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ทามกลางความทาทายของโรคโควิด-19 ที่กําลังระบาดไปทั่ วโลกนี้ การใหการรักษาพยาบาลนั้นเปนจุดมุงหมายสําคั ญ
ของรัฐบาลและสาธารณชน ในขณะที่ผ มเขียนสารฉบับนี้และในขณะที่เรามีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปกันอยูนั้น
เจาหนาที่ ดานการรักษาพยาบาลของเรากํา ลังยุ งอยู กับการปฏิบัติ งานในโรงพยาบาลต าง ๆ ของเราเพื่อดู แลคนไข
ขณะเดี ย วกั นก็ ดํา เนินมาตรการป อ งกั นตา ง ๆ เพื่อ ยั ง ความปลอดภั ย ให กั บคนไขข องเราและตัว เจ าหน าที่ เ อง
สถานการณนี้จะยังคงมีก ารเปลี่ยนแปลงตอไป ทั้ งในเชิงคลิ นิกและกฎระเบียบ ซึ่ง เราก็จะคอยติดตามสถานการณและ
ปรับแนวทางดําเนินการของเราไปตามการเปลี่ยนแปลง
ผมใครขอแสดงความขอบคุ ณในนามของตัวผม รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทและฝา ยจัดการ ไปยัง บรรดาเจา หนา ที่
วิชาชีพและฝายสนับสนุน ทั้งที่ประจําอยูใ นโรงพยาบาลในกลุมและโรงพยาบาลอื่น ๆ ทั้งหมดดวย สําหรับการทุมเท
ทํางานกันอยางหนักในชวงเวลาวิกฤตเชนนี้ การอุทิศตัวอย างเสียสละของพวกทานเหลานั้นจะชวยใหพวกเราทั้งหลาย
สามารถที่จะผานพนการระบาดไปทั่วโลกของโควิด - 19 ไปได
เนื่องจากผมมี โอกาสไดเขี ยนสารถึง ทานผูถือ หุนเปนครั้งแรก ผมใครขอแสดงความคารวะตอ นายแพทย พงษ ศักดิ์
วิทยากร ทานผูกอตั้งและประธานกิตติมศักดิ์บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) สําหรับภาวะผูนําและการเปน
แรงบันดาลใจของทาน ในการนําบริษัทฯ มุงสูธุรกิจการรักษาพยาบาล วิสัยทัศนซิ่งไดรับแรงบันดาลใจจากทานจะยังคง
เปนเครื่องกําหนดแนวทางใหกับบริษัท ฯ ตอไป จากการที่ผมไดมีโอกาสทํางานรวมกับทานนายแพทยพงษศักดิ์ อยา ง
ใกลชิดในการลงทุนและบริหารงานดานการรักษาพยาบาลตลอดชวงระยะเวลา 20 ปที่ผา นมา ผมรูสึกเปนเกียรติอยา ง
ยิ่งที่ไดทําหนาที่ประธานคณะกรรมการบริษัทเพื่อนําพาบริษั ทฯ เราไปในการทําธุรกิจให บริการดานการรักษาพยาบาล
แกชุมชนของเรา ในราคาที่สามารถจายได
วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ ยังคงเปนไปเพื่อใหบริการทางดานการรักษาพยาบาลในราคาที่สามารถจายได แกคน
ชั้นกลางในประเทศไทยในชุมชนที่ยังไมมีการใหบริการดังกลาวอยางเพียงพอ
ขอตอ นรับ IFC ซึ่ง อยูใ นเครือธนาคารโลกในการเข ามาเปนผู ถือหุ นรายหนึ่ งของบริ ษัท พริ้นซิเพิ ล แคปต อล จํากั ด
(มหาชน) นอกจากจะลงทุนซื้อหุนของบริษัทฯ แลว IFC ยัง จะไดนําประสบการณอันกวา งขวางและทรัพยากรในการ
ใหบริการดานการรักษาพยาบาลที่มีอยูมาใหแกเราดวย ซึ่งก็สอดคลองตองกันกับวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯของ
เรา บริษัทฯ หวังที่จะไดทํางานรวมกันกับ IFC อยางใกลชิดยิ่งตอไป
เนื่องจากเราตระหนักวาเศรษฐกิจโลกทุกวันนี้อยู ในสภาวะที่ผันผวนไมแนนอน โดยเฉพาะเมื่อคํา นึงถึงผลกระทบจาก
โควิด-19 การขยายงานของบริษัท ฯ ในสวนการรักษาพยาบาลนั้ นจะยัง คงดํา เนินไปดวยความสุ ขุมรอบคอบ ไมสุ ม
เสี่ ยง เราจะรัก ษาการได ดุล ระหว างการสร างโรงพยาบาลขึ้นใหม การบู ร ณะพัฒ นาโรงพยาบาลที่ตั้ งอยูแ ลว และ
โรงพยาบาลที่ มีอยู ในปจจุ บัน ทั้ งนี้ก็ เพื่ อที่จ ะใหแน ใจวา จะไดรั บผลตอบแทนจากการลงทุนอยา งเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาอันสมควร ในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสในชุมชนตาง ๆที่ยังมีบริการดานนี้ไมเพียงพอ

นอกจากนั้ น เราจะยัง คงดํ าเนินการลดสิ นทรั พยใ นสว นที่ไม ใชธุ รกิจ การรักษาพยาบาลออกไปตามสถานการณของ
ตลาด เพื่อใหไดผลตอบแทนมากที่สุดตอบริษัทฯ
คณะผูบริ หารบริษั ทฯยั งคงพัฒนากระบวนการจัด การดานการรักษาพยาบาลของกลุ มไปอยา งตอ เนื่อ ง เพื่อที่ จะใช
ประโยชนสูงสุ ดจากธุรกิจการรักษาพยาบาลที่กําลังมี การเปลี่ยนแปลง โรงพยาบาลของบริ ษัทฯ จะดําเนินงานไปดว ย
ความมีประสิทธิภาพในการใหบริการรักษาพยาบาลอยางมีคุณภาพแกชุมชน
เรามีความมุงหมายที่จะนําพาบริษัทฯ ไปสูการทํากําไรใหเ ร็วที่สุดเทาที่เปนไปได ในขณะเดียวกันเราจะใชยุทธศาสตร
การลงทุนในแบบที่ฉกฉวยโอกาสที่เ กิดขึ้น ซึ่ งจะเปนการเพิ่มคุณคา ใหแกผูถือหุ นและทําให ชุมชนที่เรารับใชดูแลอยู
นั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้น

(นายจอหน ลี โกะชุน)
ประธานกรรมการบริษัท

สารจากกรรมการผูจัดการ
เรียนผูถือหุนทุกทาน
ป 2562 เป นอีก ปที่บ ริษัท พริ้นซิเพิ ล แคปต อล จํ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ยังคงดําเนินธุ รกิจ ใหเจริญก าวหนาไดตาม
แผนงานที่ ไดวางไว ทั้งการขยายเครื อขาย การทํารากฐานใหชัด เจนขึ้น การพัฒนางานในเชิ งคุณภาพ การขยายขอบเขต
ของงาน Shared Services ใหครอบคลุมงานในสวนอื่นๆ มากขึ้น เพื่อเพิ่ม ประสิทธิ ภาพและสรางมาตรฐานจากสวนกลาง
ไปจนถึงการพัฒนาหาพันธมิตรใหมๆ มาเสริมความแข็งแกรงของระบบนิเวศธุรกิจ(Ecosystem)ของเครือ
สําหรับการขยายเครือขาย เรายังคงมุงหนาเขาสูเปาหมาย 20 โรงพยาบาลที่ไดวางไว โดยในป 2562 มีโรงพยาบาลที่เขามา
ในเครื อเพิ่มขึ้ นอี ก 3 แหง อั นไดแก โรงพยาบาลพิ ษณุ เวชอุต รดิ ตถ โรงพยาบาลศิริ เวช ลํ าพู น และโรงพยาบาลพริ้ นซ
อุทัยธานี ทําใหมีโรงพยาบาลในเครือรวมทั้งหมด 8 แห ง ณ สิ้นป 2562 นอกเหนือจากนั้ น ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 มีการ
ทําพิธีเปดโรงพยาบาลพริ้นซ สุ วรรณภูมิ อยางเปนทางการ และไดรับเกียรติ จากทานอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานในพิธีเปดอีกดวย
ในปที่ผานมา บริษัทฯ ยังมีการลงนามบันทึกความรวมมือเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลพริ้นซ ศรีสะเกษ รวมกับบริษัท ศรีสะเกษ
เมดิเทค จํ ากัด ซึ่งคาดวานาจะเปดดําเนิ นการไดในตนป 2565 นอกจากนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผานมาบริษัทฯ ได เขาซื้อและ
รับโอนกิจการโรงพยาบาลวิรัชศิลป จังหวัดชุมพรเปนที่เรียบร อยแลว อีกทั้งยังมีโ ครงการที่อยูระหวางการเจรจาและศึกษา
ความเป นไปได อีกใน 5-6 จังหวัด ผมจึง มีความเชื่อมั่นวาเราจะสามารถดําเนินการขยายเครือขา ยเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดรองทั้งหลายไดตามเปาหมายที่วางไว
เมื่อ เครื อขา ยขยายขึ้ น ความทาทายที่ ตามมาคื อ การทํ าให ทุกโรงพยาบาลในเครือมี เข็ม มุงไปในทิศทางเดียวกันและมี
คานิยมที่สอดคลองกั น ในปที่ผานมาจึงเปนปที่ไดเริ่มสื่อสารคุณลักษณะขององคก รที่คิดวาจะเปนประโยชนกับสังคม และ
มุงสูการเปนองคก รที่ชุมชนแตละแห งยินดีที่เ ราไดเข าไปเริ่ม ธุรกิจ โดยเปาหมายของการมีอยู ขององค กรแหงนี้ คือ การที่
จะตองสรา งคนที่มีจิต ใจของผูใ ห เพื่อชว ยเหลือ คน ชุมชน และสังคมตอไป การที่จะเปลี่ ยนแปลงเพื่อเปนองคกรแบบนั้ น
จําเปนต องมีรากฐานของวัฒนธรรมองคกรที่ดี มีบรรยากาศที่เอื้อตอ การทํางานรวมกั นอยางมี ความสุข มีการแลกเปลี่ย น
ความคิดเห็นอยางสรางสรรค จึงไดเริ่มการกระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่เนนการใชจิตวิทยาเชิงบวกมากขึ้นและนําหลักการของ
Coach, Facilitator และ Mentor มาใช เพื่อหวังใหเกิดความเขาอกเขาใจ (Empathy) และความเห็นอกเห็นใจ (Compassion)
ระหว างกันมากขึ้ น โดยเชื่ อวาหากบุ คลากรทํางานอยางมี ความสุข เขาจะสามารถส งตอ สิ่งเหลานั้นใหกั บผูรับ บริการได
เปาหมายหลักคือเพื่อสรางการเติบโตที่ระเบิดจากภายใน เริ่มจากคนในองคกรไปสูผูรับบริการที่ใหความเชื่อมั่นในเครือนี้
และดว ยเจตนารมณ ของบริษัทฯ ในการขยายโรงพยาบาลเขาสู พื้นที่ใ นจังหวั ดที่เป นเมือ งรอง เพื่อใหประชาชนในทองที่
เหลานั้นสามารถเขา ถึงการรัก ษาพยาบาลที่มีคุณภาพในระดับ ราคาที่เหมาะสม โดยจะมีการนําเทคโนโลยีมาช วยยกระดั บ
คุณภาพการใหบริการ ซึ่งสอดคลองกับทิ ศทางและนโยบายการลงทุนของ International Finance Corporation (“IFC”) ซึ่ ง
เปนสถาบันการเงินระหว างประเทศในเครือ ของธนาคารโลก (World Bank) ที่ใหก ารสง เสริมและสนั บสนุนการลงทุนของ
ภาคเอกชน ทาง IFC จึงไดตัดสิ นใจเขารวมทุนดวยเม็ดเงิ น 909 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณ 7% ของเงินลงทุนทั้งหมด
ภายใตหุนของบริษัทฯ ซึ่งถือเปนการยกระดับศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของเครือเพื่อมุงสูเปาหมายไดรวดเร็วและดียงิ่ ขึน้
โดยนอกจาก IFC แลว ปที่ผานมายังเปนปที่เราพัฒนาความรวมมือกับพันธมิตรเพื่อสรางระบบนิเวศธุรกิจที่สมบูรณมากขึ้น
เปนตนวา ความรวมมือกับบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) ผานบริษัท บํารุงราษฎร เฮลท เน็ตเวิรก จํากั ด

ซึ่งเปนบริ ษัทยอย เพื่อพัฒนาศู นยใหบริ การทางการแพทยด านกระดูก สันหลังและขอ Spine & Joint ที่ โรงพยาบาลพริ้นซ
สุวรรณภูมิ การทําบันทึกความรวมมือกับ บริษัท นิฮอน เคเอ จํากัด จากญี่ปุนเพื่อพัฒนาศูนยดูแลผูสูงอายุในประเทศไทย
การสรางสัมพันธกั บบริษัท เมดคิวรี่ จํากัด ที่เปนบริ ษัทของคนรุนใหมเ พื่อนําเทคโนโลยี และการตลาดในมิติใหมๆ มาเสริ ม
ศักยภาพธุรกิจโรงพยาบาล
สําหรับการดําเนินงานของโรงพยาบาลในปที่ผานมา มีการเนนระบบงานเชิงคุณภาพมากขึ้น โดยโรงพยาบาลในเครืออีก 3
แหง อันไดแก โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิต ร โรงพยาบาลพริ้นซปากน้ํ าโพ 1 และโรงพยาบาลศิริเ วช ลําพูน ได รับการรับรอง
มาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) เปนที่เรียบรอยแลว และเมื่อตนป 2563
โรงพยาบาลพริ้นซ สุวรรณภูมิ ก็ไดรับการรับรองมาตรฐานดังกลาวแลวเชนกัน อี กหนึ่งความภาคภูมิใจของเครือในปที่ผา น
มาไดแกการที่โรงพยาบาลพริ้นซ ปากน้ําโพ ไดรับการรับรองมาตรฐานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในโรงพยาบาลขั้ น
สูง สุด (HIMSS Analytics EMRAM Stage 7) เปนแหง แรกในประเทศไทยและแห งที่ 2 ในอาเซีย น ถื อเป นการต อยอด
ความสําเร็จจากการไดรับ Stage 6 ไปเมื่อป 2559 เปนการยืนยันความมุงมั่นที่จะนําเทคโนโลยีมาชวยยกระดับคุณภาพการ
รักษาพยาบาลและการใหบริการของโรงพยาบาล
นอกจากนี้ สําหรับงาน Shared Services ของเครือ นั้น ในปที่ผ านมา ไดข ยายขอบเขตเพื่อครอบคลุมบริการที่มากขึ้นอั น
ไดแ ก งานดู แลเครื่ องมื อแพทย งานบริ หารอาคารสถานที่แ ละบริษัท รับ จางชวง และการบริหารจัด การสภาพคลองทาง
การเงิ นในภาพเครือ (Cash Pooling) ซึ่ งทํ าใหส ามารถควบคุ มมาตรฐานการดํา เนิ นงานและสามารถเจรจาต อรองจาก
สวนกลาง ทําใหสามารถประหยัดเงินใหกับเครือไดกวาปละ 85 ลานบาท
สําหรับป 2563 เปนปที่ตองเผชิญหนากับความทาทายมากทั้งจากสภาพการหดตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม และวิกฤตจาก
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งส งผลกระทบโดยตรงต อธุรกิ จโรงพยาบาล การมีวิกฤตนี้จะทําให
โรงพยาบาลในเครือไดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและทบทวนกระบวนการเพื่อรองรับความตองการของผูรับบริการใหได
ดีที่สุด และเราจะเปนส วนหนึ่งของวงการสาธารสุขไทยที่จ ะชวยดูแลผูค นในสังคมนี้ ใหมีสุขภาพที่ แข็งแรงเพื่ อกลับไปเป น
กําลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติและฟนฟูเศรษฐกิจตอไป
ทายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณผูถือ หุนและผูมีสวนไดสวนเสียกับ บริษัทฯ ในทุกภาคสวน ที่ยังคงเชื่อมั่นในทิศทางของบริษัท ฯ
ภายใตการบริหารของคณะผูบริหาร และหวังวาบริษัทฯ จะยัง ไดรับความไววางใจและการสนับสนุนจากพวกทาน ในการที่
จะทําใหองคกรแหงนี้เปนองคกรที่ไดสรางความเปนอยูที่ดีใหกับบุคลากร ไดสรางประโยชนใหกับผูคนในชุมชน และไดสราง
มูลคาตอบแทนใหกับพันธมิตรและผูถือหุนทุกทานตอไป

