุปกรณ์ ต่ำงๆ ด้ วยกำรเป็ นเครื อข่ำยสำมำรถช่วยลดค่ำใช้ จ่ำยลงได้ เช่นเดียวกัน
นอกจำกนี ย้ ั ง ได้ ให้ มี ล งทะเบี ย นผู้ ป่ วยและจั ด เก็ บ แฟ้ ม ข้ อมู ล ในระบบ Hospital Information System เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพ ลดควำมผิดพลำด และทำให้ ผ้ ูรับบริ กำรได้ รับควำมสะดวกรวดเร็ วมำกขึน้ ควำมสำเร็ จล่ำสุดในกำรนำ
เทคโนโลยีมำยกระดับงำนโรงพยำบำล คือ กำรขึ ้นระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกน ้ำโพ จังหวัด
นครสวรรค์ ให้ เป็ นโรงพยำบำลที่ได้ กำรรั บรองกำรนำระบบเวชระเบียนอิ เล็กทรอนิก ส์ ได้ มำตรฐำนขัน้ ที่ 7 (HIMSS
EMRAM Stage 7) ที่แสดงว่ำโรงพยำบำลพริ น้ ซ์ ปำกน ้ำโพ มีควำมเป็ นเลิศในด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่นำเข้ ำมำใช้ ใน
ระบบสุขภำพภำยในโรงพยำบำล นับเป็ นโรงพยำบำลแรกและโรงพยำบำลเดียวในประเทศไทยที่ได้ รับมำตรฐำนนี ้
เป้ำหมำยต่อไปของบริษัทฯ ยังคงจะเพิ่มบริกำรด้ ำนสุขภำพ เช่น กำรมองเรื่ องสังคมผู้สงู อำยุ ต่อไปคนจะอำยุยนื
ขึ ้นและจะเกิดสังคมสูงวัยที่ต้องกำรบริ กำรด้ ำนสุขภำพสำหรับกลุ่มนี ้ เป็ นอีกหนึ่งธุรกิจที่ บริ ษัทฯ มองเพื่อต่อยอดบริ กำร
ด้ ำนสุขภำพ โดยยังคงเน้ นบริ กำรที่คุณภำพรองรับควำมต้ องกำรของผู้มีรำยได้ ระดับกลำง ด้ วยกำรให้ บริ กำรดูแลผู้สงู วัย
ทุกรูปแบบเพื่อให้ มีชีวิตควำมเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น
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การวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

เพิ่มขึน้

เปลี่ยนแปลง

รำยได้ จำกกิจกำรโรงพยำบำล
หน่ วย : ล้ านบาท
รำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริกำร

2,296.2
575.3

2,084.6
574.2

211.6
(ลดลง)
1.1

10.1
ร้ อยละ
0.2

ต้ นทุนจำกกิจกำรโรงพยำบำล

1,879.3

1,577.4

301.9

19.1

ต้ นทุนกำรขำยและให้ บริกำร
กาไรขัน้ ต้ น

353.3
638.9

376.0
705.5

(22.7)
(66.6)

-6.0
-9.4

รำยได้ อื่น

46.9

51.1

(4.2)

-8.3

กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบ.ย่อย

240.4

-

240.4

100.0

ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้

926.2
153.2
(153.1)

802.3
82.5
126.1
(89.2)

123.9
(82.5)
27.1
63.9

15.4
-100.0
21.5
71.5

ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี จากการดาเนินงานต่ อเนื่อง

(2.4)
(155.5)

(31.2)
(120.4)

(28.8)
35.1

-92.2
29.1

ขำดทุนสำหรับปี จำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
ขาดทุนสาหรับปี

(31.4)

(32.2)

(0.8)

-2.3

(186.9)
(183.6)

(152.6)
(148.8)

34.3
34.8

22.5
23.3

กำไรจำกกำรซื ้อธุรกิจในรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ในปี 2562 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรำยได้ จำกกิจกำรโรงพยำบำลจำนวน 2,296.2 ล้ ำนบำท ต้ นทุนจำกกิจกำร
โรงพยำบำลจำนวน 1,879.3 ล้ ำนบำท และรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริกำรจำนวน 575.3 ล้ ำนบำท ต้ นทุนกำรขำยและ
ให้ บริกำรจำนวน 353.3 ล้ ำนบำท กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 240.4 ล้ ำนบำท ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและ
บริ หำรจำนวน 926.2 ล้ ำนบำท และต้ นทุนทำงกำรเงิน 153.2 ล้ ำนบำท ส่งผลให้ เกิดขำดทุนสำหรับปี จำกกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องจำนวน 155.5 ล้ ำนบำท และบริษัทฯ มีขำดทุนสำหรับปี จำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิกอีกจำนวน 31.4 ล้ ำนบำท ทำ
ให้ บริษัทฯ มีผลขำดทุนสำหรับปี 186.9 ล้ ำนบำท
ผลขำดทุนสำหรับปี 2562 และปี 2561 ได้ รวมรำยกำรปรับปรุงรำยกำรที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว จำก
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ขาดทุนสาหรับปี

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

เพิ่มขึน้

เปลี่ยนแปลง

หน่ วย : ล้ านบาท

ขำดทุนสำหรับปี จำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก

(186.9)
(31.4)

(152.6)
(32.2)

34.3
(ลดลง)
(0.8)

22.5
ร้ อยละ
-2.3

กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบ.ย่อย

240.4

-

240.4

100.0

(395.9)
-

(202.9)
82.5

193.0
(82.5)

95.1
-100.0

กำไรจำกกำรซื ้อธุรกิจในรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำ
ยุขาดทุ
ติธรรมนสาหรับปี (ไม่ รวมรายการปรับปรุง)
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จะเห็นได้ ว่ำหำกไม่รวมรำยกำรปรับปรุงต่ำง ๆ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะมีผลขำดทุนสำหรับปี อยู่ที่ 395.9 ล้ ำน
บำท ซึง่ ขำดทุนสูงกว่ำปี ที่ผ่ำนมำ 193.0 ล้ ำนบำท เนื่องจำก
- ในระหว่ำงปี มีโรงพยำบำลที่เปิ ดใหม่ 3 แห่ง คือ โรงพยำบำล ศิริเวช ลำพูน โรงพยำบำล พิษณุเวช อุตรดิตถ์
และโรงพยำบำลพริ น้ ซ์ อุทัยธำนี ที่ยังเปิ ดดำเนินงำนไม่เต็มประสิทธิ ภำพ ทำให้ มีต้นทุนทำงตรง และ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและประชำสัมพันธ์ และในค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรที่สงู กว่ำปกติ
- โรงพยำบำล พริ น้ ซ์ สุวรณภูมิ มีกำรปรับปรุงอำคำรผู้ป่วยในและอำคำรผู้ป่วยนอก ทำให้ มีควำมไม่สะดวก
กับผู้ใช้ บริ กำรและผู้ป่วยบำงชัน้ รวมทัง้ มีกำรยกเลิกกำรให้ บริ กำรแก่ผ้ ูป่วยหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
(บัตรทอง) ทำให้ รำยได้ ที่เข้ ำมำระหว่ำงปี ไม่เต็มประสิทธิภำพ ในขณะที่ต้นทุนและค่ำใช้ จ่ำยไม่ได้ ลดลงตำม
สัดส่วนที่รำยได้ ลด ซึ่งกำรปรับปรุงได้ แล้ วเสร็ จและเปิ ดดำเนินงำนอย่ำงเป็ นทำงกำรเมื่อต้ นเดือนธันวำคม
2562
- ในไตรมำสที่ 3-4 ของปี 2562 รำยได้ ของทังกลุ
้ ่มโรงพยำบำลและกลุ่มอสังหำริมทรัพย์ ได้ ขยำยตัวต่ำกว่ำที่
ควรจะเป็ นเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจำกภำวะกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ ทำให้
กำรเกิ ด โรคติ ด ต่ อ น้ อ ยลง รวมทัง้ สภำพเศรษฐกิ จ ที่ ไม่ เ อื อ้ อ ำนวยต่ อ กำรขยำยตัว ของธุ ร กิ จ ทัง้ ธุ ร กิ จ
โรงพยำบำล และธุรกิจ Serviced Apartment
ผลกำรดำเนินงำนตำมกลุ่มธุรกิจสำมำรถอธิบำยได้ ดงั ต่อไปนี ้
รายได้ จากการขายและให้ บริการ
หน่ วย : ล้ านบาท
ธุรกิจโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาและให้ เช่ าอสังหาริมทรัพย์
รวม