(ดร.สาธิต วิทยากร)
กรรมการผูจัดการ

สารจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบไดป ฏิ บัติ ห นา ที่ ตามขอบเขต หน าที่ แ ละความรับ ผิ ดชอบที่ ไ ดรั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางเปนอิสระ ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดและแนวทางปฏิบตั ิ
ที่ดีของสํา นักงานคณะกรรมการกํากับหลั กทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลัก ทรัพยแหง ประเทศไทย และไดปรับการ
ปฏิบัติงานให เหมาะสมกั บการเปลี่ย นแปลงของการทําธุรกิจ ของบริษัทฯ การประชุม ของคณะกรรมการตรวจสอบรวมกั บ
ผูบริหาร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูตรวจสอบภายใน จัดขึ้นรวม 5 ครั้ง ในป 2562 ในการประชุมกรรมการตรวจสอบ ทุก
ทานไดพิจารณาประเด็ นปญหา แลกเปลี่ ยนความคิด เห็น รับฟ งคําชี้ แจง สอบถามขอ มูล ตลอดจนใหข อเสนอแนะที่เป น
ประโยชนตอการบริหารงานของบริษัทฯ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจําป 2562 โดยสอบถามประเด็น
ปญหา รับฟงคํ าชี้แจง และสอบถามขอมู ลจากผูสอบบั ญชีรับอนุญาตในเรื่องความถูกตองครบถวนเพียงพอและเชื่อถือได
ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนการเปดเผยขอมูลที่มีสาระสําคัญ รวมทั้งรายการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑทาง
บัญชีที่มีสาระสําคัญ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทั้งนี้ ได มีการประชุ มร วมกับผู สอบบัญ ชีรั บอนุญาตโดยไมมี ฝายจัด การเพื่ อปรึกษาหารื อกันอย างอิ สระถึ ง
สาระสําคัญ ตางๆ คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นว ารายงานทางการเงิ นของบริษัท ฯ ถูกตองครบถวนเพี ยงพอตามที่
ควรในสาระสําคัญ และเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผูสอบบัญชีรับอนุญาตเสนอรายงานแบบไมมีเงื่อนไข
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเสนอแนะใหผูบริหารของบริษัทฯ เตรียมความพรอมเกี่ยวกับนโยบายการ
บัญชีที่ สําคัญ ซึ่งใช ในการจัดทํ างบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีการ
ปรับปรุง ไดแก
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับ ปรับปรุงมาถือปฏิบัติสํ าหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ ม
ตั้งแตวั นที่ 1 มกราคม 2562 ได แก มาตรฐานการรายการทางการเงินฉบั บที่ 15 เรื่องรายไดจากสั ญญาที่ทํ ากั บลู กค า
(TFRS 15)
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใชสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ ม
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563
• เครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน ไดแก
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่องการแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่องการเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน
• มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเชา
2. พิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและผลการประเมิ นระบบควบคุม ภายใน
รวมถึงการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงในระบบงานตางๆ ที่ สําคัญ รายการที่เกี่ ยวโยงกั น และได มีการประชุมรวมกั บ
ผูตรวจสอบภายใน มีค วามเห็นวา บริ ษัทฯ มี ระบบการควบคุ มภายในที่เ พีย งพอเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และหาก
คณะกรรมการตรวจสอบได พิจ ารณาแล ว เห็ นว ามี จุ ดที่ ส ามารถปรับ ปรุ งหรื อเพิ่ มเติ มระบบการควบคุ ม ภายในให มี
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากขึ้นก็ไดใหคําแนะนํากับฝายจัดการของบริษัทฯ ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากฝาย
จัดการ รวมถึงไดพิจารณาว าการดําเนิ นการดานตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ ไดดํา เนินการตามแนวทางการตรวจสอบ
ภายในของตลาดหลั กทรัพยแห งประเทศไทย และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ตรวจสอบภายใน มุ งเนนความเปนอิสระ
เที่ ยงธรรม และเป นกลาง และได พิจ ารณาและอนุมั ติแ ผนการตรวจสอบภายในประจํ าป โดยเนนให มีก ารทํา แผนการ

ตรวจสอบภายในทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยใหสอดคลองกับการประเมินระบบควบคุมภายใน การประเมินและวิเคราะห
ความเสี่ยงของกิจกรรมตา งๆ รวมถึงการประเมินในดานการบริห ารความเสี่ย งขององคกร ซึ่งใน ป 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบใหผูตรวจสอบภายในจัดทําแนวปฏิบัติงานของโรงพยาบาลใหเปนมาตรฐาน สรางใหระบบการควบคุมภายในเปน
สวนหนึ่งในวัฒนธรรมองคก ร ใหความรูค วามเขาใจเกี่ย วกับการควบคุม ภายใน สรางบรรทั ดฐานของระบบการควบคุ ม
ภายในขององคกร ใหเปนแบบอยา งนําไปใชปฏิบั ติ และสรางขั้ นตอนในการตรวจสอบภายใน เพื่อ ใหมั่นใจวาระบบของ
บริษัทฯ มีความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล และดําเนินการดวยความโปรงใส อีก ทั้งได เสนอแนะผูบ ริหารวาจากการที่
บริษัทฯ ไดเติบโตอยางรวดเร็วควรมีการจัดทําแผนและกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) ที่สําคั ญ
ในปถัดไป
3. พิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการไดมาและจําหนายไปและรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาหรือสอบทานรายการที่เกี่ย วโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย ง
ทางผลประโยชน เพื่อ ใหมีค วามเหมาะสมในการทํารายการและเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบีย บที่เกี่ ยวขอ ง ซึ่ง ในป
2562 ไมมีรายการระหวางบุคคลอื่นที่อาจมี ความขัดแยงกับ บริษัทฯ มีเพียงรายการระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยที่เป น
ปกติธุรกิจ ซึ่งไดมีการเปดเผยขอมูลไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป 2562 แลว ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาและมีความเห็นวา มีความสมเหตุสมผล และเปนรายการปกติ ของธุรกิ จที่มีเงื่อ นไขการคาทั่วไป โดยมีร าคาและมี
เงื่อนไขที่เปนธรรม
4. พิจ ารณารายงานการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว าด ว ยหลัก ทรั พย แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย ขอ กํ า หนดของ
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย และตลาดหลัก ทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ ยวของกับธุรกิ จ
ของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีการดําเนินการตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ ยวของ นอกจากนี้ ในป 2562 มีพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล และพระราชบัญญัติความมั่นคง
ปลอดภัย ไซเบอร ที่จะกระทบตอการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานขอมูลคนไขที่มาใชบริการ ทางบริษทั ฯ
ก็ไดมีการเตรียมการเพื่อใหบริษัทฯสามารถดําเนินการไดเปนไปตามกฎหมาย
5. พิจารณาการดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและใหความเห็ น
แผนงานการบริหารความเสี่ยงที่ สําคัญ ของบริษัทฯ รวมถึ งความเสี่ยงดานทุจ ริตคอรรัปชั่ น รวมถึงให เนนการสรา งความ
เขาใจเรื่อ งการบริห ารความเสี่ ยงใหผูเกี่ ยวขอ งที่สํ าคัญ ไดแก คณะกรรมการบริษัท ผูบ ริหาร และผูรับ ผิดชอบเรื่อ งการ
บริหารความเสี่ยงของแตละหนวยธุรกิจ ซึ่งในชวงที่ผานมาทางบริษัทไดเนนการขยายงานโรงพยาบาล ทางบริษัทไดมีการ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลอยางตอเนื่องเพื่อลดหรือจํากัดความเสี่ยงในดานตางๆ
6. พิจ ารณาและเสนอแต ง ตั้ง ผู สอบบัญ ชี รับ อนุญ าตและคา สอบบั ญชี ป ระจํ า ป 2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
มีความเห็นวาเปนผูมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเปนอิสระ ปฏิบัติ หนาที่ไดเปนอยางดี มีป ระสิทธิภาพมาโดยตลอด
จึงนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 แตงตั้งให นายชาญชั ย
ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ นางสาวสิน
สิริ ทังสมบัติ ผูสอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 7352 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเ อเอส จํากั ด เปนผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และ
ในกรณี ที่ผู สอบบั ญชี รับ อนุ ญาตดัง กล าวขา งต นไมส ามารถปฎิบัติ งานได ให บริ ษัท ไพร ซวอเตอร เฮาส คูเ ปอรส เอบี
เอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได ทั้งนี้ ผูสอบ
บัญชีที่เสนอแตงตั้งดังกลาวไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท หรือผูบริหาร หรือผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของใน
ลักษณะที่จะมีผลกระทบกับการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ

การปฏิบั ติหน าที่ข องคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุป สามารถปฏิบั ติได อยา งอิส ระ และสามารถแสดงความ
คิดเห็ นไดอ ยางเต็มที่เ พื่อประโยชนของบริษัท ฯ โดยไดรั บความรวมมือจากผูบริ หารและเจ าหนา ที่ของบริษัท ฯ และไม มี
ขอจํากัด ในการเขาถึง ขอมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯ มีการจั ดทํารายงานทางการเงินและเปดเผย
ขอมู ลอย างเพีย งพอเป นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีร ะบบการบริ หารความเสี่ย งและระบบการควบคุ ม
ภายในทีเ่ พียงพอมีประสิทธิผล ตลอดจนมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี

(นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
16 มีนาคม 2563

ขอมูลสําคัญทางการเงินประจําป 2560-2562
สรุปขอมูลสําคัญทางการเงิน
2560
13,088.21
4,164.11
8,924.10
1,690.42
547.35
2,237.77
510.05
(371.61)

2561
14,318.08
5,476.46
8,841.62
2,084.63
574.24
2,658.87
705.48
(152.64)

2562
14,620.04
4,908.82
9,711.22
2,296.17
575.27
2,871.44
638.87
(186.94)

หนวย

2560

2561

2562

รอยละ
รอยละ
รอยละ

22.79
(14.35)
(4.29)

26.53
(6.21)
(2.12)

22.25
(5.75)
(2.15)

เทา
เทา

0.62
0.55

0.31
0.25

0.68
0.60

เทา
เทา
รอยละ

15.70
10.12
(2.70)

21.46
12.83
(1.11)

17.76
16.60
(1.29)

เทา
เทา
บาท
บาท

0.50
4.31
(0.107)
2.55

0.68
1.90
(0.054)
2.49

0.56
2.61
(0.056)
2.54

หนวย : ลานบาท
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของเจาของ
รายไดจากกิจการโรงพยาบาล
รายไดจากการขายและใหบริการ
รายไดรวม
กําไรขั้นตน
กําไรสุทธิ
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตราสวนกําไรขั้นตน
อัตราสวนกําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้การคา
อัตราหมุนเวียนของเจาหนี้การคา
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน

ลักษณะและนโยบายการประกอบธุรกิจ
รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลพิษณุเวช
• ไดรับการรับรอง JCI ในเดือนธันวาคม 2555 และไดรับการ reaccreditation ในเดือนธันวาคม 2558 และ
ในเดือนธันวาคม 2561
• รางวัล สถานประกอบกิจการตนแบบดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ มในการทํางาน
ระดับประเทศ (ระดับทอง) 4 ปติดตอกัน จากกรมสวัสดิการ กระทรวงแรงงาน
• รางวัลสถานประกอบกิ จการดีเด น ดานแรงงานสัมพันธ และสวัสดิ การแรงงาน 5 ปติดตอ กัน (พ.ศ. 2558
– 2562) จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
9 พิษณุโลก
• ประกาศเกี ยรติคุณ Zero Accident Campaign ระดับเงินประจําป 2561 และไดรับรางวัล โครงการ Zero
Accident ระดับทองประจําป 2562 จากสถาบันสงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย
• รางวัลใบประกาศเกียรติ คุณแกโรงพยาบาลพิษณุเวช ในฐานะผูสนับ สนุนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของ
สโมสรทาแรคทเม็ดทราย ระดับทอง จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
• มหาวิทยาลัยพิษ ณุโลกไดมอบเกียรติบัตรแกโ รงพยาบาลพิษ ณุเวช เพื่อแสดงวาโรงพยาบาลเปนสถานที่
ศึกษาดูง านที่มีร ะบบการบริหารจั ดการด านชี วอนามั ยและความปลอดภัยที่ ดีเ หมาะกั บการเปนแหล ง
เรียนรูใหกับนักศึกษา
• รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ สาขาการแพทยและสาธารณสุข จากมู ลนิธิเพื่อสั งคมไทย เนื่องจากไดสรา ง
ประโยชนใหกับสวนรวม สังคมและประเทศชาติพรอมทั้งมีการตอบแทนคุณแผนดินในรูปแบบตางๆ
โรงพยาบาลพิษ ณุเวช พิจิ ตร ได รบั โลป ระกาศเกียรติคุ ณเปนสถานประกอบการตนแบบในการชําระเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมดีเดน

โรงพยาบาลพริ้นซ ปากน้ําโพ
• ไดรับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพเพื่อแสดงวาแผนกหองปฏิบัติการทางการแพทย โรงพยาบาล
พริ้ นซ ป ากน้ํ าโพ จั ง หวั ด นครสวรรค ได รั บรองระบบบริ ห ารงานคุ ณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิ ค
การแพทย 2560 สําหรับหองปฏิบัติการ รับรองรอบที่ 3 จากสภาเทคนิคการแพทย
• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน ประจําป 2562 ระดับประเทศ
โดยไดรับเกียรติบัตรจากกระทรวงแรงงาน
• ไดรับเกี ยรติบัตรรับรองว าโรงพยาบาลพริ้ นซ ปากน้ําโพ 1 และพริ้นซ ปากน้ํ าโพ 2 ผ านเกณฑ มาตรฐาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ปงบประมาณ 2562 จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค
• โรงพยาบาลพริน้ ซ ปากน้ําโพ 2 ไดรับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคการ
มหาชน) รั บรองวาโรงพยาบาลไดปฏิบั ติตามแนวทางการพัฒนาบันไดขั้นที่ 2 สู HA อันจะเปนพื้ นฐาน
สําคัญ สําหรับการพัฒนาคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยของผูปวย
• โรงพยาบาลพริ้ นซ ปากน้ําโพ ได รับ การรั บรองมาตรฐาน HIMSS Analytics Stage 7 มาตรฐานสากล
ระดับโลก โรงพยาบาลแรกในประเทศไทย โดยไดรับโลเกียรติคุณจากหอการคาจังหวัดนครสวรรค
• ไดรับเกียรติบั ตรรับ รองวา โรงพยาบาลพริ้นซ ปากน้ํ าโพ เปนโรงพยาบาลที่ มีคุณธรรม ธรรมาภิ บาลสู ง
ราคาและคาบริการโปรงใส เปนธรรม (Good Govermance Hospital) จากอธิบดีกรมการคาภายใน
• ไดรับใบประกาศจาก HIMSS Analytics เพื่อรับรองวา Princ Paknampo Hospital HIMSS Analytics stage
7 as designated by HIMSS Analytics using the Electronic Medical Record Adoption Model.
• โรงพยาบาลพริ้นซ ปากน้ํา โพ ไดรั บประกาศนีย บัตรรั บรองผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห
ระดับ ดีเ ยี่ ยมอย า งต อเนื่ องตลอดป งบประมาณ พ.ศ.2562 สาขาธนาคารเลื อ ด จากสํา นัก มาตรฐาน
หองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ
• ไดรับ เกีย รติบัต รจากกรมสวัส ดิการและคุมครองแรงงาน วามี ระบบการจัดการดา นยาเสพติ ดในสถาน
ประกอบการตามโครงการการโรงงานสีขาว ระดับ 2
• ไดรับเกีย ติบัตรโรงพยาบาลคุ ณธรรมธรรมาภิบาลสูง ราคาและคาบริการโปร งใส เปนธรรม จากกรมการ
คาภายใน กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท สาทร วิสตา – กรุงเทพฯ ไดรับรางวัลจากหลายหนวยงาน
ดังตอไปนี้
• ประกาศนียบัตรยอดเยี่ยมประจําป 2558 และ ป 2562 จาก TripAdvisor.com (Certificate of Excellence)
• รางวัลโครงการกรุงเทพสะอาดและราบรื่นจากกรุงเทพมหานคร (Clean and Green Award by Bangkok
Metropolitan Administration)
• Love by Guests Award Winner 2019 จาก Hotel.com (ไดคะแนน 9.1 จากคะแนนเต็ม 10)
• Recommended Award 2019 จาก Holiday Check.com (ไดคะแนน 6 จากคะแนนเต็ม 6)
• Chef ของโรงแรม 2 คนไดรับรางวัลชนะเลิศจากการแขงขันในรายการ Bangkok Junior Chefs
Competition 2019

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
บริษัท พริ้นซิ เพิล แคปตอล จํา กัด (มหาชน) สามารถแบ งธุรกิ จของบริษัท ฯ ออกเป น 3 ประเภท คือ ธุรกิ จ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน และธุรกิจที่ปรึกษาดานการลงทุน
โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปนดังนี้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปจจุบันธุร กิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน จากการที่
บริษัท ฯ มองเห็นโอกาสและการเติ บโตอี กมากในธุรกิ จบริ การทางการแพทย ในป 2560 บริ ษัทฯ ได เขา ซื้อหุ นของ
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด (เดิมชื่อบริษัท อลิอันซ เมดิคอล เอเชีย จํากัด) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
โดยมีเครือขายโรงพยาบาล 4 โรง ใน 3 จังหวัดทางภาคเหนื อ ไดแก โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร (เดิมชื่อโรงพยาบาล
สหเวช)ในจังหวั ดพิจิตร โรงพยาบาลพริ้นซปากน้ํ าโพ 1 โรงพยาบาลพริ้นซปากน้ําโพ 2 (เดิมชื่อโรงพยาบาลปากน้ําโพ
และโรงพยาบาลปากน้ําโพ 2)ในจังหวัดนครสวรรค และโรงพยาบาลพิษณุเวช ในจังหวัดพิษณุโลก
บริษัทฯ มีเปาหมายที่เปนผูใหบริ การทางการแพทยชั้นนํา แกกลุมลู กคาที่มีร ายไดร ะดับกลางในประเทศไทย
โดยการขยายเครือขายโรงพยาบาลใหครอบคลุมและเพิ่มศักยภาพในการแสวงหารายไดดวยการลงทุนสรางโรงพยาบาล
เองซื้อกิ จการโรงพยาบาลและรับ จา งบริ หารกิจ การโรงพยาบาล และนํา ระบบการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศของ
โรงพยาบาล (Hospital Information Systems) มาใชในการบริหารตนทุนของธุรกิจโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ในป 2561 บริษัทฯ ไดลงทุนซื้อกิจการโรงพยาบาลเพิ่ม 1 แหง คือ โรงพยาบาลพริ้นซ สุวรรณภูมิ (เดิมชื่อโรงพยาบาลป
ยะมินทร) เปนโรงพยาบาลขนาดใหญในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งชว ยขยายเครื อขายการประกอบธุรกิจ โรงพยาบาล
ของกลุมบริษัทฯ ใหครอบคลุม มากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล จากเดิมที่โรงพยาบาลในกลุ ม
บริ ษัท ฯ ตั้ง อยู ในพื้นที่ต างจัง หวั ด ซึ่ง จะกอ ให เ กิด เป น Hub และ Spoke System ของธุร กิจ โรงพยาบาลซึ่ งจะช ว ย
เสริมสรางการเติบโตและเพิ่ม ศักยภาพในการแขงขัน จากการซื้อกิจการดัง กลาวสงผลให รายไดจากธุรกิ จการใหบริการ
ทางการแพทยเปนรายไดหลัก ของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ ไดยื่นขอตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทยเปลี่ยนกลุมธุรกิ จ
อุตสาหกรรมพัฒนาอสัง หาริมทรัพยไปยังกลุมธุ รกิจใหบริการทางการแพทยซึ่งไดรับการอนุมั ติจากตลาดหลักทรัพยใ น
เดือนกุมภาพันธ 2562 ตอมาในเดือนมีนาคม 2562 บริ ษัทฯ เขาซื้อและรับโอนกิจการของโรงพยาบาลศิรเิ วชลําพูน ใน
จังหวั ดลําพู น นอกจากนี้บริษั ทฯ ยังได ลงทุนสรางโรงพยาบาลเพิ่ มอีก 1 แหงคื อ โรงพยาบาลพิษณุเ วช อุ ตรดิต ถ ใน
จังหวัดอุ ตรดิ ตถ ซึ่งเปดใหบริ การในเดือนมีนาคม 2563 และซื้อ โรงพยาบาลที่จัง หวัด อุทัย ธานี ซึ่งเปนหนี้ NPA จาก
สถาบันการเงินและนํามาปรับปรุงเปนโรงพยาบาลพริ้นซ อุทัยธานี ซึ่งเป ดใหบริการแลวในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่
ผานมา บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการใหบริการโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเพิ่มเครือขายโรงพยาบาล
ใหค รอบคลุ มมากขึ้ น จึงไดจั ดตั้ง บริ ษัท พริ้ นซิเ พิล เฮลท แคร – ศรีส ะเกษ จํา กัด ซึ่ง เปนการรว มทุ นระหว างบริษั ท
พริ้นซ เฮลท แคร จํา กัด ซึ่ง เปนบริษั ทยอ ยของบริษัท ฯ กั บ บริษัท ศรี สะเกษ เมดิเทค จํ ากัด เพื่อสรางโรงพยาบาล
เอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ขนาด 60 เตียง อีกทั้งมีการขยายธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไปยังภาคใต โดยบริษัทไดจัดตั้ง
บริษัทยอยแหงใหมภ ายใตชื่อ “บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ชุมพร จํ ากัด” เพื่ อรองรับการลงทุนในจังหวัด ชุมพรโดย
เขา ซื้อ และรับ โอนกิจ การสถานพยาบาล รวมถึงทรัพ ยสิ น หนี้สิ น และใบอนุญ าตต างๆ ที่จํา เป นทั้ง หมดของบริษั ท
โรงพยาบาลวิรั ชศิลป จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิ จโรงพยาบาลวิรัชศิลป ในจัง หวัดชุมพร บริษัทฯไดรับโอนกิจการเสร็จสิ้ น
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ทําใหจํานวนโรงพยาบาลในเครือขายเพิ่มขึ้นเปน 10 โรงพยาบาลใน 9 จังหวัด
บริษัทฯ เสริ มความแข็งแกรงใหกับเครือของโรงพยาบาลโดยการจับมือกั บพันธมิตรชั้ นนําอยาง บํ ารุงราษฎร
เฮลท เน็ตเวิรก เปดศู นยใหบริ การทางการแพทยดานกระดูกสั นหลังและขอ ที่ โรงพยาบาลพริ้ นซ สุว รรณภูมิ ในเดือ น
พฤศจิก ายน 2562 โดยชู ความเป นเลิศ ในมาตรฐานการรัก ษาโดยที มแพทยโ รงพยาบาลบํา รุง ราษฎร โดยมี การใช
เทคโนโลยีที่ ทันสมั ยในการรัก ษาให กับ กลุ มคนทั้ งในกรุง เทพฯและตา งจั งหวัด ซึ่ง มีแ ผนขยายความรว มมื อไปยั ง
โรงพยาบาลอื่นๆ ในเครือขายในอนาคต

นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง ไดริเริ่มธุรกิจใหมๆ โดยไดเขารวมทุนกั บบริษัท นิฮอน เคเอ จํากัด ในเครือ NK Group
จากประเทศญี่ปุนซึ่งเปนผู ประกอบการดานการดูแลผูสูงอายุ ที่มีประสบการณม ากกวา 50 ปเพื่อดํา เนินธุรกิ จดานการ
ดูแ ลผู สูง อายุ ในประเทศไทย ซึ่ง สอดคล องกับ นโยบายภาครั ฐ Healthcare 4.0 ที่มี เ ปา หมายใหป ระเทศไทยเป น
ศูนยกลางทางการแพทยและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ บริษัทยอยจะร วมทุนตั้งบริษัท ยอยแหงใหมภ ายใตชื่อ บริษั ท
พริ้นซิเพิล เอ็นเคจี จํากัด เพื่อดําเนินการกอ ตั้งศูนยดู แลสุขภาพผูสูงอายุ โดยจะเนนการดูแลในรูป แบบการฟนฟู และ
ดูแลชวยเหลือผูสูงอายุใหมีรา งกายและจิตใจที่เขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองใหไดมากที่สุ ด และสามารถกลับไปใชชีวิ ต
กับครอบครัวได โดยคาดวาจะเริ่มดําเนินการแหงแรกภายในโรงพยาบาลพริ้นซ สุวรรณภูมิ ภายในป 2563
สําหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทฯ ยังคงดํา เนินธุรกิจพัฒนาอสั งหาริมทรัพยเพื่อ เชาในรูปแบบของ
โรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนท และอาคารสํ านักงานใหเชาแบบครบวงจร อยางไรก็ดีบริษัท ฯ หยุดขยายธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเพื่อขายโดยจะไมพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมจากปจจุบัน สําหรับที่ดินรอการพัฒนา หากมีโอกาสที่
เหมาะสมและเปนประโยชน บริษัทฯ พรอมที่จะขายที่ดินรอการพัฒนาและโครงการที่มีอยูในปจจุบันแกนักลงทุนที่สนใจ
เพื่อนํามาเปนแหลงเงินทุนในการพัฒนาธุรกิจการแพทยตอไป เวนแตที่ดินรอการพัฒนาที่มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนา
รองรับธุรกิจการแพทยในอนาคต
นอกจากธุรกิ จการแพทยแ ละธุร กิจอสัง หาริม ทรัพย แลวบริ ษัทฯ ยังดํา เนินธุร กิจให บริการคําปรึ กษาด านการ
ลงทุนอีกดวย

โครงสรางรายได
ประเภทรายได

ดําเนินการโดย

2562
ลานบาท

ธุรกิจโรงพยาบาล

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ใหเชา

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

รายไดรวม
หมายเหตุ :

PSV
PPCH
PLPN
PUTH
PUTD
PPNP

-

2561
รอยละ

ลานบาท

2560
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

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

โรงพยาบาลพิษณุเวช
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
โรงพยาบาลศิริเวช ลําพูน
โรงพยาบาลพริ้นซ อุทัยธานี
โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ
โรงพยาบาลพริ้นซปากน้ําโพ 1 และ
โรงพยาบาลพริ้นซปากน้ําโพ 2

PRINC
VB
VI
VR

-

บมจ. พริ้นซิเพิล แคปตอล
บจก. วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง
บจก. วี อินเทลลิเจนซ
บจก. วี เรสซิเดนซ

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ดังนี้

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจัดแบงผลิตภัณฑออกเปนกลุมตามประเภทธุรกิจแตละประเภท ซึ่งสามารถสรุปได

ก) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
 โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพและปริมณฑล
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนภายใตชื่อ “โรงพยาบาลพริน้ ซ
สุวรรณภูมิ (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI) (เดิมชื่อ “โรงพยาบาลปยะมินทร”) ซึ่ งบริษัทฯ ไดเขา ซื้อและรั บ
โอนกิ จ การสถานพยาบาลของบริ ษั ท ไทย เฮ ล ท เมนเท็ นเนนซ ออกานั ย เซชั่ น จํ า กั ด (“THM”) โดยป จ จุ บั น
โรงพยาบาลพริ้นซ สุวรรณภูมิ มีขนาด 200 เตียง และมีศัก ยภาพรองรับผูปวยนอกไดวันละ 600 คนตอวัน โรงพยาบาล
เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการจัดตั้งคลินิกโดยมีแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดังตอไปนี้
−
−
−
−
−
−

คลินิกอายุรกรรม
สูตินารีเวช
กุมารเวช
ศูนยเวชศาสตรผูสูงอายุ
ศูนยทางเดินอาหาร
ศูนยมะเร็ง

−
−
−
−
−
−

ศัลยกรรมระบบประสาท
ศัลยกรรมกระดูก
ศูนยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ศูนยตอมไรทอ
ศูนยหัวใจ
ศูนยไตเทียม

ในเดื อนธั นวาคม 2562 บริษั ทฯ ไดดํ าเนินการรวมกั บ “บํ ารุงราษฎร เฮลท เน็ต เวิรก ” เปด “ศูนย ใหบ ริการ
ทางการแพทยดา นกระดูก สันหลังและขอ Spine & Joint” ที่ โรงพยาบาลพริ้ นซ สุวรรณภูมิ โดยเสนอบริการที่ เปนเลิ ศ
ภายใตม าตรฐานการรัก ษาโดยทีมแพทยผูชํานาญการจากโรงพยาบาลบํารุงราษฎร ทั้งนี้รูป แบบการรักษาของศูนย ฯ
Spine & Joint มีหลากหลายวิธีตามระดับอาการของผูปวย โดยมีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษา
 โรงพยาบาลเอกชนในตางจังหวัด
บริษัทฯ ดําเนินกิ จการโรงพยาบาลเอกชนในตา งจังหวั ดผานบริ ษัท พริ้ นซิเพิล เฮลทแ คร จํากั ด (PRINH) ซึ่ ง
เปนบริ ษัทยอยที่บริษัท ฯ ถือ หุนรอยละ 99.99 โดย PRINH เข าลงทุ นในกลุ มบริษัท ที่ดําเนิ นธุรกิ จโรงพยาบาลเอกชน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โรงพยาบาลพิษณุเวช
เปนโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ตั้งอยูในจัง หวัดพิษณุโ ลก เปดใหบริการมาแลวเปนระยะเวลา 37 ป เป น
สถานพยาบาลขั้นทุติยภูมิระดับสูง ดําเนินงานโดยบริษัท พิษณุเวช จํากัด เปดใหบริการรักษาพยาบาลทั้งผูปวยในและ
ผูปว ยนอกตลอด 24 ชั่ว โมง โดยไดรับ การรับรองมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) โดยมี การ
จัดตั้งคลินิกโดยมีแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดังตอไปนี้
− คลินิกอายุรกรรม
− คลินิกกุมารเวช
− คลินิกสูตินรีเวช
− คลินิกศัลยกรรม
− ศูนยตรวจสุขภาพ
− คลินิกจิตเวช
− คลินิกสงเสริมพัฒนาการเด็กและวัยรุน
− คลินิกจักษุ
− ศูนยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
− คลินิก หู คอ จมูก
− คลินิกทันตกรรม
นอกจากนี้ ยัง มีก ารใหบ ริก ารด านตา งๆ เช น การตรวจทางรัง สี วิท ยา การตรวจทางหั ว ใจ การตรวจทาง
หองปฏิบั ติการ และศัลยกรรม ในป 2562 บริ ษัทไดเ ปดศูนยเ วชศาสตรฟนฟูแ ละศูนย ทางเดินอาหารและตับในอาคาร
แหงใหมเพื่อเพิ่มการบริการใหครอบคลุมมากขึ้น
2. โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
ดําเนินงานโดยบริษัท สหแพทยพิจิตร จํากัด เปดให บริการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 เปนโรงพยาบาลขนาด
90 เตี ยง ตั้ง อยู ในจังหวัด พิจิ ตร ให บริ การรัก ษาพยาบาลทั้ งผูป วยในและผูป วยนอกตลอด 24 ชั่ วโมง โดยมีแ พทย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคดังตอไปนี้
−
−
−
−
−
−
−

ศูนยรักษาโรคกระดูกและขอ
ศูนยตรวจสุขภาพทั่วไป
ศูนยไตเทียม
คลินิกอายุรกรรม
ศูนยกายภาพบําบัด
คลินิกเบาหวาน
คลินิกสูตินรีเวช

−
−
−
−
−
−

ศูนยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ศูนยโรคนิ่ว ทางเดินปสสาวะ
ศูนยเอกซเรยคอมพิวเตอร
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
ศูนยกุมารเวชกรรม
คลินิกนมแม

3. โรงพยาบาลพริ้นซ ปากน้ําโพ 1 และโรงพยาบาลพริ้นซ ปากน้ําโพ 2
โรงพยาบาลทั้ง 2 แหงตั้ งอยูในอําเภอเมือง จั งหวัดนครสวรรค ดําเนิ นงานโดยบริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ
จํากั ด (เดิ มชื่ อ บริษั ท เท็ น เอ็ม ดี นครสวรรค จํา กัด ) โดยแต ละแหง เป นโรงพยาบาลขนาด 100 เตีย ง และยัง เป น
โรงพยาบาลเอกชนที่ ไดรั บการรับ รองมาตรฐานจากสถาบันรับรองคุ ณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) เป น
สถานพยาบาลขั้นทุ ติยภูมิร ะดับสู ง ใหบริก ารรักษาพยาบาลทั้ งผูปวยในและผูปว ยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางและดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันนําไปสูความเปนเลิศทางการแพทยที่มุงเนนตอการรักษาคนปว ย
เปนหลัก อีกทั้งทีมงานมืออาชีพในสหสาขาวิชาที่สามารถดูแลผูปวยเฉพาะโรคไดเปนอยางดี รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
คือการไดรั บการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ขั้นที่ 7 (HIMSS Analytics stage 7) เปนแหงแรก
ในประเทศไทย และการรับ รองมาตรฐานกระบวนการคุณภาพ (Hospital Accreditation (HA) of Thailand) โดยมีศูนย
และคลินิกบริการดังตอไปนี้
− ศูนยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
− คลินิกกุมารเวชกรรม
− คลินิกทันตกรรม
− ศูนยรังสีวินิจฉัย
− คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
− คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด
− หอผูปวยวิกฤต
− คลินิกอายุรกรรม

− คลินิกโรคติดเชื้อ
− หองปฏิบัติการทางการแพทย

− คลินิกโรคสมองและระบบประสาท
− แผนกกายภาพบําบัด
− ศูนยโรคทางเดินปสสาวะ

− คลินิกกระดูกและขอ
− คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
− คลินิกสุภาพสตรี

− ศูนยตรวจสุขภาพ
− คลินิกตา

− คลินิกหู คอ จมูก
− คลินิกเบาหวานไทรอยดและตอมไรทอ

− คลินิกโรคไต

− ศูนยอายุกรรมเฉพาะทางนอกเวลา

4. โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ
โรงพยาบาลพิ ษณุ เ วชอุ ตรดิ ตถ ซึ่ง จะดํ า เนิ นงานโดย บริษั ท โรงพยาบาลพิษ ณุ เวชอุต รดิต ถ จํ ากั ด เป น
โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ตั้งอยูบ นเนื้อที่ประมาณ 28 ไร ถนนสายพิ ษณุโลก-เดนชัย อําเภอเมืองอุ ตรดิตถ จังหวั ด
อุตรดิตถ เปดใหบริการอยางเปนทางการในเดือนมีนาคม 2562 มีหองพักคนไขที่สามารถรองรับบริการดวยหองพิเศษ
50 ห อ ง ห องพิ เ ศ ษเดี่ ย วใน ICU พร อ มอุ ป กรณ แ ละเครื่ องช ว ย หายใ จ 7 ห อ ง ห องผ าตั ดที่ เป น ไป ตาม
มาตรฐานสากล และหองเครื่องมือแพทยที่ทันสมัย เชน เครื่อ งเอกซเรยคอมพิวเตอรความเร็วสูง เครื่องตรวจมะเร็งเต า
นม เครื่องอัลตราซาวด 4 มิติ เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจ เครื่องตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง พรอมบริการศูนย
ฉุกเฉินและอุ บัติเหตุ โดยแพทย เวชศาสตรฉุ กเฉิน พรอมรองรั บผูปวยในพื้นที่และจังหวัด ใกลเ คียง เชน สุ โขทัย แพร
นาน รวมถึงประเทศเพื่อนบาน สปป.ลาว และพรอมรับสงตอผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยาบาลในเครือเพื่อเสริม
การบริการงานใหเปนเครือขาย มีแพทยผูเชี่ยวชาญและคลินิกเฉพาะทางดังตอไปนี้
− แผนกอายุรกรรม
− แผนกศัลยกรรม
− แผนกสูตินรีเวช
− แผนกกุมารเวช
− แผนกออรโธปติกส
− แผนกกายภาพบําบัด
− หอผูปวย
− แผนกหองคลอดและเนอรสเซอรี่

− ศูนยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
− แผนกผาตัด

− แผนกปฏิบัติการชันสูตร
− แผนกไอซียู

− แผนกรังสีวินิจฉัย

5. โรงพยาบาลศิริเวชลําพูน
โรงพยาบาลศิริ เวชลํ าพูนดํ าเนิ นการโดยบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร – ลําพู น จํา กัดเป นโรงพยาบาลเอกชน
ขนาด 59 เตียง ตั้งอยูบนเนื้อที่ประมาณ 11 ไร ไดรับการรับรองจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหรักษาโรค
ตอกระจกและโรคขอเข าเสื่อมในผูปวยสิทธิบัต รทอง นอกจากนี้ยังให บริการรักษาพยาบาลทั้ งผูปวยในและผูปวยนอก
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทยผูเชี่ยวชาญและคลินิกเฉพาะทางดังตอไปนี้
− ศูนยรักษาตอกระจก
− ศูนยศัลยกรรมความงาม
− แผนกอายุกรรม
− ศูนยรักษาเสนเลือดขอด
− ศูนยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
− ศูนยทันตกรรม
− ศูนยลดน้ําหนัก

6. โรงพยาบาลพริ้นซ อุทัยธานี
โรงพยาบาลพริ้นซ อุทัยธานีดําเนินงานโดย บริษัท พริ้นซิ เพิล เฮลทแ คร - อุ ทัยธานี จํากั ด เป นโรงพยาบาล
ขนาด 59 เตียง ตั้ง อยูบนเนื้อที่ประมาณ 12 ไร จังหวัดอุทัยธานี เปด ใหบริก ารอยางเปนทางการในเดือนพฤศจิกายน
2562 พรอมใหบริการตรวจรักษาโรคตางๆ รวมทั้งบริการตรวจสุขภาพ โดยมุงเนนศักยภาพการดูแลผูปวยฉุกเฉินวิกฤต
ดวยศูนยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ใหบริการดวยทีมแพทยเวชศาสตรฉุกเฉินและบุคลากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พรอมเครื่องมือ
และเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัยและครบถวน นอกจากนี้ยังสามารถรองรับชาวจังหวัดอุทัยธานีและใกลเคียง เชน
ชัยนาท นครสวรรค พร อมระบบใหคํา ปรึ กษาและรั บสง ตอ ผูปว ยตลอด 24 ชั่ว โมง ไปยั งโรงพยาบาลในเครื อ เช น
โรงพยาบาลพริ้นซ ปากน้ําโพ จังหวัดนครสวรรค โดยมีแพทยผูเชี่ยวชาญและคลินิกเฉพาะทางดังตอไปนี้
− แผนกอายุรกรรม
− ศูนยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
− แผนกออรโธปติกส
− แผนกกุมารเวช

− แผนกผาตัด
− แผนกไอซียู

− หอผูปวย
− หองปฏิบัติการทางการแพทย

− แผนกรังสีวินิจฉัย
− แผนกหองคลอดและเนอรสเซอรี่

• ศักยภาพในการบริการทางการแพทย
ศักยภาพในการใหบ ริการกลุ มลูกค าผูป วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจํ านวนหอ ง
ตรวจรั กษาในขณะที่ ศัก ยภาพในการให บริ การผู ปว ยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมิ นจากจํ านวนเตี ยงที่
ใหบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลในกลุมบริษัทฯ มีศักยภาพในการใหบริการทางการแพทยและมีอัตรา
การใชบริการดังนี้
โรงพยาบาล
พริ้นซ
สุวรรณภูมิ
2562
2561

โรงพยาบาล
พิษ ณุเวช
2562

(โอนกิจการ
ก.พ. 61)

จํานวนเตียง
จํานวนผูปวยไขนอก/วัน (คน)
รายได (ลานบาท)

200
215
227.6

200
309
206.9

2561

150
566
1,200.6

150
573
1,160.5

โรงพยาบาล
ศิริเวชลําพูน
2562
2561

(โอนกิจการ
มี.ค. 61)

จํานวนเตียง
จํานวนผูปวยไขนอก/วัน (คน)
รายได (ลานบาท)

59
170
69.4

59
237
-

โรงพยาบาล
พิษ ณุเวช พิจิตร

โรงพยาบาล
พริ้นซ ปากน้ําโพ

2562

2561

2562

2561

90
150
174.8

90
185
176.6

200
353
530.4

200
336
514.3

โรงพยาบาลพิษ ณุเวช
อุตรดิตถ
2562
2561
(เปดเมื่อ
มี.ค.62)

57
49
85.9

-

โรงพยาบาล
พริ้นซ อุทัยธานี
2562
2561

(เปดเมื่อ
พ.ย.62)

59
24
6.9

-

โครงการที่อยูระหวางการรับโอนกิจการ
บริษัท ฯ ได จัดตั้ งบริษั ทยอ ยแหง ใหมภ ายใตชื่อบริษัท พริ้นซิเพิ ล เฮลทแคร – ชุมพร จํ ากัด (“PCPN”) เพื่ อ
ลงทุนและดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลในจังหวัดชุม พร โดยเขาซื้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริษัท โรงพยาบาล
วิรัชศิลป จํากัด ซึ่งเป นบริษัทที่ ประกอบธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชนภายใตชื่อ “โรงพยาบาลวิ รัชศิลป” มี จํานวนเตียงจด
ทะเบีย น 100 เตี ยง ตั้ งอยู ในจังหวัด ชุมพร โดย PCPN รับ โอนมาซึ่งกิ จการสถานพยาบาลของวิรัช ศิล ปอันรวมถึ ง
ทรัพยสิน ใบอนุญาตต าง ๆ ที่จํา เปนตอการประกอบกิจการสถานพยาบาล ตลอดจนสิทธิ หนาที่ และภาระผูกพันตาม
สัญญาที่วิรัชศิลป มีอยู ณ วันโอนกิจการ และพนักงานทั้งหมดที่มีค วามประสงคจะทํางานกับ PCPN ตอไป ซึ่งบริษัท ฯ
ไดมาซึ่งกิจการสถานพยาบาลของวิรัชศิลปในครั้งนี้จะเปนการขยายเครือขายในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุม
บริษัทฯ ใหครอบคลุมภูมิภาคตางๆ ในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคใตของประเทศไทย อันจะเปนการ
ชวยเสริ มสร างการเติบโตและเพิ่ มศัก ยภาพและขี ดความสามารถในการแข งขั น รวมทั้ งเป นแสวงหารายได ของกลุ ม
บริษัทฯ ตอไปในอนาคต คาดวากระบวนการรับโอนกิจการสถานพยาบาลจากวิรัชศิลป

โครงการที่อยูระหวางการกอสราง
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดรวมลงทุนกับ บริษัท ศรีสะเกษ เมดิเทค
จํากัด ในบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร-ศรีสะเกษ จํากัด เพื่อประกอบกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด ในนาม
”โรงพยาบาลพริ้นซ ศรีสะเกษ” ซึ่งเปนโรงพยาบาลเอกชนแหงแรกในจังหวัดศรีสะเกษ ขนาด 59 เตียง ปจจุบันโครงการ
ดังกลาวอยูระหวางการกอสราง คาดวาพรอมเปดใหบริการในไตรมาส 2 ป 2564
ข) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหเชา
• ธุรกิจโรงแรม/เซอรวิสอพารทเมนท
1. โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท สาทร วิสตา – กรุงเทพฯ เปนโรงแรมและเซอรวิสอพาร ท
เมนท ระดับ 5 ดาว จํานวน 187 หอง ภายใตการบริห ารงานของผูบริ หารในกลุมแมริ ออท เพื่อใหบริ การที่พักอาศัยแก
ลูกคาชาวตางประเทศที่เขามาทํางานและทองเที่ยวในประเทศไทยที่ตองการเชาที่พักอาศัยในระยะสั้นและระยะยาว โดย
มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ครบครั น ตั้งอยู ในยานศูนยกลางธุร กิจที่มีศัก ยภาพ ถนนสีลม สาทร และยัง มีนโยบาย
การใหบริการที่มีคุณภาพ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพารทเมนท สาทร วิสตา – กรุงเทพฯ
ประเภท
โรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนท ระดับ 5 ดาวจํานวน 1 อาคาร
ที่ตั้งโครงการ
ซอยสาทร 3 (สวนพลู) ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
หองพัก
ประเภท
จํานวน (หอง)
1 Bedroom Suite
55
1 Bedroom Executive Suite
50
2 Bedroom Suite
58
3 Bedroom Suite
11
3 Bedroom Executive Suite
10
หองอาหาร
ชื่อรานและประเภทอาหาร
Momo Café (อาหารไทยและอาหารนานาชาติ)
Pool Bar
หองจัดเลี้ยง/สัมมนา
ชื่อหอง
Board Room
บริการอื่นๆ
เริ่มเปดดําเนินการ
เดือนมีนาคม 2552

2. ซัมเมอรเซ็ท เอกมัย แบงค็อก เปนโรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนท เปนอสังหาริมทรัพยของบริษัทยอย
คือ บริษั ท วี เรสซิเดนซ จํ ากัด ภายใตการบริห ารงานของผูบริหารในกลุมแอสคอท ที่ มีชื่อเสียงและประสบการณใ น
การบริหารงานโรงแรมในระดับสากล โครงการนี้ใหบริการที่พักอาศัยแกลูกคาชาวตางประเทศที่เขามาทํางานในประเทศ
ไทยและนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยที่มีความตองการเชาที่พักอาศัยในระยะยาว โดยคํานึงถึง
การใหบริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในหองพักอาศัย โครงการตั้งอยูในทําเลยานธุรกิจบริเ วณสุขุมวิ ท
และเอกมัย
โครงการซัมเมอรเซ็ท เอกมัย แบงค็อก
ประเภท
โรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนทใหเชา ระดับ 5 ดาว ภายใตการบริหารในกลุมแอสคอท รวม
ทั้งหมด 3 อาคาร (อาคารA,B,C) ประกอบดวยอาคารโรงแรม 15 ชั้น อาคารอพารทเมนท
14 ชั้น และอาคาร อพารทเมนท 19 ชั้น พรอมดวยหองจัดเลี้ยง
ที่ตั้งโครงการ
ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
หองพัก

หองจัดเลี้ยง/สัมมนา
เริ่มเปดดําเนินการ

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
มีหองประชุมและหองฝกอบรม/สัมมนา 5 หอง
ไตรมาส 4 ป 2559

จํานวน (หอง)
26
13
13
13
39
13
13
12
13
26
20
10
9
42

•

ธุรกิจอาคารสํานักงานใหเชา

บริษัทยอยไดแก บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด เปนผูใหบริการพื้นที่สํานักงานใหเชาในอาคารบางกอก บิส
ซิเนสเซ็นเตอร แกลูก คาบริษั ทขนาดกลางและขนาดใหญ ทั้ง บริษัทสั ญชาติไ ทยและตางประเทศ โดยทําเลที่ ตั้งของ
โครงการดั งกลา วอยูใ นย านเอกมั ยซึ่ ง เป นย านธุร กิจ มีสิ่ งอํ านวยความสะดวกดา นสาธารณูป โภคและการสื่ อสาร
โทรคมนาคมอยางครบครัน
อาคารสํานักงานบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร
ที่ตั้งโครงการ
ถนนเอกมัย (ซอยสุขุมวิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
พื้นที่โครงการ
1-3-9 ไร (709 ตารางวา)
พื้นที่อาคาร
37,770.61 ตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
อาคารสํานักงาน 30 ชั้นพรอมชั้นใตดิน 1 ชั้น
จุดเดนของโครงการ
อาคารสํา นัก งานเกรดเอ ย านเอกมั ย มี การตกแตง ที่ทั นสมัย สิ่ง อํา นวยความ
สะดวกสวนกลาง ศูนยอาหารและหองประชุมที่ไดมาตรฐานจํานวน 7 หอง
หองอบรมสัมมนาขนาด 50 ที่นั่ง 1 หอง มีพลาซาและรานคาตางๆ
จํานวนหนวยพื้นที่เชา
93 ยูนิต
กลุมลูกคาเปาหมาย
บริษัทไทยและตางชาติขนาดกลางและขนาดเล็กที่ตองการพื้นที่อาคารสํานักงานใน
ยานสุขุมวิท และเอกมัย ระหวาง 100 – 900 ตารางเมตร

ปจจุ บันบริ ษัท ฯ มีที่ดิ นรวม 5 แปลงในตา งจั งหวัด ที่ถื อโดยบริษั ทในกลุม วี บริล เลี่ ยนกรุ ป โฮลดิ้ง ได แก
เชียงใหม อางทอง สระบุรี ระยอง และอุดรธานี เนื่องจากบริษัทฯ มี นโยบายที่ชัดเจนที่จะมุง ขยายธุรกิจการแพทยและ
ไมประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพยเ พื่อขาย บริ ษัทฯ จะพิจ ารณาศักยภาพของที่ดินเปลา ในตา งจังหวัดเป นราย
แปลงในการพั ฒนาเปนโรงพยาบาลแทนการพั ฒนาเปนโครงการอสั งหาริ มทรัพ ยเ พื่อ ขาย หากที่ดิ นแปลงใดไม มี

ศักยภาพในการพั ฒนาเปนโรงพยาบาล บริษัท ฯ จะขายคืนแกผู ขายภายในระเวลาที่ กําหนด (ตามเงื่ อนไขที่ร ะบุใ น
สัญญาซื้อขาย) หรือขายใหแกนักลงทุนที่สนใจ
ค) ธุรกิจใหคําปรึกษาดานการลงทุน
บริษัทยอย ไดแกบริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสทเมนท จํา กัด เปนผูใหบริการใหคําปรึกษาดานการลงทุน ปจจุบั น
อยูในชวงพักการดําเนินกิจการ

การตลาดและการแขงขัน
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจ ไทยในป 2562 สามารถขยายตั วในอัตรารอยละ 2.5 ชะลอตัว จากป กอน สาเหตุ หลักมาจากการ
ชะลอตั วของการส งออกจากความเสี่ยงของนโยบายเศรษฐกิจ โลก อีก ทั้งมี สงครามการค า และ Brexit จากภาวะ
เศรษฐกิจขาลงซึ่งไดรับ อิทธิพลจากปจจัยภายนอกดังกลาว ภาครัฐได ออกมาตรการตางๆเพื่อ กระตุนเศรษฐกิจ ไมว า
จะเปน มาตรการลดคา ครองชีพผูมีร ายได นอยผ านบัต รสวัส ดิการแหงรัฐ "มาตรการเติม เงินบัต รประชารัฐ " มาตรการ
สงเสริมการทอ งเที่ย วภายในประเทศ “ชิม ช็ อป ใช” มาตรการชวยเหลือเกษตรกรรายย อยและเกษตรกรประสบภั ย
แลง มาตรการภาษี เพื่อส งเสริมการลงทุนภายในประเทศ หักค าใช จายเพื่อการลงทุนซื้ อเครื่องจั กร 1.5 เทา และการ
สนับสนุนการเขา ถึงแหลง เงินทุนของ SMEs ซึ่งมาตรการเหลานี้มี วัตถุประสงคในการกระตุ นการบริ โภคและการลงทุ น
ของภาคเอกชน ธนาคารแหงประเทศไทยคาดการณวา อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิ จไทยป 2563 อยู ที่รอยละ 2.8
เนื่ องจากการชะลอตั วของภาคการส งออกซึ่ง ได รับ ผลกระทบสงครามการคา โลกยั งมี ความไมแ นนอน การลงทุ น
โครงการใหญที่ สําคัญอาจไดรั บผลกระทบจากปญหาเสถียรภาพทางการเมือง ภาคการทองเที่ยวมีแนวโนมหดตัวจาก
การระบาดของไวรัสโคโรนาที่ มีจุดเริ่มตนจากประเทศจีน จากมาตรการการควบคุมการระบาดของไวรั สโดยรัฐบาลจี น
ที่หามไมใหนักทอ งเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศ สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวจี นเขามาทองเที่ย วในประเทศไทย
ลดลงอย า งมี นัย สํ าคั ญ ส งผลกระทบต ออุ ต สาหกรรมการทอ งเที่ย ว และอุ ตสาหกรรมเกี่ย วเนื่ อง และการใชจ า ย
ภายในประเทศ
ที่มา: เศรษฐกิจไทยป 2563 : ชวดอีกปหรือดีอีกหน โดยธนาคารแหงประเทศไทย

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

ภาพรวมธุรกิจใหบริการทางการแพทยในประเทศไทย
ภาพรวมอุต สาหกรรมธุ รกิจใหบริก ารทางการแพทย มีการเติบโตแบบกาวกระโดด เนื่ องจากการบริการทาง
การแพทยและสาธารณสุขเปนการใหบริการที่มีความจําเปนขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิต
ระบบสวัสดิการสังคมดานสุขภาพในประเทศไทย
ภาครัฐไดจัดระบบสวัสดิการสังคมดานสุขภาพใหแกประชาชนทุกภาคสวนไดเขารับบริการทางการแพทย โดย
ผานระบบหลักประกันสุขภาพของภาครัฐไดแก
− ระบบประกันสุขภาพถวนหนา ใหการดูแลดานสุขภาพแกผูที่ไมมีสิทธิในสวัสดิการสังคมดานสุขภาพอื่นๆ
โดยเฉพาะกลุมคนที่มี รายไดนอย รูจักกันในนามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เนนการดูแลรักษาอาการ
เจ็บปวยทั่วไปเปนหลัก หนวยงานที่ดูแลไดแก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
− ระบบประกันสังคม ใหการดูแลสุขภาพแกแรงงานภาคเอกชน ครอบคลุมเรื่ องการเจ็บป วยทุพ พลภาพ
รวมถึ งการคลอดบุตร สงเคราะหบุต ร ชราภาพ และการวางงาน ระบบประกันสัง คมดูแ ลโดยสํานั กงาน
ประกันสังคม
− ระบบสวั สดิ ก ารข า ราชการและพนั กงานรั ฐ วิ สาหกิจ ให ก ารดู แลสุ ข ภาพแก แ รงงานภาครัฐ ได แ ก
ขาราชการและพนั กงานรัฐวิ สาหกิจ ครอบคลุ มถึ งคูส มรส บิ ดามารดา บุ ตรธิ ดาที่ยั งไม บรรลุนิติภ าวะ
หนวยงานที่ดูแลระบบนี้ไดแก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปจจัยสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
• การเขาสูสั งคมผู สูงอายุ จะหนุนความต องการใชบ ริการทางการแพทยที่ซับซอน และเทคโนโลยี ขั้นสูง มากขึ้ น
โดย สศช. คาดวาผูที่ อายุมากกวา 60 ปขึ้นไปของไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 11.2 ลานคนในป 2560 เปน 13.1 ลานคน
ป 2564 และโดยทั่วไปสัดสวนผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพจะอยูที่ประมาณ 60% ดานกระทรวงสาธารณสุขประเมิ น
คาใชจา ยดานสุ ขภาพของผูสูง อายุจะเพิ่มขึ้นเปน 22.8 หมื่นลา นบาท (ร อยละ 2.8 ของ GDP) ในป 2565 จาก
6.3 หมื่นลานบาทป 2553 (รอยละ 2.1 ของ GDP) (จากแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ 2560-2564)

จํานวนประชากรอายุมากกวา 60 ปในประเทศไทย

• การขยายตั วของชุมชนเมือง องคการสหประชาชาติค าดวาระดับ ความเปนเมืองของไทยจะเพิ่มขึ้นจากรอยละ
50.4 ในป 2558 เปนรอ ยละ 60.4 ในป 2568 เมื่อ รวมกั บนโยบายตา งๆ ของรั ฐบาล เชน การลงทุ นโครงสรา ง
พื้นฐานในด านต างๆ การจั ดตั้ งเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษและโครงการระเบี ยงเศรษฐกิ จภาคตะวั นออก เพิ่ม โอกาสที่
ผูประกอบการจะขยายการใหบ ริการทางการแพทย ไปสูตางจัง หวัดเพื่อรองรับผูปว ย รวมถึง ชาวตางชาติที่เขามา
ทํางานในเมืองไทยมากขึ้น

สัดสวนของชนชั้นกลางในบางประเทศของอาเซียน

การขยายตัวของความเปนเมืองของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆในอาเซียน

• การสนับสนุนจากภาครัฐสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนย กลางสุข ภาพนานาชาติ ของเอเชีย โดยกําหนด
และดําเนินการตามแผนพั ฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุข ภาพนานาชาติ (Medical Hub พ.ศ. 2559 - 2668)
ไทยไดรับการยอมรับวาเปนหนึ่งในประเทศศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก เนื่องจากโรงพยาบาลของ
ไทยมีความกาวหนาและมีความพรอมของศูนยการแพทยเฉพาะทาง โดยเฉพาะการรักษาโรคเรื้อรัง (อาทิ โรคหัวใจ
กระดู ก มะเร็ ง เปนต น) รวมทั้งศู นยดู แลและบริบาลผูป วยสู งอายุ นอกจากนี้ โรงพยาบาลเอกชนไทยยัง เปนที่
ยอมรับในเรื่องคุณภาพการรั กษา การบริการและคารักษาพยาบาลที่ถูกกวา ประเทศอื่ นๆ และยังไดรับการรับรอง
มาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ถึง 66 แหงมากกวาประเทศคูแขงในภูมิภาคนี้ เชน อินเดียมี 38
แห ง สิง คโปร 22 แห ง และมาเลเซี ย 13 แหง โดย International Healthcare Research Center : IHRC จั ด ให
อุตสาหกรรมการท องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยอยูอันดั บ 6 ของโลกและมีนักทองเที่ยวเชิงการแพทยมากที่สุดคิ ด
เปนรอยละ 38 ของเอเชีย

จํานวนโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล JCI

ตารางเปรียบเทียบคารักษาพยาบาล

นอกจากนี้ ภาครัฐยัง ไดออกมาตรการตา งๆ เชน การขยายเวลาพํานั กในไทยเพื่อการรัก ษาพยาบาลของกลุ ม
CLMV และจีนเปน 90 วันจากเดิม 30 วัน ขยายระยะเวลาพํานักระยะยาวแก ชาวตางชาติ 14 ประเทศจากเดิม 1
ป เปน 10 ป และมีการจัดทํา package ดานทันตกรรมและตรวจสุขภาพสําหรับชาวตางชาติ เปนตน
อีกทั้งภาครัฐยังหนุนการแพทยครบวงจรเปน 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ตามนโยบายเขต
เศรษฐกิจ พิเศษและเปนกลุ มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชั้นสูง ใน 4 กลุม กิจการไดแก อุต สาหกรรมยา อุต สาหกรรม
สมุนไพร เครื่องมือแพทย และบริ การทางการแพทย โดยภาครัฐ ให สิทธิ ประโยชนปรั บลดอัต ราภาษี ชวยเพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขันจากการที่โรงพยาบาลไทยมีตนทุนลด จูงใจใหมีผูเขามาใชบริการทางการแพทยมากขึ้น
• อัตราการเจ็บปวยและเสียชีวิตจากโรคไมติดตอรายแรง (Non-Communicable Diseases: NCD) ของคนไทย
มีมากขึ้น ไดแก โรคหัว ใจ โรคหลอดเลื อดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคปอดบวม ในสวนของผูปว ยใน
ประเทศไทย มีพ ฤติกรรมเสี่ ยงของการเกิด โรคคอนข างมาก อาทิ มี อัตราการสูบบุห รี่คอนขางสูง อั ตราการดื่ ม
เครื่องดื่ม แอลกอฮอลที่สูงถึง 6.5 ลิตรตอคนตอป การบริโภคน้ํ าตาลสูงกวาตัวเลขปลอดภัยเกือบ 5 เท า เปนต น
ทําใหคาดวาความตองการใชบริการทางการแพทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ปจจัยเชิงลบที่อาจกระทบตอการเติบโตของธุรกิจใหบริการทางการแพทย
• ภาวะการแขงขันที่รุนแรงจากคูแ ขงในประเทศและต างประเทศ โดยนอกเหนือ จากคู แขง ในธุร กิจเดี ยวกั น
ขยายการลงทุนอยางตอเนื่อ งแลว ยังมีกลุมทุนขนาดใหญ จากธุรกิจอื่นที่ปรับโมเดลสูธุ รกิจโรงพยาบาล อาทิ กลุ ม
พฤกษา โฮลดิ้ ง (โรงพยาบาลวิมุตติ คาดวาจะเปดป 2563) กลุมอาร เอสยู (RSU International Hospital ป 2563)
กลุมอื่นๆ ไดแก เครือเจริญโภคภัณฑ (CP Group) และเครือไทยเจริญ คอรปอเรชั่น (TCC Group) ทําใหมีจํานวน
โรงพยาบาลและจํา นวนเตีย งผูปวยเพิ่ มขึ้น จึง มีแนวโนม ที่ผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชนต องแขงขันสูงขึ้น ทั้ ง
ดานราคา และบริการ รวมทั้งการแยงชิงบุคลากรทางการแพทย นอกจากนี้ โรงพยาบาลเอกชนยัง ตองแขงขันกั บ
กลุม คลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลในเครือ โรงเรี ยนแพทย (เชน โรงพยาบาลปย มหาราช
การุณยในเครือศิริราช และศูนยการแพทย สมเด็จพระเทพรัตน ของโรงพยาบาลรามาธิบดี) ที่ มีขอไดเปรียบในการ
แขงขัน ทั้งแงของชื่อเสียง เทคโนโลยีทางการแพทย และแพทยผูเชี่ยวชาญ
ในระยะปานกลางและระยะยาว ธุ รกิ จโรงพยาบาลจะเผชิญ การแขง ขันจากการรุก เข าสู ธุร กิจ ของทุ น
อาเซียนที่ไดรับประโยชนจาก AEC ซึ่งสามารถถือครองหุนโรงพยาบาลในไทยไดในสัดสวนถึง 70% โดยเฉพาะนัก
ลงทุนจากแหลงทุ นประเทศสิ งคโปรและมาเลเซียที่ มีประสบการณใ นการเขาซื้ อธุรกิ จนี้ในตางประเทศหลายแห ง
นอกจากนี้ยังมีคูแขงจากโรงพยาบาลในตางประเทศหลายประเทศในเอเชียวางสถานะเปนศูนยกลางการแพทยหรือ
มีกลุมเปาหมายเดียวกับไทย เชน สิงคโปร มาเลเซีย อินเดีย สวนประเทศในตะวันออกกลางซึ่งเปนลูกคาหลักของ
โรงพยาบาลชั้ นนํ าในไทย เช น กาตาร เปด Medical City ขนาดใหญ ขนาด 559 เตีย ง มูล คา 23,000 ล านบาท
ปลายป 2560 สวนคูเวตเปด Hospital Complex ขนาด 1,168 เตียง มูลคา 35,000 ลานบาท และรัฐบาลสาธารณรัฐ
อาหรับเอมิเรต เปลี่ยนเงื่อ นไขประกั นสุขภาพเปนเนนการรักษาในประเทศแทนการออกมาใช บริการตา งประเทศ
เปนตน จากสภาพการแขง ขันขางตนจะเปนแรงกดดันตอผลการดํ าเนินงาน ทางด านการเงิ นของโรงพยาบาล
เอกชนใหมีอัตรากําไรชะลอลง อยางไรก็ตาม โรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กที่ไมมีเครือขายสาขาอาจมีกําไรลดลง

• นโยบายการควบคุมราคายา เวชภัณฑและการใหบริการทางการแพทยของภาครัฐ
ในเดือ นมกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีเห็ นชอบใหเพิ่ม ยารั กษาโรคและเวชภัณฑ ตลอดจนบริก ารทางการแพทย
เปนสินคาและบริการควบคุมตามพ.ร.บ.วาดวยสินคาและบริการ พ.ศ. 2542 การนําเขาสินคาประเภทยา เวชภัณ ฑ
และคาบริการเขามาอยูในบัญชีสินคาและการควบคุมอาจสงผลกระทบตอการปรับขึ้นคาบริการและผลประกอบการ
ของโรงพยาบาลเอกชนในระยะตอไปโดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กที่ไมมีเครือขาย
ที่มา: แนวโนมธุรกิจ/อุต สาหกรรมป 2562 - 2564 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน “ ประจําเดือนมิถ ุนายน 2562 โดยศูนยวิจัยกรุงศรี

กลยุทธทางการตลาด
1. ขยายเครือขายโรงพยาบาลโดยเพิ่มจํานวนโรงพยาบาลในเครื อในหัวเมืองรอง ดวยการสรางโรงพยาบาล
ขึ้นเองในต างจั งหวัดโดยเลือ กจัง หวั ดที่มี ศัก ยภาพและยั งไม มีโ รงพยาบาลเอกชน โดย ซึ่งป จจุบั นมี การลงทุนสรา ง
โรงพยาบาลในจังหวัดอุตรดิตถ และปรับปรุงโรงพยาบาลในจั งหวัดอุทัยธานี ซึ่งเปดใหบริก ารอยางเปนทางการแลวในป
2562 นอกจากการสรางโรงพยาบาลเอง บริษัทฯมีนโยบายในการเปนพั นธมิตรกั บโรงพยาบาลขนาดกลาง และเล็กใน
ตางจังหวัดที่มีอยูแลว โดยการรวมทุนหรือซื้อกิจการ โดยพิ จารณาโรงพยาบาลที่เกาแกมี ชื่อเสียง เปดใหบริการมานาน
กวา 10 ป ลาสุดในป 2563 บริษัทฯ ขยายเครือขายโรงพยาบาลไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต โดยการรวม
ทุนกั บผู ประกอบการท องถิ่ นและการซื้อ กิจการโรงพยาบาลที่ มีศั กยภาพ ทํา ให กลุม บริ ษัท ฯ มี โรงพยาบาลในเครื อ
10 แหง
2. เนนเจาะกลุมลูกคาที่มีรายไดปานกลาง ซึ่งถือวาฐานประชากรกลุมใหญของประเทศ ใช Focus Strategy
ดวยการกําหนดอัตราคาบริการถูกกวากลุมเชนโรงพยาบาลชั้นนํา
3. รับจา งบริห ารธุร กิจโรงพยาบาลเอกชน รัฐ บาล โดยเฉพาะกลุมโรงพยาบาลเอกชนตา งจังหวัดที่เ ปดมา
นานไมต่ํากวา 10-25 ปขึ้นไป เนื่องจากผูกอตั้งไมอยากขายกิจการและไมอยากหาผูรวมทุนรายใหม แตผลประกอบการ
ขาดทุน โดยบริษัทฯ จะดูแลตั้งแตการบริหารจัดการตนทุน พรอมทั้งรับประกันการเติบโตดานรายไดและผลกําไร
4. ใชเทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจ โดยใหความสําคัญทั้งดานเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัยและเทคโนโลยี
ในการเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพการใหบ ริการแกผู ปวย เชน เครื่ องจา ยยาอัตโนมัติ การจ ายยาใหผูป วยด วยระบบที่ถู กตอ ง
แมนยํ า เครื่องมื อแพทยที่ทันสมัย การดูผลเอ็กซเรยทางคอมพิวเตอร ฯลฯ ควบคู ไปกั บการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโรงพยาบาล หรือ HIS (Hospital Information System) เพื่อ สรางมาตรฐานการบริหารจัด การธุร กิจโรงพยาบาล
ในเครื อข ายใหเ ชื่อ มโยงกัน (Network Hospital Management) สนับ สนุ นให มีก ารแบ งปนทรั พยากรและการทํา งาน
รวมกั น เช น บริ หารงานจั ดซื้อ งานบริหารคลัง งานเทคโนโลยี สารสนเทศ งานยุทธศาสตร งานระบบบัญ ชี ตลอดจน
ระบบบริห ารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบใหม ( ระบบ Workday )ซึ่งระบบดังกลาวจะชวยใหสามารถเห็นภาพรวมของ
ทรัพยากรบุคคลในเครือและสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ

ภาวะการแขงขัน
ปจจุ บันโรงพยาบาลของบริษัท ในเครือ ตั้งอยูในเขตจังหวัดสมุทรปราการและ 6 จังหวัดในภาคเหนือไดแก
จังหวัด พิจิตร พิษณุโ ลก นครสวรรค อุทยั ธานี อุต รดิตถ และลํา พูน และกําลัง จะขยายไปยั งภาคตะวันออกเฉีย งเหนื อ
และภาคใต ในจังหวัดศรีส ะเกษ และจั งหวัดชุมพรในป 2563 ตามลํา ดับ โอกาสการเติบโตของกิจการโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลในจั งหวั ดดัง กล าวยั งมี อยูม ากเนื่อ งจากเปนพื้ นที่ที่ มีป ระชากรอยู มาก เมื่อพิ จารณาทีมบุ คลากรทาง
การแพทย จํานวนเตียงที่ใหบริการ ตลอดจนชื่อเสี ยงของโรงพยาบาลเอกชนของบริ ษัทในเครือ ถือว าเปนโรงพยาบาล
เอกชนชั้นนําในพื้นที่
โรงพยาบาลของกลุมบริษัทฯ ประสบกับการแขงขันกับโรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งอยูในบริเวณใกลเคียง โดยคูแขง
ในแตละพื้นที่ไดแก
โรงพยาบาลของกลุมบริษัท
โรงพยาบาลพริ้นซ สุวรรณภูมิ

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
โรงพยาบาลพิษณุเวช

โรงพยาบาลพริ้นซ ปากน้ําโพ 1 และ
พริ้นซ ปากน้ําโพ 2

โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ
โรงพยาบาลศิริเวชลําพูน
โรงพยาบาลพริ้นซ อุทัยธานี
โรงพยาบาลวิรัชศิลป

โรงพยาบาลเอกชนใกลเคียง
โรงพยาบาลจุฬารัตน 3
โรงพยาบาลเซ็นทรัลปารค
โรงพยาบาลบางนา 5
โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ํา
โรงพยาบาลสําโรงการแพทย
โรงพยาบาลชัยอรุณ เวชการ
โรงพยาบาลศรีสุโข
โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก
โรงพยาบาลรวมแพทย พิษณุโลก
โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
โรงพยาบาลศรีสวรรค

ที่ตั้ง
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
พิจิตร
พิจิตร
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
นครสวรรค

โรงพยาบาลรมฉัตร
โรงพยาบาลรวมแพทย
ไมมีโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุตรดิตถ
โรงพยาบาลลําพูน
โรงพยาบาลหริภ ุณ ชัย เมมโมเรียล
ไมมีโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี
โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร

นครสวรรค
นครสวรรค
ลําพูน
ลําพูน
ชุมพร

โรงพยาบาลเอกชนของกลุมบริษัทฯ มีจุดเดนและขอไดเปรียบในการแขงขันกับคูแขงหลายประการ ดังนี้
โรงพยาบาลพริ้นซ สุวรรณภูมิ เปนโรงพยาบาลที่มีทําเลที่ตั้งดี ใกลสนามบินสุวรรณภูมิ ใกลหางเมกาบางนา
มีโครงการอสังหาริมทรัพยขนาดใหญมาเปดใกลโรงพยาบาลชุมชนที่อยูอาศัยระดับกลางและสูงรอบๆโรงพยาบาลเปน
จํานวนมาก มีโครงสรางที่พรอมจะพัฒนาเปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tietiary Care)
โรงพยาบาลพิษณุ เวช พิจิตร เปนโรงพยาบาลเอกชนแหง แรกของจัง หวัดพิ จิตรที่ เปดดํ าเนินการมาเป น
เวลา 27 ป โรงพยาบาลมีความไดเ ปรียบคู แขงในหลายๆ ดาน ไดแก มี บุคลากรทางการแพทยที่มีความสามารถและ
เชี่ยวชาญในแผนกเฉพาะทางสําคัญมีก ารลงทุนในเครื่องมือแพทยที่ทันสมัยครบถวน มีระบบการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําให สามารถควบคุมตนทุ นการรักษาไดดี อัตราคารักษาพยาบาลอยูในอัตราที่เหมาะสมกับรายไดของ
ประชาชนที่เปนกลุมลูกคาเปาหมาย นอกจากนี้มีโรงพยาบาลในกลุ มที่มีศักยภาพในการรักษาขั้นสูงสร างความมั่นใจใน
การสงตอการรักษาเฉพาะโรค
โรงพยาบาลพิษณุเ วช เปนโรงพยาบาลทีไ่ ดรั บรองมาตรฐาน JCI มาตรฐานคุณภาพระดับสากลในจังหวั ด
พิษณุโลก โรงพยาบาลมี เครื่องมื อและบริ การทางการแพทยที่ทันสมัยและมีศูนยรัง สีที่มีเทคโนโลยี ชั้นสูง นอกจากนี้
ผูบริหารของโรงพยาบาลมีประสบการณบริหารโรงพยาบาลมากกวา 40 ป และมีบุคลากรทางการแพทย พยาบาลและ
สหสาขาวิชาชีพครบถวนในทุกสาขา พรอมใหบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
โรงพยาบาลพริ้นซ ปากน้ํ าโพ 1 และโรงพยาบาลพริ้นซ ปากน้ํา โพ 2 ทั้ง 2 โรงพยาบาลเป นตนแบบของ
โรงพยาบาลที่ ใช ร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ อาทิ ระบบ smart system และได รับ การรั บรองมาตรฐาน HIMSS
Analytics EMRAM Stage 7 และเปนโรงพยาบาลแหงแรกของไทยที่ไ ดรับมาตรฐานระดับสูงในการใชเทคโนโลยีเพื่ อ
ยกระดับบริการดูแลผูปวย มีเครือขายโรงพยาบาลซึ่งมีบุคลากรทางการแพทยที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ เปนโรงพยาบาลใหม ตั้งอยูในอํา เภอเมืองและเปนโรงพยาบาลเอกชนแห ง
แรกในจังหวัดอุต รดิตถ ที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีเครื่องมื อและการบริการทางการแพทยที่ทั นสมัย เครื่องมื อ
เอกซเ รยคอมพิวเตอรค วามเร็วสูง เครื่อ งตรวจมะเร็งเต านม เปนตน มีบุ คลากรทางการแพทยทมี่ ี ความเชี่ยวชาญใน
หลายสาขา
โรงพยาบาลศิ ริ เวชลํ าพู น เป นโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็ กตั้ งอยูใ นอํ า เภอเมือ ง มีแ พทย ผูเ ชี่ย วชาญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการรักษาโรคตอกระจกและโรคขอเขาเสื่อม ดวยเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย
โรงพยาบาลพริ้นซ อุทัยธานี เปนโรงพยาบาลใหมตั้งอยูในอําเภอเมืองและเปนโรงพยาบาลเอกชนแหงแรก
ในจังหวั ดอุทัยธานี ที่มี มาตรฐานคุณภาพระดั บสากล มีเครื่ องมือและการบริการทางการแพทย ที่ทันสมั ย มี บุคลากร
ทางการแพทยที่มีความเชี่ยวชาญ พรอมใหบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ

โรงพยาบาลวิ รัชศิลป เปนโรงพยาบาลเอกชนที่ ใหบริก ารดานการแพทยครบวงจรเปดให บริการมานาน
กวา 40 ป ตรวจวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว อีกทั้งประสิทธิภาพสูงสุดดวยอุปกรณทางการแพทยที่
ทันสมั ย มี ศูนย ปฏิ บั ติก ารที่ มี การขยายขอบข ายการวิ เคราะห ที่มี ป ระสิ ทธิ ภาพสูง และรวดเร็ว ยิ่ งขึ้ นดว ยระบบ
คอมพิวเตอร
นอกจากนี้ปจจุบันบริษัทฯไดนําระบบ Hospital Information System (HIS) มาใชในกลุมโรงพยาบาลในเครื อ
ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนระบบฐานขอมูลทุกอยางใหอยูในระบบคลาวด มีการเชื่อมขอมูลประวัติคนไขดวยระบบดิจิทัล ทําให
การรั กษาพยาบาลมีป ระสิท ธิภาพมากขึ้น สามารถลดตนทุนทางด านเครื่องแมขา ย ค าบํารุ งรักษา ดู แลเครื่องแมขา ย
และคาบุคลากรลงอยางมีนัยสําคัญ และสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจไดอยางรวดเร็ว และรองรับการทํางานแบบ
เครื อข าย เนื่อ งจากผู ใช งานระบบสามารถเข าถึง ขอ มูล ของแตละโรงพยาบาลได ทุก ที่ ทุก เวลา ตามสิท ธิที่ กํา หนด
นอกจากนี้แล วระบบ (HIS) ยังรองรับการทํา งานแบบ Electronic Medical Record (EMR) และรองรับกระบวนการงาน
โรงพยาบาลตั้งแตการลงทะเบีย นผูปวยจนถึ งการตรวจรักษาเสร็ จสิ้นและผู ปวยกลับบา น ซึ่งปจ จุบัน พริ้นซิ เพิล เฮลท
แคร ถื อเปนเครือ โรงพยาบาลแหงแรกที่นําฐานขอมูล ทุกอยา งเขา ไปอยู บนระบบคลาวด อี กทั้งยั งใหค วามสํ าคัญกั บ
ระบบดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งลาสุดไดติดตั้งระบบการบริหารทุนมนุษยประสิทธิภาพสูง (Workday Human
Capital Management : HCM) ซึง่ เป นเทคโลโลยี ค ลาวด จากเวิ รก เดย เขา มาเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการดํา เนิ นงานและ
ยกระดับประสบการณบริการดานสุขภาพแกผูรับบริการทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
ทั้ง นี้ การเลือ กใช ระบบ HCM นี้ จะทํา ใหบ ริษั ทฯ เปนบริษั ทแรกในธุร กิ จเฮลทแ คร ของประเทศไทยที่ ใ ช
เทคโนโลยีค ลาวดเ พื่อการบริหารจัดการทุนมนุษย โดยเปนสวนหนึ่งของกลยุ ทธการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํ างานสู
ระบบดิ จิทั ล (Digital Transformation) ในรู ปแบบของแอพพลิ เ คชั่ น ที่ สามารถปรั บระบบการลงเวลาเข างานของ
พนักงานใหงายขึ้นดวยการลงเวลาผานแอพพลิเคชั่น หรือการยื่นเอกสารลางาน การขอแลกเวร การแจงคําสั่งงานตางๆ
รวมถึงมีระบบชวยประเมินพนักงานลวนสามารถทําไดผานแอพพลิเคชั่น
ลักษณะลูกคา
กลุมลูกคาของโรงพยาบาลในกลุมบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร สามารถจําแนกเปน 2 กลุมดังนี้
1. กลุมลูกคาเงินสด ไดแก ลูกคาที่รับผิดชอบคาใชจายในการรักษาพยาบาลดวยตนเอง กลุมลูกคาเปาหมาย
ไดแก ประชาชนที่มีที่อยูอาศัยหรือสถานที่ทํางานในพื้นที่ใกลเคียงกับที่ตั้งของโรงพยาบาล
2. กลุมลูกคาคูสัญญา ได แก กลุมลูกคาที่เขา รับการรักษาพยาบาลที่องคกรตนสังกัดไดทําสัญญาขอตกลงไว
กับทางโรงพยาบาล ซึ่ง องคกรตนสังกั ดจะเป นผู รับผิ ดชอบคาใชจ ายในการรั กษาที่เ กิด ขึ้น หรื อเป นกลุมลู กค าที่ มี
กรมธรรมประกันสุขภาพโดยทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บคารักษากับองคกรตนสังกัด หรือบริษัทประกัน หรือสํานักงาน
ประกันสังคม
กลุมลูกคาเปาหมาย
กลุ มลู กค าเปา หมาย คื อ กลุ มลู กค าที่ มีร ายได ระดับ กลางถึ งระดั บสู ง ในแต ละพื้นที่ รวมทั้ งกลุม ลูก คา ที่ มี
กรมธรรมประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กลุมลูกคาที่ประสบอุบัติเหตุจราจร และกลุมลูกคาชาวตางประเทศ

นโยบายดานราคา
โรงพยาบาลในกลุ มบริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาใหอยูในระดับ ที่เหมาะสม สอดคลองกับอาการของ
โรคและวิ ธีการรักษา ซึ่งราคาในการรักษาตา งๆ สามารถเทียบเคียงไดกั บคูแขงในระดับเดี ยวกันในพื้นที่ใกลเ คียง และ
อยูในระดับที่สามารถแขงขันได โดยอิงจากราคาตลาดของโรงพยาบาลเทียบเคียงที่ตั้งอยูในทําเลเดียวกันหรือใกลเคียง
1) ภาพรวมอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนทและโรงแรมมีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเนื่องจากลูกคาบางสวน
เปนกลุ มนั กท องเที่ ยว ภาพรวมสถานการณท องเที่ ยวในป 2562 ขยายตั วต อเนื่ องจากการเพิ่ มขึ้ นทั้ งจํ านวนและ
คาใชจายเฉลี่ยของนักทองเที่ยวตางชาติ โดยมีปจจัยสนับสนุนที่สําคัญมาจากการออกมาตรการสงเสริมการทองเที่ย ว
ของภาครั ฐออกมาตรการลดหยอนคาธรรมเนียม Visa On Arrivals ครอบคลุม 21 ประเทศจนถึง 30 ตุลาคม 2562
และภาครัฐไดตออายุมาตรการดังกลาวออกไปอีก 1 ปโดยยกเวนคาธรรมเนียมวีซาแกนักทองเที่ยวตางชาติ 19 ประเทศ
ไมรวมจีนและอินเดียจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 อีกทั้งพิจารณายกเวนวีซาแกนัก ทองเที่ยวจีนและอินเดียที่เดินทางมา
ไทยกําหนดพํานักในไทยได 15 วันมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ตุลาคม 2563
สถานการณท องเที่ย วระหวา งประเทศของไทย สํ าหรั บป พ.ศ. 2562 มีจํ านวนนัก ทอ งเที่ ยวชาวต างชาติ
เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 39.79 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.24 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2561

ที่มา : กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

ขณะที่รายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติเที่ยวไทยในป 2562 มีมูลคาอยูที่ประมาณ 1.93 ลานลานบาท เพิ่มขึ้ น
รอยละ 3 จากมูลคาประมาณ 1.87 ลานลานบาทในป 2561 ซึ่งเปนการขยายตัวเปนบวกเปนปที่ 5 ติดตอกัน

แผนภูมิดานลางแสดงนักทองเที่ยว10 อันดับสูงสุดป 2562 จําแนกตามสัญชาติ

ที่มา : กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
นักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทยสูงสุด อันดับ 1 มาจากจีนคิดเปนรอยละ 28 ของจํานวน
นักทองเที่ยวทั้ง หมด จํ านวนนัก ทองเที่ ยวจากมาเลเซียสูงสุด ลําดับ 2 มาจากประเทศมาเลเซียคิดเปนรอยละ 10 และ
อันดับ 3 มี 4 ประเทศ คือ อินเดีย เกาหลีใต สปป.ลาว และญี่ปุน ตามลําดับ
สถานการณทอ งเที่ยวในป 2563 จะเปนปที่ทาทายสําหรับผูประกอบการทองเที่ยวไทย เพราะตองเผชิญกั บ
หลายๆ ปจจัย ไดแก การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การแข็ งคาของเงินบาท การระบาดของไวรัสโคโรนา ในประเทศ
จีนและอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทยดวย อาจสงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวจีนและนักทองเที่ยวจากประเทศอื่น
ลดลงประมาณรอยละ 0.5%-2%

ภาพรวมธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนทในกรุงเทพฯ
อุปทานเซอรวิสอพารทเมนท ในกรุงเทพมหานครจะมีจํา นวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีโครงการเซอรวสิ อพารทเมนท
ใหมๆเขามาในตลาดอยางตอเนื่องจากการพัฒนาของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยซึ่งจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย อาทิ บมจ.แสนสิริ บมจ.ออริจิน และบมจ. อนันดา ฯลฯ เพื่อเพิ่มรายไดจากการใหเชา
อุป สงคห ลั ก ของเซอร วิ สอพารท เม นท ใ นกรุ ง เทพฯ ยัง คงเป นชาวต า งชาติ ณ ไตรมาสที่ 4 ป 2562 มี
ชาวตางชาติที่ไดรับใบอนุญาตทํางานในกรุงเทพมหานครอยูที่ประมาณ 102,274 คน และเพิ่มขึ้นตอเนื่องในชวงหลายป
ที่ผานมา อยางไรก็ดีอัตราการเชาของเซอรวิ สอพารทเมนท ในกรุงเทพฯ ไมไดเพิ่มขึ้นมาก โดยอัตราการเชาเฉลี่ยของ
เซอร วิส อพาร ทเมนทใ นกรุง เทพฯอยู ที่ร อยละ 85.9 พื้ นที่ สุขุ มวิ ทยั งคงเปนพื้นที่ไ ดรั บความนิ ยมมากที่ สุด ในหมู
ชาวตางชาติ เนื่องจากมีสถานีรถไฟฟ าบีทีเอสและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ รถไฟฟาสายสีเขียวสวนตอขยายเป น
อีกปจจัยที่ทําใหอุปสงคในย านนี้เพิ่มขึ้น อัตราคาเช าเฉลี่ยในพื่นที่สุขุมวิทอยูระหวาง 850–1,200 บาทตอตารางเมตร
ตอเดือน อัต ราค าเช าอาจจะปรับ เพิ่ม ขึ้นไดเล็ กนอ ยในป 2020 เนื่ องจากผู เชา สวนใหญ ทําสั ญญาเชา ระยะยาว การ
แขงขันในธุร กิจเซอรวิส อพารทเมนทและคอนโดมิเนียมหรูค อนขางรุนแรงในชวงหลายปที่ผานมา ชาวตา งชาติจํานวน
มากไดยายจากเซอรวิสอพารทเมนทไปอยูอาศัยในคอนโดมิเนียมในยานเดียวกันเนื่องจากคาเชาถูกกวาและมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกคลายกัน
ที่มา : บทวิเคราะหต ลาดเซอรวิสอพารทเมนทในกรุ งเทพฯ ประจําไตรมาส 4/2562 โดยบริษัท คอลลิเออร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ภาวะการแขงขัน
การแขงขันในธุรกิจเซอรวิสอพารท เมนทอยูในระดับที่คอนขางสูงนอกจากการที่ตองแขงขันกับผูประกอบการ
กิจการเซอรวิสอพารทเมนทแลวยังต องแขงขั นในตลาดเดียวกับ ผูประกอบการกิจ การโรงแรมดวย เนื่องจากเซอรวิส อ
พารทเมนทสว นใหญ ในกรุง เทพฯ ใหบริ การหอ งพักในระยะสั้นดวย ซึ่งผูประกอบกิจการหลายแหงมีอั ตราคา หองพั ก
เฉลี่ ยต อ คืนในระดับ ที่ ใกล เ คีย งกันจํ านวนโรงแรมที่ เ ป ดให บริ ก ารใหม ใ นระดับ 3-4 ดาวขึ้ นไปก็ มีจํ า นวนเพิ่ ม ขึ้ น
นอกจากนี้ทางสมาคมโรงแรมไทย ยัง พยายามกดดั นใหภ าครัฐมี ขอกํา หนดใหเซอร วิสอพารทเมนทตอ งมีใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงแรมดวย อีกปจจัยหนึ่งคือการที่คอนโดมิเนียมระดับหรูหลายแหงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริ
การบางสวนมาเปนลักษณะของเซอรวิสอพารทเมนทเชนกัน โดยมีอัตราคาเชาที่อยูในระดับต่ํากวา ทั้งสองปจจัยที่กลาว
มาทําใหการปรับอัตราคาหองพักของเซอรวิสอพารทเมนทเปนไปไดยากยิ่งขึ้น
กลยุทธทางการตลาด
บริษัทฯ มีกลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนท ดังนี้
1. ใหบริการที่คุมคาเหมาะสมกับราคาขาย สรางความประทับใจในการบริการใหกับลูกคาเพื่อใหลูกคา
กลับมาใชบริการอีก
2. มีระบบการสํารองหองพักที่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากลทั้งในสวนของเวปไซต และออนไลน
3. สงเสริมการขายรวมกับพันธมิตรในธุรกิจทองเที่ยว และใหสวนลดแกลูกคากลุมบริษัทตางชาติ
4. มุงรักษาฐานลูกคาเดิมและขยายฐานกลุมลูกคาใหม

กลุมลูกคาเปาหมาย
1. ชาวตางชาติที่เขามาทํางานในประเทศไทย
2. นักทองเที่ยว
นโยบายดานราคา
การกําหนดราคาหองพักในธุรกิจโรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนทขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ไดแก ฤดูกาล
ราคาตลาดของคูแขงในระดับเดียวกัน ตนทุนการดําเนินงานของโรงแรม เนื่องจากฐานลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ คื อ
นักธุ รกิจ ชาวไทยและชาวตา งประเทศที่พั กอาศัย เปนระยะเวลานาน ดัง นั้นป จจัย เรื่อ งฤดู กาลจะไมมี ผลกระทบต อ
บริษัทฯ มากนัก
ชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการใชชองทางการจัดจําหนายหลายรูปแบบ ดังนี้
• การจําหนายตรงผานเจา หน าทีฝ่  ายขายของบริษทั ฯ โดยเจ าหน าที่ฝ ายขายจะเสนอราคาสินคาใหแ ก
ลูกคาโดยตรงโดยมุงเนนรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคา
• การจําหนา ยผา นตัว แทนจํา หนา ย บริ ษัท ทองเที่ย ว และเว็บ ไซตให บริ การดานการจองหอ งพั ก เช น
Agoda.com, Booking.com, Hotels.com, Expedia.com ฯลฯ
• การจําหนายผ านระบบสํารองหองพักผา นทางอินเตอรเน็ต โดยสามารถสํารองหองพักผา นเว็บไซตของ
กลุมแมริออทคือ www.marriott.com ซึ่ งการจองผานเว็บไซตสามารถอํานวยความสะดวกใหลูกคาชาว
ตางประเทศที่ตองการเขาพักทําใหชองทางนี้ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

2) ภาพรวมธุรกิจอาคารสํานักงานใหเชา
ณ สิ้นป 2561 พื้นที่อาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานครมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 8.80 ลานตารางเมตร โดยมี
ประมาณ 262,000 ตารางเมตรที่อยูระหวางการกอสรางและจะแลวเสร็จในป 2562 นอกจากนี้มี 1.3 ลานตารางเมตรที่
อยูระหวางการกอสรางคาดวาจะแลวเสร็จในป 2563 - 2565 ประมาณ 50% ของอุปทานที่อยูระหวางการกอสรางอยูใน
พื้นที่ใจกลางธุรกิจ และประมาณ 70% เปนออฟฟศเกรดเอ อาคารสํานักงานใหมที่จะแลวเสร็จในป 2563-2567 มีดังนี้
ชื่ออาคารสํานักงาน
ซัมเมอร พอยท
สยามสเคป
สีลม เซ็นเตอร
สาทร ไพรม
เมเจอร ทาวเวอร รามคําแหง
รสา ทู
ดับเบิ้ลยู เอส เอ ทาวเวอร
เดอะ พารค
อาคารวานิสสา
รวมพื้นที่สรางเสร็จในป 2563
111 ประดิษฐมนูธรรม
140 ไวรเลส
โพเอ็ม ทาวเวอร
โครนอส สาทร
66 ทาวเวอร
โอ เนส ทาวเวอร
โอเอซิส
ออนนุช ฮิลล
เอ็ม ทาวเวอร ทู
วัน ซิตี้ เซ็นเตอร
รัชโยธิน ฮิลล
เดอะ ยูนิคอรน (พญาไท)
วัน แบ็งค็อค (เฟส 1)
เดอะ ฟอเรสเทีย
ศรีบุญเรือง
ซุปเปอร ทาวเวอร
ชูวิทย การเดน
ดุสิต เซ็นทรัล พารค
รวมพื้นที่อาคารแลวเสร็จในป 2564-2567

พื้นที่เชา
(ตารางเมตร)
5,780
13,238
17,000
21,000
25,181
45,000
53,000
60,000
22,185
262,384
9,800
14,315
25,000
22,481
29,000
46,000
53,000
8,073
15,682
59,170
16,521
22,499
100,000
100,000
56,500
94,000
20,000
90,000
782,041

ที่มา : รายงานภาวะตลาดอาคารสํานั กงานประจํ าไตรมาสที่ 3 ป 2562 โดยบริษัท ไนทแฟรงค ประเทศไทย จํากัด

ปที่สรางเสร็จ
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2564
2564
2564
2564
2564
2564
2564
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2566
2566
2567

อัตราการเชาพื้นที่อาคารสํานักงานในไตรมาส 4 ป 2562 ประมาณรอยละ 95.9 ในชวงหลายปที่ผานมาความ
ตองการใชการพื้นที่อาคารสํานักงานโดยเฉลี่ย 150,000 – 200,000 ตารางเมตรตอป และคาดวาจะอยูในระดับนี้ตอไป
ในอนาคต อยางไรก็ตามอั ตราการเชาพื้ นที่อาคารสํานั กงานขึ้ นอยูกับ การเติ บโตของเศรษฐกิจโลก เนื่อ งจากผู เชาใน
กรุงเทพฯสวนใหญเปนบริษัทขามชาติซึ่งการขยายตัวของธุรกิจขึ้นอยูกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ในป 2564 อัตรา
การเชาอาคารสํานักงานอาจจะปรับตัวลดลงจากการที่มีอุปทานใหมเขามาซึ่งจะกดดันใหปรับคาเชาลง
ในยานศูนยกลางธุรกิจ คาเชายังคงปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 5%-10% ตอป คาเชาโดยเฉลี่ยสําหรับอาคาร
สํานักงานเกรดเอ ในพื้นที่ศู นยกลางธุรกิจอยูที่ 1,112 บาทตอ ตารางเมตรตอเดื อนในขณะที่คาเชา เฉลี่ยสําหรับอาคาร
สํานักงานเกรดบี ในศูนยกลางธุรกิจอยูที่ 759 บาทตอตารางเมตรตอเดือน และอัตราคาเชาสําหรับอาคารสํานักงานเกรด
เอ และเกรดบี ในพื้นที่นอกศูนยกลางธุรกิจอยูที่ 940 และ 582 บาทตอตารางเมตรตอเดือนตามลําดับ
ที่มา: รายงานสถานการณต ลาดอาคารสํานั กงานประจํ าไตรมาส 4 ป 2562 โดยบริษัท คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่แนล จํากัด
ภาพรวมตลาดอาคารสํานั กงานในไตรมาส 3 ป 2562 โดย บริษัท ไนทแฟรงค ประเทศไทย จํากัด