พ.ศ. 2562
จำนวนเงิน
2,296.2
575.3
2,871.5

ร้ อยละ
80.0
100.0
20.0

พ.ศ. 2561

เปลี่ยนแปลง

จำนวนเงิน

ร้ อยละ
78.4

ร้ อยละ
10.1

574.2
2,084.6
2,658.8

21.6
100.0

0.2
8.0

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้ จำกขำยและให้ บริกำร 2,871.5 ล้ ำนบำท สูงขึ ้น 212.7 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ
8.0 เป็ นผลมำจำก
• ธุรกิจโรงพยำบำล มีรำยได้ สงู ขึ ้น 211.6 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10.1 สำเหตุหลักมำจำก
- รำยได้ ของโรงพยำบำลที่เปิ ดใหม่ในปี 2562 คือ โรงพยำบำล ศิริเวชลำพูน โรงพยำบำล พิษณุเวช
อุตรติดถ์ และโรงพยำบำลพริ น้ ซ์ อุทัยธำนี รวม 162.2 ล้ ำนบำท และโรงพยำบำลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ
จำนวน 20.8 ล้ ำนบำท ที่ในปี 2561 รับรู้รำยได้ ไม่เต็มปี
- รำยได้ ของโรงพยำบำลที่มีอยู่เดิม คือ โรงพยำบำลพิษณุเวช และโรงพยำบำล พริ น้ ซ์ ปำกน ้ำโพ รวม
56.3 ล้ ำนบำท
• ธุรกิจพัฒนำและให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ มีรำยได้ เพิ่มขึ ้น 1.1 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อย 0.2 สำเหตุหลักมำ
จำก
- โครงกำรแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพำร์ ทเม้ นท์ สำทร วิ สต้ ำ – กรุงเทพฯ มีรำยได้ เพิ่มขึ ้น 5.9 ล้ ำนบำท
จำกอัตรำกำรเข้ ำพัก (Occupancy Rate) ที่สูงขึน้ จำกร้ อยละ 81.7 ในปี 2561 เป็ นร้ อยละ 86.8 ในปี
2562 และรำยได้ เฉลี่ยต่อห้ อง (ADR) สูงขึ ้นจำก 4,024บำท เป็ น 4,093 บำท
- อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ธุรกิจให้ เช่ำอำคำรสำนักงำนมีรำยได้ สงู ขึ ้นจำนวน 0.8 ล้ ำนบำท
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กาไรขัน้ ต้ น : ต่ำกว่ำปี 2561 จำนวน 66.6 ล้ ำนบำท สำเหตุหลักมำจำก
• ต้ นทุนของโรงพยำบำลที่เปิ ดใหม่ในปี 2562 คือ โรงพยำบำล ศิริเวชลำพูน โรงพยำบำล พิษณุเวชอุตรติดถ์
และโรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุทยั ธำนี รวม 174.8 ล้ ำนบำท และโรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ จำนวน 57.5
ล้ ำนบำท ที่ในปี 2561 รับรู้ต้นทุนไม่เต็มปี
• อีกทังโรงพยำบำลที
้
่มีอยู่ มีต้นทุนทำงตรงที่เพิ่มขึ ้นจำกค่ำใช้ จ่ำยพนักงำน และค่ำแพทย์
• ค่ำเสื่อมรำคำของทังโรงพยำบำลใหม่
้
และโรงพยำบำลที่มีอยู่เดิมเพิ่มขึ ้น
กาไรจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย: จำนวน 240.4 ล้ ำนบำท เป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว จำกกำร
จำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริษัท กรุงเทพบริหำร จำกัด
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร : สูงกว่ำปี 2561 จำนวน 123.9 ล้ ำนบำท (ร้ อยละ 15.4) เนื่องจำก
• ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรขำยและบริ ห ำรของโรงพยำบำล ศิ ริ เ วชล ำพู น โรงพยำบำล พิ ษ ณุ เ วชอุ ต รติ ด ถ์ และ
โรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุทยั ธำนี รวม 68.1 ล้ ำนบำท ที่เป็ นโรงพยำบำลใหม่ในปี 2562
• ค่ำใช้ จ่ำยในกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้ จ่ำยอื่น ๆ ของโรงพยำบำลใหม่ที่เปิ ดในปี นี ้ ทำให้ ค่ำใช้ จ่ำย
ในกำรขำยและบริหำรสูงขึ ้น
• ค่ำใช้ จ่ำยที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และที่ปรึกษำทำงกฎหมำยเพิ่มขึ ้น จำกที่ในปี 2562 มีกำรทำรำยกำรจำหน่ำยเงิน
ลงทุนในบริ ษัทย่อย 2 รำย และกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่ม ทุน อีกทัง้ บริ ษั ทฯ กำลังอยู่ในช่วงของกำรปรั บ
โครงสร้ ำงขององค์กร ทำให้ ต้องกำรผู้เชี่ยวชำญในแต่ละวิชำชีพมำให้ คำปรึกษำ เพื่อให้ ธุรกิจมีกำรเจริ ญเติบโต
ในอนำคต
• จำกมติพระรำชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงำนฉบับใหม่ที่ให้ ลูกจ้ ำงมีสิทธิได้ รับค่ำชดเชยจำกเดิมไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ ำง
อัตรำสุดท้ ำย 300 วัน เป็ น 400 วัน ทำให้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึ ้น 8.7 ล้ ำนบำท
กาไรก่ อนดอกเบีย้ ภาษี ค่ าเสื่อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย (EBITDA) :
หน่ วย : ล้ านบาท

ปี 2562

ปี 2561

เพิ่มขึน้

เปลี่ยนแปลง

กาไรก่ อนดอกเบีย้ ภาษี ค่ าเสื่อมราคา
ดอกเบีย้ จ่ าย
และค่ าตัดจาหน่ าย (EBITDA)
ค่ าเสื่อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย

472.5

458.4

153.2

126.1

14.1
(ลดลง)
27.1

3.1
ร้ อยละ
21.5

472.4
(153.1)

421.5
(89.2)

50.9
63.9

12.1
71.5

(2.4)

(31.2)

(155.5)

(120.4)

(28.8)
35.1

-92.2
29.1

232.1

375.9

(143.8)

-38.3

ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี
**EBITDA ที่ไม่ รวมรายการปรับปรุง

หำกพิจำรณำถึง EBITDA ในปี 2562 จะเห็นได้ ว่ำ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกำไรก่อนดอกเบี ้ย ภำษี ค่ำเสื่อม
รำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย (EBITDA) จำนวน 472.5 ล้ ำนบำท ซึง่ สูงกว่ำปี ที่ผ่ำนมำจำนวน 14.1 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 3.1
เนื่องจำก
- มีรำยกำรที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียวจำกกำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 240.4 ล้ ำนบำท
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- ยังมีต้นทุนทำงตรง ค่ำใช้ จ่ำยในกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้ จ่ำยอื่น ๆ ของโรงพยำบำลใหม่ที่
เปิ ด ทำให้ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำรสูงขึ ้น
หำกไม่รวมรำยกำรปรับปรุงดังกล่ำว จะทำให้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA อยู่ที่ 232.1 ล้ ำนบำท ซึง่ ต่ำกว่ำ
ปี ที่ผ่ำนมำที่เท่ำกับ 143.8 ล้ ำนบำท เนื่องจำกกำไรขันต้
้ นที่ต่ำลง และค่ำใช้ จ่ำยที่เพิ่มขึ ้นของโรงพยำบำลที่เปิ ดใหม่ และ
กำรลงทุนในแพทย์และหน่วยงำนเพื่อกำรแพทย์
ในส่วนของดอกเบี ้ยจ่ำยสูงขึ ้น 27.1 ล้ ำนบำท จำกเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินที่เพิ่มขึ ้น จำกโรงพยำบำลที่เปิ ด
ใหม่ และจำกกำรลงทุนในกำรปรับปรุงอำคำรโรงพยำบำลให้ ทนั สมัย และรองรับกับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
ค่ำเสื่อมรำคำสูงขึ ้น 50.9 ล้ ำนบำท จำกโรงพยำบำลที่เปิ ดใหม่ถึง 3 แห่ง และบำงโรงพยำบำลได้ มีกำรปรับปรุง
อำคำรแล้ วเสร็จ จึงมีกำรบันทึกค่ำเสื่อมรำคำเพิ่มขึ ้น
ขาดทุนสาหรั บปี : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขำดทุนปี 2562 จำนวน 155.5 ล้ ำนบำท (ไม่รวมขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน
ที่ยกเลิก) จะมีผลขำดทุนสูงขึ ้นกว่ำปี 2561 ซึ่งผลขำดทุนดังกล่ำวเกิดจำกต้ นทุนกำรขำยและให้ บริ กำร และค่ำใช้ จ่ำยที่
เพิ่มขึ ้นของบริษัทย่อย ดอกเบี ้ยจ่ำย และค่ำเสื่อมรำคำที่เพิ่มขึ ้น
ฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

เพิ่มขึน้

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์รวม
หน่ วย : ล้ านบาท
หนี ้สินรวม

14,620.0
2562
4,908.8

14,318.1
2561
5,476.5

(ลดลง)

301.9
(567.7)

ร้ อยละ

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
อัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนผู้ถือหุ้น (เท่ า)

8,809.7
0.56

8,077.6
0.68

732.1

9.1

2.1
-10.4

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 14,620.0 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 301.9 ล้ ำนบำท
เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เป็ นผลมำจำก
• เงินลงทุนระยะสั ้นเพิ่มขึน้ 519.8 ล้ ำนบำท จำกบริ ษัทใหญ่ที่เกิดจำกกำรรับเงินจำกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุน และจำกบริษัทย่อยที่เกิดจำกกำรรับเงินจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย
• ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่เพิ่มขึน้ รวม 977.8 ล้ ำนบำท จำกโรงพยำบำลที่เปิ ด
ใหม่ และโรงพยำบำลที่มีอยู่เดิมที่มีกำรปรับปรุงให้ ทนั สมัยขึ ้น
• ในขณะที่อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนลดลง 1,143.5 ล้ ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุน
ของบริษัทย่อยออกไป
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จำนวน 4,908.8 ล้ ำนบำท ลดลง 567.7 ล้ ำน
บำท เมื่อเทียบกับหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 สำเหตุมำจำก
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• เงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกสถำบันกำรเงินของบริษัทฯ ลดลง 1,000.0 ล้ ำนบำท และเงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกกิจกำร
ที่เกี่ยวข้ องกันของบริ ษัทย่อยลดลง 113.5 ล้ ำนบำท จำกกำรชำระคืนเงินกู้ดงั กล่ำวในช่วงไตรมำสที่ 4 ปี
2562
• ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ ้น 280.0 ล้ ำนบำท จำกกำรลงทุนในโรงพยำบำลที่เปิ ด
ใหม่ และกำรปรับปรุงโรงพยำบำลที่มีอยู่เดิมให้ ดีขึ ้น
• หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินของบริ ษัทย่อยเพิ่มขึน้ 168.7 ล้ ำนบำท จำกกำรลงทุนในอุปกรณ์ และ
เครื่ องมือทำงกำรแพทย์ที่เพิ่มขึ ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น 732.1 ล้ ำนบำท จำก
• กำรเพิ่มขึ ้นของทุนที่ออกชำระแล้ ว และส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ รวม 909.0 ล้ ำนบำท จำกกำรจำหน่ำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนให้ IFC
• ผลขำดทุนของบริษัทในระหว่ำงปี ที่เกิดขึ ้นจำนวน 178.7 ล้ ำนบำท
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.56 เท่ำ ลดลงจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่อยู่ที่ 0.68 จำกกำรชำระคืน
เงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกสถำบันกำรเงิน และเงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน ในขณะที่สว่ นของผุ้ถือหุ้นสูงขึ ้น จำก
กำรรับชำระเงินค่ำหุ้นสำมัญเพิม่ ทุน
ภาระผูกพันด้ านหนีส้ ิน
5.1) ภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดเพื่อใช้ เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน
หน่ วย : ล้ านบาท
อำคำรและอุปกรณ์

ปี 2562

ปี 2561
21.91

473.36

5.2) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ เข้ ำทำสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ เกี่ ยวกับกำรเช่ำอุปกรณ์ และ
สัญญำบริกำร โดยมีอำยุของสัญญำตั ้งแต่ 1 ถึง 13 ปี โดยมีจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคต ดังนี ้
หน่ วย : ล้ านบาท

ปี 2562

ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี
รวม

ปี 2561
33.64
16.89
8.34
58.88
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5.3) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้ บริการระยะยาว
เมื่อวันที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 2550 บริ ษัทฯ ได้ ทำสัญญำกำรจัดกำรกับบริ ษัทในกลุ่มโรงแรมระดับนำนำชำติที่มี
ชื่อเสียง เพื่อว่ำจ้ ำงให้ กลุ่มโรงแรมดังกล่ำวเป็ นผู้บริ หำรงำนอำคำรที่พกั อำศัยของบริษัท ฯ โดยภำยใต้ เงื่อนไขตำมสัญญำ
บริษัทต้ องจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ให้ แก่บริษัทคู่สญ
ั ญำตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ โดยสัญญำบริหำรอำคำรที่พกั อำศัยมี
ระยะเวลำ 30 ปี นับตั ้งแต่เริ่ มเปิ ดดำเนินกิจกำร และมีสิทธิต่ ออำยุสญ
ั ญำนี ้ได้ อีกอย่ำงน้ อย 10 ปี โดยในระหว่ำงปี 2562
บริษัทฯ มีค่ำที่ปรึกษำและค่ำใช้ จ่ำยภำยใต้ สญ
ั ญำดังกล่ำวเป็ นจำนวนเงินประมำณ 16.8 ล้ ำนบำท
เมื่อวันที่ 14 มกรำคม พ.ศ 2559 กลุ่มกิจกำรได้ ทำสัญญำกำรจัดกำรกับบริษัทในกลุ่มโรงแรมระดับนำนำชำติที่
มีชื่อเสียง เพื่อว่ำจ้ ำงให้ กลุ่มโรงแรมดังกล่ำวเป็ นผู้บริ หำรงำนอำคำรที่พกั อำศั ยของบริษัท โดยภำยใต้ เงื่อนไขตำมสัญญำ
กลุ่มต้ องจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ให้ แก่บริ ษัทคู่สญ
ั ญำตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ โดยสัญญำบริ หำรอำคำรที่พกั อำศัยมี
ระยะเวลำ 10 ปี นบั ตั ้งแต่เริ่ มเปิ ดดำเนินกิจกำร ทังนี
้ ้ต้ องเข้ ำเงื่อนไขบำงประกำรที่ระบุในสัญญำ ซึ่งในระหว่ำงปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีค่ำที่ปรึ กษำและค่ำใช้ จ่ำยภำยใต้ สัญญำดังกล่ำวเป็ นจำนวนเงินประมำณ
15.1 ล้ ำนบำท
5.4) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญารับโอนกิจการ
เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้ ทำสัญญำเพื่อรับโอนกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด
ชุมพร ในมูลค่ำไม่เกิน 570 ล้ ำนบำท โดยกลุ่มกิจกำรได้ ชำระเงินมัดจำเมือ่ ทำสัญญำแล้ วจำนวน 20 ล้ ำนบำท และคำดว่ำ
กำรโอนกิจกำรและกำรควบคุมจะเกิดขึ ้นในไตรมำสแรกของปี พ.ศ. 2563
5.5) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาร่ วมทุน
เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริ ษัทได้ ลงนำมในสัญญำร่ วมทุน (Joint Venture Agreement) กับบริ ษัทแห่งหนึ่ง
เพื่อศึกษำควำมเป็ นไปได้ ในธุรกิจดูแลผู้สงู อำยุ และร่ วมดำเนินกำรจัดตั ้งศูนย์ดูแลสุขภำพผู้สงู อำยุเพื่อรองรับควำมต้ องกำร
ขยำยธุรกิจกำรดูแลผู้สงู อำยุ (Elderly Care) ในอนำคต
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ส่ วนที่ 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทฯ ได้ สอบทำนข้ อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยควำมระมัดระวัง บริ ษัทฯ ขอ
รั บรองว่ำ ข้ อมูลดังกล่ำวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ ผ้ ูอื่นสำคัญผิด หรื อ ไม่ขำดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งใน
สำระสำคัญ นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงิน และ ข้ อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่ำงถูกต้ อง
ครบถ้ วน ในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ และบริษัท
ย่อยแล้ ว
(2) บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ให้ มี ร ะบบกำรเปิ ด เผยข้ อ มูลที่ ดี เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ ำ บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ด เผยข้ อ มูลในส่ ว นที่ เ ป็ น
สำระสำคัญทังของบริ
้
ษัทฯ และ บริ ษัทย่อยอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำม
ตำมระบบดังกล่ำว
(3) บริษัทฯ ได้ จดั ให้ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว และบริษัทฯ
ได้ แจ้ งข้ อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมกำร
ตรวจสอบของบริ ษัทฯ แล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ อง และกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบกำรควบคุม
ภำยใน รวมทังกำรกระท
้
ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ และ บริ ษัท
ย่อย
ในกำรนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทฯ ได้ รับรองควำมถูกต้ องแล้ ว
บริษัทฯ ได้ มอบหมำยให้ นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี ้ไว้ ทกุ หน้ ำด้ วย หำกเอกสำร
ใดไม่มีลำยมือชื่อของ นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช กำกับไว้ ข้ ำพเจ้ ำจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่ข้ำพเจ้ ำได้ รับรองควำมถูกต้ อง
ของข้ อมูลไว้
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1.

ดร. สำธิต วิทยำกร

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

………………………………

2.

นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

………………………………

3.

นำยแพทย์สนุ ทร ศรี ทำ

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

………………………………
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4.

นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

………………………………

5

นำงสำวปรี ยำพร อภิวำทน์วิทยะ

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริกำรงำนบัญชี
ส่วนกลำง

………………………………

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ

1.

นำงสำวฤติมำ จิระสุรเดช

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

เลขำนุกำรบริษัท

………………………………

ส่วนที่ 4 หน้ ำ 120

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นายแพทย์พงษ์ ศักดิ์ วิ ทยากร
ประธานกิตติมศักดิ์
กรรมการ

87

- แพทย์ศาสตร์ บณ
ั ฑิต
คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิ ทยาลัยมหิดล
- DTM&H คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิ ทยาลัยมหิดล
- Post graduated study, University of
Pennsylvania, PhiladelphiaUSA
- The National Defense College

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ทางครอบครั ว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริ ษัท (%)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ
ผู้บริ หาร
ไม่มี91 บิดา ดร.สาธิ ต ส.ค. 2562 – ปั จจุบนั
ประธานกิตติมศักดิ์
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
วิ ทยากร และเป็ น เม.ย. 2556 – ส.ค. 2562 ประธานคณะกรรมการบริ ษัท
ปู่ ของนางสาว เม.ย. 2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
ธนธรณ์
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่ วนการ

วิ ทยากร

2520 - 2550
2534 -2544

กรรมการผู้อานวยการใหญ่
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการที่ปรึ กษา
รองประธานคณะกรรมการ

บริ ษัท กรุ งเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท สมิติเวช จากัด (มหาชน)
บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อบรมหลักสูตร
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program 2005
(DAP45/2005)

2560 – ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

2560 – ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

2559 – ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

2558 – ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

2557 – ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

2557 – ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ
(ผู้ถอื หุ้น 99.998%)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 121

บริ ษัท พิษณุเวชพัฒนา จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พิษณุเวช จากัด)
บริ ษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พิษณุเวช จากัด)
บริ ษัท สหแพทย์พจิ ิตร จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พิษณุเวช จากัด)
บริ ษัท พิษณุเวช จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริ ษัท โรงพยาบาลปากน ้าโพ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริ ษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริ หารโรงพยาบาล

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

สัดส่ วนการ

ประวัตกิ ารอบรม

ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
(ปี )
นายจอห์น ลี โกะชุน
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการ

76

- Master of Public Health (MPH),
Loma Linda University.
- ปริ ญญาโท สาขา Philosophy MA.
สถาบัน Adventist University of the Philippines.
- ปริ ญญาตรี สาขา Philosophy MA.
สถาบัน Adventist University of the Philippines.

- อบรมหลักสูตร
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- Role of the Chairman Program 2018
(RCP 43/2018)
- Director Certification Program 2002
(DCP 23/2002)
Clinical Training
-St Lukes Medical Center, Quezon City,
Philippines 1969
- Loma Linda University Medical Center,
Loma Linda CA, USA 1973

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ส.ค. 2562 - ปั จจุบนั
ก.พ. 2562 - ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการ

2543 - 2550
2543 - 2550
2551 - 2553
2551 - 2553

กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
กรรมการบริ หาร

2560 - 2562
2552 - 2553
2552 - 2553
2553 - ปั จจุบนั

ประธาน
ประธาน
ประธาน
กรรมการผู้จดั การ
& Principal Consultant

2541 - 2543
2539 - 2541

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ผู้จดั การทัว่ ไป

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 122

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท สมิติเวช จากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุ งเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)

บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท พรี เมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จากัด
โรงพยาบาลกรุ งเทพระยอง
โรงพยาบาลกรุ งเทพจันทบุรี
MuziHealth Consulting Pte Ltd. (Singapore)
Parkway Health, (now part of IHH Healthcare,
listed in Kuala Lumpur & Singapore)
- Gleneagles Intan Medical Center, Kuala Lumpur.
- Gleneagles International

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

สัดส่ วนการ

ประวัตกิ ารอบรม

ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
(ปี )
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

57

- ปริ ญญาตรี สาขาวิ ศวกรรมศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
เม.ย. 2556 - ปั จจุบนั

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจด้ านการเงินและการจัดการ
- มหาวิ ทยาลัยอินเดียน่า, บูมมิงตัน, สหรัฐอเมริ กา

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
มี.ค. 2560 -ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และ

บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท เคมีแมน จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ
อบรมหลักสูตร
- หลักสูตรการกากับดูแลกิจการ สาหรับกรรมการและ

ก.พ. 2555–ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท สหวิ ริยาสตีล อินดัสทรี จากัด (มหาชน)

ผู้บริ หารระดับสูงของรัฐวิ สาหกิจ และองค์ กรมหาชน รุ่น 3
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริ หารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
- ผู้บริ หารระดับสูง รุ่น 5 สถาบันวิ ทยาการตลาดทุน
- Director Certification Program 2005 (DCP60/2005)

ก.พ. 2561 -ปั จจุบนั
ก.พ. 2561 -ปั จจุบนั
พ.ค. 2555 -ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
เลขาธิ การ

บริ ษัท แอสโก้ ส่งเสริ มธุรกิจ จากัด
บริ ษัท เนชัน่ แนล ดิจิทลั ไอที จากัด
สมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์ไทย

- Director Certification Program 2015 (DCP199/2015)
- Director Accreditation Program 2004
(DAP23/2004)

2557 – 2559
2557 – 2559

ประธานกรรมการ
กรรมการบริ หาร

บรรษั ทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
บริ ษัท กรุ งเทพธนาคม จากัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 123

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

สัดส่ วนการ

ประวัตกิ ารอบรม

ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)

(ปี )
ดร. สาธิ ต วิ ทยากร
กรรมการผู้จดั การ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานคณะกรรมการบริ หารความ
กรรมการ

57

- ปริ ญญาตรี วิ ศวกรรมศาสตร์ สาขาวิ ศวกรรมเครื่ องกล
จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (MBA)
Golden Gate University, San Francisco, USA.
- ปริ ญญาเอก บริ หารธุรกิจ Joint Program of Bangkok
Bangkok University and University of
Nebraska-Lincoln, USA.
- Senior Executive Program
(Sasin, Graduate Institute of Business
Administration of Chulalongkorn University)
- Executive Education, Harvard Business
School
- อบรมหลักสูตร
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program 2015
(DCP 199/2015)

23.30

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา
ผู้บริ หาร
บุตร นพ.พงษ์ ธ.ค. 2562 - ปั จจุบนั
วิ ทยากร และเป็ น เม.ย. 2556 – ปั จจุบนั
บิดาของ
น.ส.ธนธรณ์

กรรมการผู้จดั การ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง

วิ ทยากร

กรรมการ

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท กรุ งเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)

2547

ผู้ชว่ ยกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่

ธ.ค. 2562 - ปั จจุบนั

กรรมการ
(ผู้ถอื หุ้น 0.001%)
กรรมการ

บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรี สะเกษ จากัด

(ผู้ถอื หุ้น 0.000004%)
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้ถอื หุ้น 0.001%)

(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริ ษัท วี เอ็มเอส ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลาพูน จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)

กรรมการ
(ผู้ถอื หุ้น 0.001%)
กรรมการ
(ผู้ถอื หุ้น 0.001%)

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริ ษัท บ้ านฉาง บิสสิเนส ดีสทริ คท์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด )

พ.ย. 2562 - ปั จจุบนั
พ.ค. 2562 - ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 124

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

ดร. สาธิ ต วิ ทยากร
กรรมการผู้จดั การ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานคณะกรรมการบริ หารความ
กรรมการ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

สัดส่ วนการ

ประวัตกิ ารอบรม

ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ผู้บริ หาร

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริ คท์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด )

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ
(ผู้ถอื หุ้น 0.001%)

2561 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2561 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ
(ผู้ถอื หุ้น 0.001%)

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของ บมจ. พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล)
บริ ษัท พิษณุเวชพัฒนา จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พิษณุเวช จากัด )

2560 - ปั จจุบนั

กรรมการ
(ผู้ถอื หุ้น 0.001%)
กรรมการ

บริ ษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พิษณุเวช จากัด )
บริ ษัท สหแพทย์พจิ ิตร จากัด

(ผู้ถอื หุ้น 0.001%)
กรรมการ
(ผู้ถอื หุ้น 0.001%)
กรรมการ

(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พิษณุเวช จากัด )
บริ ษัท เซอร์ วิ ส สเตชัน่ จากัด

กรรมการผู้จดั การ

(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)

2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 125

บริ ษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิ ทอล จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท โรงพยาบาลปากน ้าโพ จากัด )
บริ ษัท โรงพยาบาลปากน ้าโพ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)

บริ ษัท พิษณุเวช จากัด

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

ดร. สาธิ ต วิ ทยากร
กรรมการผู้จดั การ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานคณะกรรมการบริ หารความ
กรรมการ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

สัดส่ วนการ

ประวัตกิ ารอบรม

ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ผู้บริ หาร

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด
(บริ ษัทย่อยของบมจ. พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล)

ต.ค. 2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

ต.ค. 2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

ต.ค. 2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

ต.ค. 2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

ต.ค. 2559 – ปั จจุบนั
พ.ย. 2558 - ปั จจุบนั

กรรมการ
ประธานกรรมการ

ส.ค. 2558 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
(ผู้ถอื หุ้น 99.998%)
กรรมการ

บริ ษัท วิ วัฏฏะคลินิก จากัด

(ผู้ถอื หุ้น 0.001%)
กรรมการ
(ผู้ถอื หุ้น 0.001%)
กรรมการ

(บริ ษัทย่อยของบมจ. พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล)
บริ ษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริ หารโรงพยาบาล

(ผู้ถอื หุ้น 0.001%)

(บริ ษัทย่อยของ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน))

ก.ย. 2558 – ปั จจุบนั
เม.ย. 2557 – ปั จจุบนั
ก.ค. 2556 – ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 126

บริ ษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด )
บริ ษัท วี เรสซิเดนซ์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด )
บริ ษัท วี 33 จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด )
บริ ษัท กรุ งเทพบริ หาร จากัด
มูลนิธิวิ วัฏฏะ

บริ ษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จากัด

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จากัด

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

นายวี ระ ศรี ชนะชัยโชค
รักษาการ Chief Financial Officer

60

-ปริ ญญาตรี การบัญชี มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครั ว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริ ษัท (%)
ช่ วงเวลา
ผู้บริ หาร
0.29
ไม่มี
ธ.ค. 2562 – ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
รักษาการ Chief Financial
Officer

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
- Corporate
กรรมการ, กรรมการบริ หาร,
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

- อบรมหลักสูตร

บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
-Director Certification Program 2006
(DCP71/2006)
- การบริ หารจัดการระดับสูง
- การพัฒนาสาหรับผู้บริ หาร (EDP)
`- การบริ หารความเสีย่ ง Allianz Management

บริ ษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรี สะเกษ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลาพูน จากัด

ธ.ค. 2562 - ปั จจุบนั

กรรมการ (ผู้ถอื หุ้น 0.001%)

พ.ย. 2562 - ปั จจุบนั

กรรมการ (ผู้ถอื หุ้น 0.000004%)

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ (ผู้ถอื หุ้น 0.001%)

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ (ผู้ถอื หุ้น 0.001%)

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ

Institute

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 127

(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริ ษัท พิษณุเวชพัฒนา จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พิษณุเวช จากัด )
บริ ษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พิษณุเวช จากัด )

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

สัดส่ วนการ

ประวัตกิ ารอบรม

ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
(ปี )
นายวี ระ ศรี ชนะชัยโชค
รักษาการ Chief Financial Officer
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ผู้บริ หาร

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริ ษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท พิษณุเวช จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ
(ผู้ถอื หุ้น 0.001%)
กรรมการ
(ผู้ถอื หุ้น 0.001%)

บริ ษัท บ้ านฉาง บิสสิเนส ดีสทริ คท์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด )
บริ ษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริ คท์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด )

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

ต.ค. 2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน))
บริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด

2561 – ปั จจุบนั

ต.ค. 2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ

ต.ค. 2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท โรงพยาบาลปากน ้าโพ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริ ษัท สหแพทย์พจิ ิตร จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)

(บริ ษัทย่อยของ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน))
บริ ษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด )
บริ ษัท วี เรสซิเดนซ์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด )

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 128

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

สัดส่ วนการ

ประวัตกิ ารอบรม

ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
(ปี )
นายวี ระ ศรี ชนะชัยโชค
รักษาการ Chief Financial Officer
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ผู้บริ หาร

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2562

ตาแหน่ ง

กรรมการ

ก.ย. 2559 – พ.ย. 2562

กรรมการ

ต.ค. 2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ

พ.ค. 2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

พ.ค. 2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 129

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริ ษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท กรุ งเทพบริ หาร จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด )
บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน))
บริ ษัท วี 33 จากัด
(บริ ษัทย่อยของ วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด )
บริ ษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จากัด
(บริ ษัทย่อยของ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน))
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน))

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา
รักษาการ Chief Investor Relations
Performance Coach
กรรมการบริ หาร,
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง,
กรรมการ

66

- ปริ ญญาตรี วิ ทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(วิ ทยาศาสตร์ การแพทย์) มหาวิ ทยาลัยมหิดล
- ปริ ญญาตรี แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
มหาวิ ทยาลัยมหิดล
- ปริ ญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ (Urban Health)
มหาวิ ทยาลัยมหิดล
- อนุมตั ิบตั รเวชศาสตร์ ปอ้ งกันแพทยสภา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิ ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ)
มหาวิ ทยาลัยสุโขทัย
- ประกาศนียบัตร Mini MBA
มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
- Advanced Management Program
Harvard University

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครั ว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริ ษัท (%)
ช่ วงเวลา
ผู้บริ หาร
0.44
ไม่มี
ธ.ค. 2562-ปั จจุบนั
2560 - ธ.ค. 2562
2560 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
รักษาการ Chief Investor
Relations, Performance
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
- Health Care
กรรมการบริ หาร,

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ
2552 - 2557
2558 - 2560

ธ.ค. 2562 - ปั จจุบนั

CEO BDMS กลุม่ 4
รองคณะกรรมการบริ หาร

บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท กรุ งเทพดุสติ เวชการ จากัด(มหาชน)
บริ ษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จากัด

พ.ย. 2562 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 130

(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรี สะเกษ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลาพูน จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครั ว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริ ษัท (%)
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา
รักษาการ Chief Investor Relations
Performance Coach
กรรมการบริ หาร,
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง,
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อบรมหลักสูตร
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program 2017
(DCP 250/2017)

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท พิษณุเวชพัฒนา จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พิษณุเวช จากัด )

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พิษณุเวช จากัด )
บริ ษัท สหแพทย์พจิ ิตร จากัด

กรรมการ

(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พิษณุเวช จากัด )
บริ ษัท พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิ ทอล จากัด

2561 – ปั จจุบนั

(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท โรงพยาบาลปากน ้าโพ จากัด )
บริ ษัท โรงพยาบาลปากน ้าโพ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน))

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท พิษณุเวช จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 131

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

72

- ปริ ญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครั ว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริ ษัท (%)
ช่ วงเวลา
ผู้บริ หาร
ไม่มี
ไม่มี
เม.ย. 2556 –ปั จจุบนั

จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
- ปริ ญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ และ

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ

- อบรมหลักสูตร
สภานักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Chief Financial Officer

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- Directors Certification Program 2018
(DCP 252/2018)

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ

ไม่มี

2551 – ปั จจุบนั

- Directors Accreditation Program เมษายน 2016
- Advanced Audit Committee Program 2016
(AACP 24/2016)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 132

ที่ปรึ กษากรรมการบริ หาร
ด้ านบัญชีและการเงิน

บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทกลุม่ รี เจ้ นท์

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

สัดส่ วนการ

ประวัตกิ ารอบรม

ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
(ปี )
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
กรรมการอิสระ และกรรมการ

44

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ Pine Manor College, USA
- ปริ ญญาโท Financial Economics

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ

เม.ย. 2557 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ม.ค. 2554 - ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ต.ค. 2551 – ปั จจุบนั

สายงานนักลงทุนสัมพันธ์
(ผู้ถอื หุ้น 0.40%)
เลขานุการบริ ษัท

บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

Boston University, USA
- ปริ ญญาเอก บริ หารธุรกิจ มหาวิ ทยาลัยกรุ งเทพ
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อบรมหลักสูตร
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- Family Business Governance 2018
- Directors Certification Program 2017
- IT Governance and Cyber
Resilience Program 2017 (ITG 4/2017)
- Advance Audit Committee Program
2016 (AACP 22/2016)
- Risk Corporate Leader 2016
- Directors Accreditation Program 2012

(ผู้ถอื หุ้น 0.40%)
บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2558 - ปั จบุ นั

- Company Secretary Program 2009

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 133

กรรมการ (ผู้ถอื หุ้น 10.00%)

บริ ษัท มินิแม็กส์ เวนเจอร์ จากัด

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

นางสาวธนธรณ์ วิ ทยากร
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการลงทุน
กรรมการบริ หาร
กรรมการ

28

- ปริ ญญาตรี สาขา Hospitality

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการ
ทางครอบครั ว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริ ษัท (%)
ช่ วงเวลา
ผู้บริ หาร
0.66
บุตรดร.สาธิ ต ม.ค. 2563-ปั จจุบนั

Management with Real Estate Finance
and Revenue Management
สถาบัน Glion Institute of Higher

วิ ทยากร
และเป็ นหลาน
นพ.พงษ์ ศักดิ์

Education, Switzerland.

วิ ทยากร

พ.ย.2562-ปั จจุบนั
ก.พ. 2562 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ฝ่ ายการลงทุน
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อบรมหลักสูตร
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program 2019
(DCP 273/2019)
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
- Executive Development Program (EDP 2020)

ไม่มี
บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มิ.ย.62 - ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท วิ วัฏฏะคลินิก จากัด
บริ ษัท วี แมเนจเม้ นท์ เซอร์ วิ สเซส จากัด
บริ ษัท รัชดา บิสสิเนส ดีสตริ ค จากัด

2561 - ปั จจุบนั

รองประธานเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายปฏิบตั ิการส่วนงาน

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด

2560 - 2561

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 134

บริ การบริ หารธุรกิจส่วนกลาง
Manager in Training

Four Seasons Thailand

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ
ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการ
ทาบัญชี

44

- ปริ ญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียตรนิยมอันดับ 2)
- ปริ ญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ถือหุ้นใน
ระหว่ าง
บริ ษัท (%)
ช่ วงเวลา
ผู้บริ หาร
ไม่มี
ไม่มี
2556 – ปัจจุบนั

สัดส่ วนการ

2559-ปัจจุบนั

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
ผู้อานวยการฝ่ ายบริ การงาน

บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บัญชีสว่ นกลาง
กรรมการบริ หาร และ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2561 – ปัจจุบนั

กรรมการ

- อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริ หาร
สาหรับผู้นารุ่นใหม่ รุ่นที่ 3
มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง

2561 – ปัจจุบนั

กรรมการ

เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั

กรรมการ (ผู้ถอื หุ้น 0.001%)

- อบรมหลักสูตร Orientation Course - CFO
focus on financial reporting รุ่นที่ 6
- อบรมหลักสูตร หลักสูตร Chief Transformation Officer
: CTO Course รุ่นที่ 1 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

2560 – ปัจจุบนั

กรรมการ

2560 – ปัจจุบนั

กรรมการ

2560 – ปัจจุบนั

กรรมการ

2560 – ปัจจุบนั

กรรมการ

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 135

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ

บริ ษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท บ้ านฉาง บิสสิเนส ดีสทริ คท์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิง้ จากัด )
บริ ษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริ คท์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิง้ จากัด )
บริ ษัท วิวัฏฏะคลินิก จากัด
บริ ษัท วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิง้ จากัด
(บริ ษัทย่อยของ บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน))
บริ ษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของ วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิง้ จากัด )
บริ ษัท วี เรสซิเดนซ์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของ วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิง้ จากัด )
บริ ษัท วี 33 จากัด
(บริ ษัทย่อยของ วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิง้ จากัด )

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา /

สัดส่ วนการ

ประวัตกิ ารอบรม

ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
(ปี )
นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ
ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการ
ทาบัญชี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ผู้บริ หาร

ตาแหน่ ง

2560 – ปัจจุบนั

กรรมการ

2560 – ปัจจุบนั

กรรมการ

2560 – ปัจจุบนั

กรรมการ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2562 กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ
บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จากัด
(บริ ษัทย่อยของ บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน))
บริ ษัท พริน้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของ บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน))
บริ ษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด
(บริ ษัทย่อยของ บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน))
บริ ษัท กรุงเทพบริ หาร จากัด
(บริ ษัทย่อยของ วี บริ ลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด )

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 136

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่ อ)
อายุ

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา /

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

บริ ษัท (%)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช
ผู้อานวยการสานักกรรมการผู้จดั การ
เลขานุการบริ ษัท,

43

- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบณ
ั ฑิตไทย จากเนติบณ
ั ฑิตยสภา

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ผู้บริ หาร
ไม่มี
ม.ค. 2563 - `ปั จจุบนั
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ

ผู้อานวยการสานักกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
เลขานุการบริ ษัท
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หาร

กรรมการบริ หาร

ต.ค.2559 - เม.ย.2561

ต.ค. 2554 - ก.ย. 2559
- อบรมหลักสูตร
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
-หลักสูตรเลขานุการบริ ษัท

ม.ค. 2550 - ต.ค. 2554

ผู้อานวยการฝ่ ายกากับ
ตรวจสอบและบริ หาร
ความเสีย่ ง
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการ
สานักประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ผู้ชว่ ยผู้จดั การประจาสานัก
เลขานุการและกฏหมาย

`หลักสูตรสนับสนุนเลขานุการบริ ษัทจาก IOD

บริ ษัท จีแลนด์ รี ท แมเนจเมนท์ จากัด

บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปริ ญสิริ จากัด (มหาชน)

บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Effective Minute Taking
- Board Reporting Program

-ไม่มี-

- Company Reporting Program
บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.ค. 2562 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท โก กรี น คลีนนิ่ง จากัด

หมำยเหตุ : ไม่มีประวัติกระทำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทำโดยสุจริต และไม่มีประวัติกำรทำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บริษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
1. ดร.สำธิต วิทยำกร นำงสำวธนธรณ์ วิทยำกร นำยวีระ ศรีชนะชัยโชค และ นำยแพทย์สนุ ทร ศรีทำ เป็ นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมแทนบริษัทตำมที่กำหนดในหนังสือรับรองของกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ (โดยได้ รับแต่งตังจำกที
้
่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562)
2. สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) ข้ อมูล ณ วันที่ 13 มีนำคม 2563
3. หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัทระบุไว้ ใน ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 9.11.4 กำรกำหนดขอบเขตหน้ ำทีข่ องผู้บริหำรระดับสูงและเลขำนุกำรบริษัท

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 137

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 2 ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย

บจก.โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

บจก. พิษณุเวชพัฒนา

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ -อุทัย

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ -ลาพูน

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ - ชุมพร

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ - ศรี สะเกษ

บจก. พริน้ ซิเพิล อินเวสท์ เมนท์

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค

บจก. วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิง้

บจก. วี อินเทลลิเจ้ นซ์

บจก. วี 33

บจก. วี เรสซิเดนท์

บจก. บ้ านฉาง บิสสิเนส ดิสทริ คท์

บจก. อุดร บิสสิเนส ดิสทริ คท์

นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์ วิ ทยะ
นายศิริชยั โตวิ ริยะเวช
นายแพทย์สบื พงศ์ อินทรลาวัณย์
นายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง

บจก. สหแพทย์ พจิ ิตร

นางสาวธนธรณ์ วิ ทยากร
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช
นางอัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี

บจก. พิษณุเวช

ดร. สาธิ ต วิ ทยากร
นายวี ระ ศรี ชนะชัยโขค
นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา
นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิ ทอล

นายพงษ์ ศักดิ์ วิ ทยากร
นายจอห์น ลี โกะชุน
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์

บริ ษัทฯ

บจก.โรงพยาบาลปากนา้ โพ

รายชื่อ

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์

บริ ษัทย่ อย (บริ ษัทฯ ถือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 50)

HC, D
C

-

D

-

D

D

D

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Id, Ca
D, Ce, Cr, MD
D, Ed, Rd, E
D, Ed, Rd, IR, E
Id, Ad

D

D
D
-

D

D

D

D

D

D

D

D

-

D
D
D
-

D
D
-

D
D
-

D
D
-

D
D
-

D
D
-

D
D
-

D
D
-

D
D
-

D
D
-

D
D
-

D
D
-

D
D
-

D
D
-

D
D
-

Id, Ad
D, Ed, E
Cs, Rd, Ed, E
Rd, Ed, E

E
D, E

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

-

-

-

-

-

-

-

Rd, Ed, E
Rd
E
-

D
E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D
D
-

D
D
-

D
-

D
-

D
-

D
-

D
-

D
-

D
-

D
-

D
D
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-

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 2 ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย (ต่ อ)

บริ ษัทฯ

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์

บจก.โรงพยาบาลปากนา้ โพ

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิ ทอล

บจก. พิษณุเวช

บจก. สหแพทย์ พจิ ิตร

บจก.โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

บจก. พิษณุเวชพัฒนา

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ -อุทัย

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ -ลาพูน

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ - ชุมพร

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ - ศรี สะเกษ

บจก. พริน้ ซิเพิล อินเวสท์ เมนท์

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค

บจก. วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิง้

บจก. วี อินเทลลิเจ้ นซ์

บจก. วี 33

บจก. วี เรสซิเดนท์

บจก. บ้ านฉาง บิสสิเนส ดิสทริ คท์

บจก. อุดร บิสสิเนส ดิสทริ คท์

บริ ษัทย่ อย (บริ ษัทฯ ถือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 50)

-

E
E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายศุภวัส พงษ์ ศิริพานิช
นางเสมอแข สัทธาพงศ์

-

E
E
E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นางสุกนิษฐ์ มหานุกลู
นางสาวแพร โฮ่วรังกูร
นางสาวณภัทร์ พร รอดซะ

-

E
E
E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rd
-

E
E
E

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E
E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายชื่อ

นางสาวสุดามาศ บุญวรรณ
นายแพทย์สรุ ดนัย เนาว์ รุ่งโรจน์
นายแพทย์ณรงค์ ศักดิ์ วงศ์ โรจน์

นางสาวจันทร์ เพ็ญ จงจีรังทรัพย์
นางเตือนใจ แก้ ววรรณา
นายแพทย์กอ่ พงศ์ รุ กขพันธ์
นายแพทย์อธิ วัฒน์ น้ อยประสิทธิ์
นางพิมญดา เรื อนอนุกลู
นายนฤพล พันธุ์ศุภมงคล
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 2 ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย (ต่ อ)

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ - ชุมพร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E
E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นางสาวอติยา อาวัชนาการ

E

-

-

-

-

-

-

-

-

นางสาวบุษกร แก้ วบุญธรรม
นายแพทย์บญ
ุ ชนะ เพชรพลอยงาม
นางสาวสาธิ ตา วิ ทยากร

-

E
E
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

นางนิภาพร นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
นางสาววรรณศิริ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์

-

-

-

-

D
D

D
D

D
D

D
D

-

-

-

นางสาวคงชนก ธี รวรากานต์
นายวรทัศน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นายสิทธิ ชยั วงศ์ ณิชชากุล

-

-

D
D

-

D
-

D
-

D
-

D
-

-

-

-
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บจก. อุดร บิสสิเนส ดิสทริ คท์

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ -ลาพูน

-

บจก. บ้ านฉาง บิสสิเนส ดิสทริ คท์

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ -อุทัย

-

บจก. วี เรสซิเดนท์

บจก. พิษณุเวชพัฒนา

-

บจก. วี 33

บจก.โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

-

บจก. วี อินเทลลิเจ้ นซ์

บจก. สหแพทย์ พจิ ิตร

-

บจก. วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิง้

บจก. พิษณุเวช

-

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิ ทอล

E
E

นางสาวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล
นางสาวธิ ษณา โตวิ ริยะเวช
นางสาวพัฒน์ กมล ศักดิ์อาธรทรัพย์

บจก. พริน้ ซิเพิล อินเวสท์ เมนท์

บจก.โรงพยาบาลปากนา้ โพ

-

รายชื่อ

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ - ศรี สะเกษ

บริ ษัทฯ

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์

บริ ษัทย่ อย (บริ ษัทฯ ถือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 50)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

D

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 2 ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย (ต่ อ)

บริ ษัทฯ

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์

บจก.โรงพยาบาลปากนา้ โพ

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปิ ทอล

บจก. พิษณุเวช

บจก. สหแพทย์ พจิ ิตร

บจก.โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

บจก. พิษณุเวชพัฒนา

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ -อุทัย

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ -ลาพูน

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ - ชุมพร

บจก. พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ - ศรี สะเกษ

บจก. พริน้ ซิเพิล อินเวสท์ เมนท์

บจก. แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค

บจก. วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิง้

บจก. วี อินเทลลิเจ้ นซ์

บจก. วี 33

บจก. วี เรสซิเดนท์

บจก. บ้ านฉาง บิสสิเนส ดิสทริ คท์

บจก. อุดร บิสสิเนส ดิสทริ คท์

บริ ษัทย่ อย (บริ ษัทฯ ถือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 50)

นางพิมพ์ญดา บุญเต็ม

-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายโชติ นิสงู

-

E

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

นางสาวถิรนันท์ แสงพึง่ ธรรม

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายฐิ สริ น ตรรกเมธา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

รายชื่อ

ตำแหน่ง :

HC – ประธำนกิตติมศักดิ์
MD – กรรมกำรผู้จดั กำร
Cs – เลขำนุกำรบริษัท
E – ผู้บริหำร

C – ประธำนคณะกรรมกำร
D – กรรมกำร
Id - กรรมกำรอิสระ
IR – นักลงทุนสัมพันธ์
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Ca - ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
Ad – กรรมกำรตรวจสอบ
Cr – ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

Ce – ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
Ed – กรรมกำรบริหำร
Rd – กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษทั
บริ ษัทได้ แต่ งตัง้ บริ ษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์
ออดิท จากัด เพื่อทาหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบ
ภายใน มี รายละเอียดผู้ตรวจสอบ
ดังต่ อไปนี ้
น.ส.กานติมา คงสมยุติ
ผู้ตรวจสอบภายใน

อายุ

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา /

(ปี )

ประวัตกิ ารอบรม

39

- ปริ ญญาตรี การบัญชี

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว

บริ ษัท (%) ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2554 - ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุ รกิจ

ผู้ตรวจสอบภายใน บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาโท การเงินและการธนาคาร
มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
อบรมหลักสูตร

บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หลักสูตรโครงการอบรมเพือ่ รับวุฒิบตั รด้ าน
การตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 7 ของสภาวิ ชาชีพ
- หลักสูตรการป้องกันการทุจริ ตในองค์ กร
รุ่นที่ 9 ของสภาวิ ชาชีพบัญชี

ไม่มี

- Risk Based Audit ของสมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Certified Tax Accountant
Program (นักตรวจสอบภาษี ขั ้นสูง)
รุ่นที่ 2 ของโรงเรี ยนภาษี

2556 – ปั จจุบนั กรรมการ

- โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพือ่
เตรี ยมตัวเป็ นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต
Pre-CIA รุ่นที่ 24
- การตรวจสอบอย่างเป็ นระบบ
- การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้
กรอบการควบคุมภายในที่เป็ นสากล รุ่นที่ 1/60
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บริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จากัด

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์ สิน
ไม่ มขี ้ อมูล

เอกสำรแนบ 5 หน้ ำ 143

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ
ไม่ มีข้อมูล

เอกสำรแนบ 6 หน้ ำ 144