กลยุทธทางการตลาด
• ทําเลที่ตั้งของอาคารสํานักงานใหเชาของบริษัทฯ อยูในยานธุรกิจ เดินทางสะดวก
• บริษัทฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ไดมาตรฐาน อีกทั้งมีทีมชางที่มีประสบการณและความชํานาญ
ในการควบคุมดูแลอาคารและระบบงานตางๆ ภายในอาคาร
• บริษัทฯ มีทีมงานที่เปนมืออาชีพซึ่งมีประสบการณในการบริหารอาคารสํานักงานใหเชา
ลูกคาเปาหมาย
กลุมลูกคา เปาหมาย ไดแก บริษัทไทยและต างชาติข นาดกลางและบริษั ทขนาดใหญที่ตองการใชพื้ นที่อาคาร
สํานักงานในยานสุขุมวิท เอกมัย
นโยบายดานราคา
บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาใหเหมาะสมและอยูในระดับที่สามารถแขงขันได
ชองทางการจัดจําหนาย
บริษทั ฯ และบริษั ทยอยมีช องทางการจัดจํ าหนายโดยการขายผานตั วแทน เนื่องจากตัวแทนมีเครือ ขายและ
ฐานลู กค า นอกจากการขายผ านตัว แทนแลว ลูก คา สามารถติด ตอ เช าพื้ นที่ โดยตรงกับ พนั กงานขายในพื้ นที่ อาคาร
สํานักงานได

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
• บุคลากรทางการแพทย
เนื่อ งจากบุ คลากรทางการแพทย อันไดแ ก แพทย พยาบาล ผู ชว ยพยาบาล มีค วามสํา คัญต อการดํ าเนินธุ รกิ จ
โรงพยาบาล บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาแพทยผูเชียวชาญในแตละสาขาของโรค เพื่อสามารถใหบริการแกผูปวยได
อยางมีคุณ ภาพ โดยมีก ารคัด เลือ กแพทยที่ค วามสามารถจากมหาวิท ยาลั ยแพทยและวิทยาลัย พยาบาลที่ มีชื่อ เสีย ง
นอกจากนี้ยัง จัดใหมีการอบรมสําหรับแพทยและพยาบาลเพื่อพัฒ นาความรูและวิทยาการทางการแพทย ใหกับบุคคลที่
เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
• การจัดหายาและเวชภัณฑ
บริษัท ฯ มีนโยบายในการจัดซื้อ ยาและเวชภัณ ฑจากผูผลิ ตและผูจัด จําหน ายในประเทศหลายรายเพื่อป องกั น
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ บริษัทฯ วางแผนจะนํา ระบบจัดซื้อกลาง สําหรั บโรงพยาบาลทุกแหงใน
เครือ โดยฝายจัดซื้อจะรวบรวมคําสั่งซื้อจากทุกโรงพยาบาลในกลุมและสั่งซื้อจากผูจัดจําหนายเปนคราวๆ ไป
• เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณทางการ
แพทยเปนปจจัยสําคัญในการรักษาพยาบาลผูปวย ดังนั้นบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกและสั่งซื้ออุปกรณทางการแพทย
ที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของโรงพยาบาล มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพจากผูผลิตหรือ
ผูแทนจําหนายในประเทศที่เชื่อถือได และมีบริการหลังการขายที่ดี
• สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
บริษั ทฯ ดํ าเนินธุร กิจ โรงพยาบาลโดยตระหนั กคํ านึ งถึ งความปลอดภัย ของอาคารสถานที่ต ลอดจนความ
ปลอดภัยของการทํางาน บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนกิจกรรม
ตางๆที่มีการใชทรัพ ยากรอยางมีประสิท ธิภาพ รวมถึงการกํ าจัดขยะ และของเสียจากการใหบริการอยางเหมาะสมโดย
ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยใหเชา
เพื่อเปนการรักษามาตรฐานการใหบริการ สําหรับลูกคาระดับบน บริษัทฯ ไดทําสัญญาการจัดการกับกลุมแม
ริออทซึ่งเปนกลุมโรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงเพื่อวาจางใหบริหารงานอาคารที่พักอาศัยของบริษัทฯ โรงแรม แม
ริออท เอ็ค เซ็ คคิว ทีฟ อพาร ทเม นท สาทร วิส ตา – กรุ งเทพฯ นอกจากนี้บ ริษัท ฯ ไดทํ าสั ญญาการจัด การกับ กลุ ม
แอสคอทซึ่งเป นกลุม โรงแรมที่มีชื่ อเสียงในระดับสากลเพื่อ วาจางใหบริห ารอาคารที่พั กอาศั ยในโครงการซัมเมอรเซ็ ท
เอกมัย

งานที่ยังไมสงมอบ
-ไมมี-

ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

ความเสี่ยงจากการแขงขันเพิ่มขึ้น
แมวาธุรกิจโรงพยาบาลจะมีแนวโนมการเติบโตที่ดี แตก็มีการแขงขันที่รุนแรงทั้งการแขงขันกั บสถานพยาบาล
ของรัฐที่ปรับตัวโดยเปดใหบริการโรงพยาบาลมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลเอกชน หรือการแขงขันกับผูประกอบการ
จากต างประเทศจากนโยบายเปด เสรีท างการแพทย ซึ่งผู ประกอบการจากตา งประเทศมีความได เปรี ยบในเรื่อ งของ
เทคโนโลยี ที่ ทั นสมั ยกว า หรื อขนาดของกลุ มโรงพยาบาลเครื อข า ยมีข นาดใหญ ก ว า และภาพลั ก ษณค วามเป น
โรงพยาบาลระดับนานาชาติ
โรงพยาบาลเอกชนของไทยจะยั ง คงเผชิ ญ การแข งขั นที่ รุนแรง ทั้ ง จากการขยายการลงทุ นของธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลในประเทศไทยในชวงที่ผานมา ทํ าใหมี จํานวนโรงพยาบาลและจํานวนเตีย งผูปว ยเพิ่ม ขึ้น จึ งมีแนวโนม ที่
ผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชนตอ งแขงขั นสูงขึ้น ทั้งดา นราคา การมีแ พคเกจและการออกโปรแกรมรักษาพยาบาล
เฉพาะ รวมทั้ งการแยงชิง บุคลากรทางการแพทย นอกจากนี้ โรงพยาบาลเอกชนยังตองแข งขันกับกลุมคลินิกนอกเวลา
ของโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลในเครื อโรงเรียนแพทย (เช น โรงพยาบาลปยมหาราชการุณ ยในเครือศิ ริราช และ
ศูนยก ารแพทย ส มเด็ จพระเทพรั ต นข องโรงพยาบาลรามาธิ บดี ) ที่ มี ขอ ไดเ ปรีย บในการแขง ขั น ทั้ งด า นชื่ อ เสี ย ง
เทคโนโลยี ทางการแพทย และแพทย ผู เชี่ ยวชาญ จากสภาพการแขง ขันที่ รุนแรงอาจจะมี ปจ จั ยสํ าคั ญ ตอ ผลการ
ดําเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนได
อยางไรก็ตาม บริษั ทฯ มุ งเนนในการใหบริ การแกกลุม ลูกคา ที่มีรายไดร ะดับปานกลาง ที่ ตองการรับ บริการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนที่มี มาตรฐานสากล โดยคารักษาพยาบาลของกลุมโรงพยาบาลในเครือ พริ้นซิเพิ ล
เฮลทแครจะต่ํากวาของโรงพยาบาลระดับ Top Tier ดวยการบริหารงานโดยใชระบบ Hospital Information Systems ที่
ชวยจัดการบริหารตนทุนใหต่ําลง และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน

ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาล
ในป 2562 บริษัทยอ ยรวมทุนกับบริษัท ศรีสะเกษ เมดิเทค จํากัด ในการสรางโรงพยาบาลขนาด 59 เตียงใน
จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขยายเครือขายโรงพยาบาลไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจาก
การปรับปรุ งโรงพยาบาล เชน การกอสรางล าชา กวาแผนที่ว างไว ตนทุ นการกอสร างสูง กวา ที่ประมาณการ หรื อเกิ ด
เหตุการณอื่นใดที่สงผลใหการกอสรางหยุดชะงักและอาจเกิดความเสียหาย รวมถึงผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลไม
เปนไปตามที่คาดการณไ ว อยางไรก็ตาม สํ าหรับในสวนการกอสรา งนั้น บริ ษัทฯ จะว าจางผูรั บเหมาที่มีประสบการณ
จางบริษัทที่ปรึก ษาเพื่อควบคุม งานกอสรางใหเปนไปตามแผนที่วางไว รวมถึงจะมีการกํ าหนดเงื่อนไขในสัญญาวาจา ง
ผูรับเหมาหลั ก โดยกําหนดคาปรับการทํ างานลาชา บริษัทยอยจะสามารถเรียกเก็บจากผูรับ เหมาหลักได ในกรณีที่การ
กอสรางไมไดแลวเสร็จตามสัญญาที่ตกลงกันไว

บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายธุรกิจ โรงพยาบาลดวยการสรางโรงพยาบาลใหมและการซื้อกิจการโรงพยาบาล
ที่ดําเนินธุรกิจ อยูและสามารถพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งสรางผลประกอบการที่ดีในอนาคต ซึ่ง การลงทุนขยายธุรกิจทั้ง 2
รูปแบบจะชวยลดความเสี่ยงจากกกขยายธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลที่ส รางใหมอาจจะต องใชเวลาในการ
สรางรายไดและผลกําไรในขณะทีโ่ รงพยาบาลที่บริษัทฯ ซื้อ กิจการมาจะสามารถสรางรายไดตอเนื่องใหแกบริษัทฯ และ
ชวยลดผลกระทบตอผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย
บุคลากรทางการแพทย ไดแก แพทย พยาบาล และผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ มีสวนสําคัญมากตอการประกอบ
ธุรกิจ โรงพยาบาล ธุรกิ จโรงพยาบาลจะต องพึ่ งพาบุคลากรทางการแพทย ในสาขาต างๆ ซึ่ง ปจจุบั นผลิ ตได ในจํ านวน
จํากัด และแพทยที่มีชื่อเสียงสวนใหญประจําอยูที่โรงพยาบาลของรัฐ ทําใหตองใชคาจางที่สูงในการดึงตัวมาเปนแพทย
ประจํา หรือชั่ว คราว มีโอกาสจะเกิดการแยง ตัวบุคลากรทางการแพทยม ากขึ้น นอกจากนี้ จากการขยายตัวของธุรกิ จ
โรงพยาบาล การเตรีย มความพรอมเขา สูสังคมประชากรสูงอายุ (Aging Society) โรงพยาบาลตางๆ ตองเตรี ยมความ
พรอมเพื่อรองรั บการขยายตัว ในอนาคต ทํา ใหเกิดความต องการบุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพ และประสบการณ
เขา รว มงานในองคก ร ซึ่ง บุค ลากรดัง กลา วจะต องใช ระยะเวลานานในการพัฒนาความรู ความสามารถที่ เหมาะสม
อาจทําใหไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยในดานตางๆ ไดในอนาคต
อยางไรก็ ตาม บริษั ทในกลุมของ PRINH มีสถานที่ตั้ งของโรงพยาบาลใกล กับมหาวิท ยาลั ยของรัฐที่ มีคณะ
แพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิทยาศาสตร การแพทย (มหาวิ ทยาลัยนเรศวร จัง หวั ด
พิษณุโลก) โดย บริษทั พิษณุ เวช จํากัด (PSV) มีความรวมมื อกับวิทยาลัยพยาบาลหลายแหงในการผลิต พยาบาล และ
พัฒนาบุคลากรรวมกัน ไมเพียงแตเตรียมความพรอมดานบุคลากรทางการแพทยเทานั้น ทรัพยากรที่มีอยู PSV ก็มีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องเชนกัน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสําหรับเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย
ความซับซอนและความรุนแรงของโรคที่เพิ่มมากขึ้น การรักษาจึงจําเปนตองใชอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย
ที่ทันสมัย กลุมบริษัท PRINH ใหความสําคัญตอคุณภาพในการตรวจวิเคราะหรวมถึงการใหบริการในการรักษาแกคนไข
ของโรงพยาบาลสูงสุด จึงมีการลงทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยเพื่อใหทันสมัยอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม
เทคโนโลยีทางการแพทย ในปจจุบั นมีการเปลี่ยนแปลงอยา งรวดเร็ ว ซึ่งอาจทําใหเ ครื่องมือ และอุปกรณทางการแพทย
บางชนิ ดมีการเปลี่ย นเทคโนโลยีไ ดงาย รวมทั้ งอาจมีคาใช จายในการบํ ารุงรัก ษาสูง ดังนั้น อาจส งผลกระทบต อความ
คุมคาของการลงทุนได อยา งไรก็ตาม กลุมบริษัท PRINH มีนโยบายในการพิ จารณาและวิ เคราะหคุณสมบัติ ประโยชน
จากการใช ง าน และความคุม ค า ของเครื่ อ งมือ และอุ ปกรณ ก ารแพทย ใ นระยะยาวก อ นการลงทุ น เพื่ อ ความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารตนทุนในเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดตอโรงพยาบาล

ความเสี่ยงจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจากการใหบริการทางการแพทย
ธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งใหบริการทางการแพทย มีความเสี่ยงจากการถูกฟองรองจากผูปวยหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
ของผูป วยไมพ อใจในการรั กษาของโรงพยาบาล หรือ ผลการรัก ษาของแพทยห รือ ผูเชี่ ยวชาญไม เป นไปตามความ
คาดหวังของกลุมบุคคลดังกลาว
ทั้งนี้ กลุม บริษัท PRINH ได พัฒนาคุณภาพการให บริก ารใหมีมาตรฐาน มี การนําเทคโนโลยี สมัยใหมเ ขามา
ชว ยในการรั ก ษา มีก ารประกันความรั บผิ ด วิช าชี พแพทย (Medical Malpractice Liability Insurance) จากการถู ก
เรียกรองคาเสียหายของผูปวยที่ผลการรักษาไมเปนไปตามความคาดหวัง โดยประกันคุมครองความรับผิดตามกฎหมาย
ในการใหบริ การทางแพทยที่ผิ ดพลาดโดยไมได เจตนา และยังคุ มครองรวมถึ งคา ใชจ ายในการตอ สูคดี ดวย และจาก
ประสบการณ ข องแพทย ป ระจํ า โรงพยาบาลที่ มี มาอยา งยาวนาน มี การประเมินคุ ณ ภาพการใหบ ริ การ ประเมิ น
ผลการรั กษาและความพึ งพอใจในการเขา มารั บบริ การ ประกอบกับความคุนเคยในการใหบ ริการประชาชนในพื้ นที่
บริษัทฯ เชื่อวาจะสามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูที่เขามาใชบริการได

ความเสี่ยงจากจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตางๆ โดยภาครัฐ
บริษั ทดํ าเนินธุร กิจ ภายใตก ารกํา กับ ควบคุ มดู แลโดยกระทรวงสาธารณสุข และหน วยงานราชการอื่ นๆที่
เกี่ย วขอ งการเปลี่ยนแปลงเกี่ ยวกั บการกฎระเบียบโดยภาครัฐอาจมี ผลกระทบตอ การดําเนินงานของบริษัท ฯ อาทิ
คณะรัฐ มนตรีเ ห็นชอบใหเพิ่ มยารัก ษาโรคและเวชภัณฑ ตลอดจนบริก ารรัก ษาพยาบาลและบริก ารทางการแพทยเป น
สินคาและบริการควบคุมตามพ.ร.บ. วาด วยราคาสิ นคาและบริการ พ.ศ. 2542 บริษัทฯ รับทราบนโยบายดั งกลาวของ
ภาครัฐและพรอมที่จะปฏิ บัติตาม มาตรการที่จะนํามาใชในการควบคุมดู แล เชน การแจงตนทุน การกําหนดสวนตางค า
ยาและเวชภัณฑ รวมถึงคาบริการ เนื่องจากจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการและมีตัวแทนจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน รว มกันกํ าหนดมาตรการที่เ ปนธรรมกั บทุก ฝาย นอกจากนี้ ในเรื่อ งนี้ บริษั ทฯ ไดปฏิ บัติต ามแนวทางของ
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งได รับการยอมรับ และปฏิ บัติเป นอยางเดียวกั นทั้งธุร กิจ อี กทั้ง บริษัทฯ มีนโยบายที่จ ะ
ใหบริการทางการแพทยใ นราคาที่ เหมาะสม ดังนั้ น นโยบายดังกลาวของภาครัฐไมไดมีผลกระทบต อผลประกอบการ
ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

ความเสี่ยงจากการแขงขันสูง
ปจจุบันธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนทมีการแขงขันในระดั บคอนขางสูง เนื่องจากใหบริการที่พักอาศัยในระยะสั้ น
ดวย จึงตองแขงขันกับผูประกอบการโรงแรม นอกจากนี้ยังมีผูประกอบการคอนโดระดับหรูที่เปลี่ยนมาใหเชาในระยะสั้น
ทําใหอัตราคาเชาของเซอรวิสอพารทเมนทไมสามารถปรับเพิ่มขึ้นไดมากนัก

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

จากที่กระทรวงการคลัง ไดนําพระราชบั ญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สราง และไดผ านความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี เปนที่เรียบรอย โดยกระทรวงการคลัง จะบังคับใชในป 2563 การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางอาจสงผลใหบริษัท ฯ และบริษัทยอ ย มีคา ใชจายเกี่ยวกับ ภาษีที่ดิ นเพิ่มขึ้น เนื่อ งจากบริ ษัทฯ และบริษั ท
ยอยเปนเจาของกรรมสิทธิ์ใ นที่ดินและสิ่งปลูกสร างเพื่อการพาณิชยกรรมที่มีมู ลคาสูงเกิน 50 ลานบาทหลายแหง ตาม

รางพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ไดกําหนดบทเฉพาะกาลเพื่อบรรเทาภาระภาษีในชวง 2 ปแรก (ป 2563-2564) เจาของทรัพยสิ น
จะเสียภาษีที่ ดินตามมู ลคา ทรัพ ยสินตามราคาประเมินของกรมธนารั กษ เริ่ มตนเสีย ภาษี ในอั ตรารอยละ 0.3 สํา หรั บ
ทรัพยสินที่มีมูลคาไมเกิน 50 ลานบาท สูงสุดรอยละ 0.7 สําหรับทรัพยสินที่มีมูลคา 5,000 ลานบาทขึ้นไป และเพิ่มอัตรา
ภาษีรอ ยละ 0.3 ทุก 3 ป แตอัตราภาษีร วมกันไมเกินร อยละ 3 ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลู กสราง จากการที่ที่ดิ น
และสิ่งปลูกสร างดังกลาวตั้ งอยูในศูนยก ลางธุรกิจ ซึ่ง เดิมเสียภาษี โรงเรือนในอัตรารอยละ 12.5 ของรายไดคาเชา การ
เปลี่ยนนโยบายภาษีดังกลาวจะทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอยตองเสียภาษีตามมูลคาของสินทรัพยแทน ซึ่งอาจสงผลให
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายทางภาษีเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่ เกี่ยวเนื่องกั บลูกหนี้การค า ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ
กําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปน
สาระสํา คัญ จากการใหสินเชื่ อ นอกจากนี้ การใหสินเชื่อ ของบริ ษัทฯ ไมมี การกระจุกตั วเนื่องจากมีฐานของลูก คา ที่
หลากหลายและมีจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่ บริษัทฯ อาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคา ตามบัญชีของ
ลูกหนี้ที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ความเสี่ยงดานการเงิน

ความเสี่ยงทางดานโครงสรางเงินทุนและสภาพคลอง
ในป 2562 บริษั ทไดมีวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพิ่ มขึ้น 125 ลานบาทเพื่อใชในการก อสรางโรงพยาบาล
พริ้นซ อุทัยธานี ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มี ภาระหนี้เงินกูยืมจากสถาบันการเงินสําหรับธุรกิจบริการ
ทางการแพทยจํา นวน 1,600 ลา นบาท สว นธุรกิ จอสัง หาริม ทรัพย มีภาระหนี้ จํานวน 674.94 ล านบาท ไมมีเงิ นกูยื ม
กรรมการ ณ สิ้ นป 2562 อัต ราส วนหนี้สิ นตอ ทุนของบริษั ทฯ ยัง อยูใ นระดับ ต่ําเพียง 0.56 เท า ความเสี่ ยงทางดา น
การเงินจึงยังอยูในระดับต่ํา
ความเสี่ยงดานการบริหาร การจัดการ

ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทฯ มีผูถือหุนใหญมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายในการบริหารงาน
ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 ผูถือหุนใหญคือกลุมวิทยากร ถือหุนในบริษัทฯ ทั้งหมดเปนจํานวน 2,639,953,414
หุน คิดเปนรอยละ 76.24 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ จึงทําใหกลุมวิทยากรสามารถควบคุมกลุ ม
บริษัทและมี อิทธิพลตอการตัดสินใจในทุกเรื่องที่ตองไดรับ การอนุมัติจ ากการประชุมผูถือหุนเกือบทั้งหมดไมวาจะเป น
เรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่อ งอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องกฎหมาย
หรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดตองใหไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายยอย จึงมีความเสี่ยงจาก
การไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาได
อยางไรก็ต าม บริษัทฯ ไดแตงตั้ งบุคคลภายนอก 3 คนเขามาเปนกรรมการอิ สระและเปนกรรมการตรวจสอบ
จากกรรมการทั้งหมด 9 คน จึงเปนการถวงดุล อํานาจในการบริห ารไดในระดับหนึ่ ง นอกจากนี้ในกรณีเขาทํ ารายการ
เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผูถือหุนรายใหญและผูมีอํานาจควบคุมรวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบุคคลดังกลาวจะไมมี
สิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกลาว

สินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ลักษณะสําคัญของสินทรัพยหลัก
มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพยหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจซึ่งไดแก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

ธุรกิจโรงพยาบาล
ก) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลในกลุม
ลําดับ
1.

ประเภททรัพยสิน / ที่ตั้ง

3.

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เปนเจาของ

ไมมี

เปนเจาของ

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เปนเจาของ

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

240.22
126.70

เปนเจาของ
เปนเจาของ

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(บางสวน)

15.39

เปนเจาของ

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

33.21

เปนเจาของ

ไมมี

89.78
34,53

เปนเจาของ
เปนเจาของ

ไมมี
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(บางสวน)

348.80

เปนเจาของ

บมจ. ธนาคารธนชาต

1,025.73
9.09
153.54

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

บมจ.ธนาคารธนชาต
บมจ.ธนาคารธนชาต
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(บางสวน)

บริษัท พิษณุเวช จํากัด (โรงพยาบาลพิษณุเวช)
-ที่ดินเปลา เนื้อที่ 1 ไร 1 งาน 45.5 ตารางวา
ตั้งอยูที่ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
-ที่ดิน เนื้อที่ 8 ไร 57.5 ตารางวา
ตั้งอยูที่ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
-ที่ดิน เนื้อที่ 28 ไร 1 งาน 78.1 ตารางวา
ตั้งอยูที่ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
อาคารและสิ่งปลูกสราง
อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย

2.

มูลคาตามบัญ ชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2562
(ลานบาท)

บริษัท สหแพทยพิจิตร จํากัด (โรงพยาบาลพิษณุ
เวช พิจิตร)
-ที่ดินเนื้อที่ 6 ไร 1 งาน 72 ตารางวา
ตั้งอยูที่อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
-ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร 97 ตารางวา
ตั้งอยูที่อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
อาคารและสิ่งปลูกสราง
อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย
บริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด (โรงพยาบาล
พริ้นซปากน้ําโพ 1 และ โรงพยาบาลพริ้นซ ปากน้ํา
โพ 2)
-ที่ดินเนื้อที่ 13 ไร 98.4 ตารางวา
ตั้งอยูที่อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
อาคารและสิ่งปลูกสราง
อาคารระหวางกอสราง
อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย

192.93

ลําดับ

ประเภททรัพยสิน / ที่ตั้ง
ที่ดินและอาคารพาณิชย 3 ชั้น 3 คูหา
ทาวนเฮาส 2 ชั้น 1 หลัง
ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร 1 งาน 93.2 ตารางวา
ตั้งอยูที่อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
หองชุดโครงการ O2 (โอทู) คอนโดมิเนียม
เลขที่ จ76/108

4.
5.

6.

7.

มูลคาตามบัญ ชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2562
(ลานบาท)
41.00
0.38
72.00

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

บมจ. ธนาคารธนชาต
ไมมี
ไมมี

4.49

เปนเจาของ

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด
ที่ดินเนื้อที่ 2 ไร 9 ตารางวา
ตั้งอยูที่ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ จํากัด
(โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ)
อาคารและสิ่งปลูกสราง
อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร – อุทัย จํากัด
(โรงพยาบาลพริ้นซอุทัยธานี)
ที่ดินเนื้อที่ 12 ไร 1 งาน 79.5 ตารางวา ตั้งอยูที่อําเภอ
นครหลวง จังหวัดอุทัยธานี
อาคารและสิ่งปลูกสราง

70.76

เปนเจาของ

ไมมี

504.06
55.98

เปนเจาของ
เปนเจาของ

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ไมมี

31.20

เปนเจาของ

บมจ.ธนาคารธนชาต

336.66

เปนเจาของ

บมจ.ธนาคารธนชาต

อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย

18.15

เปนเจาของ

ไมมี

35.25

เปนเจาของ

บมจ.ธนาคารธนชาต

4.05

เปนเจาของ

ไมมี

0.49

เปนเจาของ

ไมมี

0.48

เปนเจาของ

ไมมี

4.38

เปนเจาของ

ไมมี

6.26

เปนเจาของ

ไมมี

6.48

เปนเจาของ

ไมมี

63.38
16.43

เปนเจาของ
เปนเจาของ

บมจ.ธนาคารธนชาต
ไมมี

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร – ลําพูน จํากัด
(โรงพยาบาลศิริเวชลําพูน)
ที่ดินเนื้อที่ 10 ไร 3 งาน 98.5 ตารางวา ตั้งอยูที่อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร 1 งาน 37.2 ตารางวา ตั้งอยูที่อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ที่ดินเนื้อที่ 58.6 ตารางวา ตั้งอยูที่อําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูน
ที่ดินเนื้อที่ 59.3 ตารางวา ตั้งอยูที่อําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูน
ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร 1 งาน 73.2 ตารางวา ตั้งอยูที่อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ที่ดินเนื้อที่ 2 ไร 2 งาน 25.7 ตารางวา ตั้งอยูที่อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ที่ดินเนื้อที่ 2 ไร 2 งาน 24.5 ตารางวา ตั้งอยูที่อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
อาคารและสวนปรับปรุง
อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย

ลําดับ
8.

มูลคาตามบัญ ชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2562
(ลานบาท)

ประเภททรัพยสิน / ที่ตั้ง
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
(โรงพยาบาลพริ้นซ สุวรรณภูมิ)
ที่ดินเนื้อที่ 1 งาน 31 ตารางวา ตั้งอยูที่อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
ที่ดินเนื้อที่ 2 ไร 2 งาน 41.7 ตารางวา ตั้งอยูที่อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ที่ดินเนื้อที่ 3 ไร 2 งาน 53.3 ตารางวา ตั้งอยูที่อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารและสิ่งปลูกสราง
อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย

368.47

1,147.20
123.58

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เปนเจาของ

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เปนเจาของ

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เปนเจาของ

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เปนเจาของ
เปนเจาของ

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
(บางสวน)

• ธุรกิจโรงแรม/เซอรวิสอพารทเมนท
ชื่อและที่ตั้ง โครงการ
แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ
อพารทเมนท สาทร
วิสตา -กรุงเทพฯ
แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กทม.
โครงการโรงแรมและ
เซอรวิสอพารทเมนท
ซัมเมอรเซ็ท
ซอยเอกมัย 2
ถนนเอกมัย กทม.

ลักษณะ
โครงการ

เนื้อที่
(ไร-งาน-ตร.วา)

เซอรวิส
อพารทเมนท

2-0-34.3

มูลคาตามบัญ ชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2562
(ลานบาท)
1,246.51

เซอรวิส
อพารทเมนท

5-1-94

2,132.52

ถือกรรมสิทธิ์โดย

ภาระผูกพัน

บริษัทฯ

ค้ําประกันเงินกูยืมสถาบัน
การเงิน

บจก. วี เรสซิเดนท

ค้ําประกันเงินกูยืมสถาบัน
การเงิน

• ธุรกิจอาคารสํานักงานใหเชา
ชื่อและที่ตั้ง โครงการ
อาคารบางกอก
บิสซิเนสเซ็นเตอร
ถนนสุข ุมวิท 63
(ถนนเอกมัย ) กทม.

ลักษณะ
โครงการ

เนื้อที่
(ไร-งาน-ตร.วา)

อาคาร
สํานักงานให
เชา

1-3-9

มูลคาตามบัญ ชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2562
(ลานบาท)
488.78

ถือกรรมสิทธิ์โดย

ภาระผูกพัน

บจก. วี
อินเทลลิเจนซ

ค้ําประกันเงินกูยืม
สถาบันการเงิน

• ที่ดินเปลารอการขาย
ลําดับ

ประเภททรัพยสิน / ที่ตั้ง

1

ที่ดินเปลา เนื้อที่ 49 ไร 3 งาน 93 ตารางวา
ตั้งอยูที่ อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง

2

ที่ดินเปลา เนื้อที่ 10 ไร
ตั้งอยูที่ ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง เนื้อที่ 30 ไร 3 ตารางวา
ตั้งอยูที่ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ที่ดินเปลา เนื้อที่ 5 ไร 3 งาน 35.2 ตารางวา ตั้งอยูที่
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

3
4

มูลคาตามบัญ ชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2562
(ลานบาท)
73.71

ถือกรรมสิทธิ์โดย

ภาระผูกพัน

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง

ไมมี

30.0

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง

ไมมี

152.27

บจก. วี 33

ไมมี

128.50

บจก. อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท

ไมมี

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีนโยบายไมขยายธุรกิจพัฒนาอสั งหาริมทรัพ ยเพื่ อขาย และไมพัฒนาอสังหาริมทรัพยเ พิ่มเติม บริษัทฯ พรอมที่จะขายที่ดินรอการพัฒนาที่มีอยู แก
นักลงทุนที่สนใจ เพื่อเปนแหลงเงินทุนในการพัฒนาธุร กิจการแพทยต อไป

• ที่ดินเปลารอการพัฒนา
ลําดับ
1

ประเภททรัพยสิน / ที่ตั้ง
ที่ดินเปลา เนื้อที่ 40 ไร 58.90 ตารางวา
ตั้งอยูที่ อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง

มูลคาตามบัญ ชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 2562
(ลานบาท)
120.50

ถือกรรมสิทธิ์โดย

ภาระผูกพัน

บจก. บานฉาง บิสสิเนส
ดีสทริคท

ไมมี

ความกาวหนาของกิจการในรอบป
ป พ.ศ.
2562

− ในเดื อนธั นวาคม 2562 บริษั ทฯ ไดเ ขาลงนามในสัญญารว มทุนกับกลุม Nihon Keiei Group
(NKG) เมื่อวั นที่ 18 ธันวาคม 2562 เพื่อ ดําเนิ นธุรกิจ การดูแ ลผูสูง อายุ และไดจั ดตั้งบริ ษัทยอ ย
แหงใหมภายใตชื่อ บริษัท พริ้นซิเพิล เอ็นเคจี จํากัด (“PNKG”) ในป 2563 โดยมีทุนจดทะเบีย น
จํานวน 10,000,000 บาท แบง ออกเปนหุนสามัญ 100,000 หุนมู ลคาที่ ตราไวหุนละ 100 บาท
โดยบริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 51 และ NKG ถือหุนรอยละ 49
− ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทยอยแหงใหมภายใตชื่อบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร
– ชุมพร จํากัด (PCPN) มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลวจํานวน 270,000,000 บาท บริษัทฯ
ถื อ หุ นในสั ด ส ว นร อ ยละ 99.99 ผ า นบริ ษั ท ลู ก (PRINH) มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ดํ า เนิ นธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชนในจัง หวั ดชุม พร โดยการเขา ซื้อ และรับ โอนกิจ การสถานพยาบาลทั้ง หมด
(Entire Business Transfer) อั นรวมถึ ง ทรั พ ยสิ น หนี้ สิน ใบอนุญ าตต า งๆ ที่ จํ า เปนต อ การ
ประกอบกิจ การสถานพยาบาลตลอดจนสิท ธิ หน า ที่แ ละภาระผู กพั นตามสัญ ญาของบริ ษั ท
โรงพยาบาลวิรัชศิ ลป จํ ากัด ที่มีอยู ณ วั นโอนกิจการและพนักงานทั้ง หมดที่ มีความประสงคจ ะ
ทํางานกับ PCPN ตอไป โดยชําระคาตอบแทนการโอนกิจการและคาเชาที่ดินระยะยาวใหแกกลุม
ผูถือหุนเดิม ของโรงพยาบาลวิรั ชศิลป เป นจํานวน 570,000,000 บาท โดยใชเงินจากกระแสเงิ น
สดภายในของกลุมบริษัทและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาโอนกิจการ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และไดรับโอนกิจการของโรงพยาบาลวิรัชศิลป เสร็จสิ้นแลวเมื่อวันที่
2 มีนาคม 2563
− ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไดลงนามกับบริษัท บํารุงราษฎร เฮลท เน็ตเวิรค จํากัด ภายใต
การบริ ห ารงานของโรงพยาบาลบํ า รุ ง ราษฎร จํ า กัด (มหาชน) เพื่ อ เป ด โมเดลธุ ร กิ จ ใหม
“Bumrungrad Health Network – Growing Together Model” โดยการตั้งศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทยเพิ่ มโอกาสการเข าถึง การรัก ษาพยาบาลที่ ได คุณภาพมาตรฐานเฟสแรกเตรียมเป ด
“ศูนยกระดูก สันหลังและขอ” ที่โรงพยาบาลพริ้นซ สุว รรณภูมิ เพื่อใหบริก ารทางการแพทยดา น
กระดูกสันหลังและขอเปนตนแบบแหงแรกในการทํางานภายใตโมเดลธุรกิจใหม
− เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เปดใหบริการโรงพยาบาลพริ้นซ สุวรรณภูมิ อยางเปนทางการ
− ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัทยอยใหม 1 บริษัทคือ พริ้นซิเพิล เฮลทแคร ศรี สะเกษ (PSSK) โดยมีทุ นจดทะเบี ยน 250,000,000 บาท เพื่อ ประกอบธุ รกิ จโรงพยาบาล
เอกชนขนาด 60 เตียง ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด ซึ่งเปนบริษั ท
ยอยของบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 60 ซึ่งเปนการรวมทุนระหวางบริษัทฯ กับ บริษัท ศรีสะเกษ
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เมดิเทค จํากัดและไดลงนามในสัญญารวมทุน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
− ในเดื อ นพฤศจิ กายน 2562 โรงพยาบาล พริ้ นซ ปากน้ํ า โพ ได รั บการรั บรองคุ ณภาพด า น
สารสนเทศทางการแพทย EMRAM Stage 7 จาก HIMSS Analytics ซึ่ ง เป นขั้ นสู ง สุ ด ของ
มาตรฐานนี้ และเป นโรงพยาบาลแห งแรกในประเทศไทย และแห งที่ 2 ของภูมิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต ที่ไดรับรางวัลนี้
− ในเดื อนพฤศจิ ก ายน 2562 บริษั ท ฯ ได ข ายบริ ษั ท คอนเวอร เ จนซ ซิสเทมส จํ า กั ด ให กั บ
บุคคลภายนอก เนื่ องจากไมมี ความจํ าเปนในการดํา เนิ นธุ รกิ จดัง กล าว และไดมี การโอนยา ย
ทรัพยากรตางๆ การพัฒนาระบบงานของโรงพยาบาล และบุคลากรไปปฏิบัติงานที่ PRINH
− ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 222,249,300
บาท มูล คาที่ ตราไว หุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายราคาตลาดหุนละ 4.09 บาท ซึ่งเปนราคา
เสนอขายโดยมีสวนลดประมาณรอยละ 1.20 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคํานวณจากราคาถั ว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวม 15 วัน
ทําการยอนหลั งติด ตอ กันก อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญ เพิ่ม ทุนโดยคณะกรรมการ
บริษั ท คื อ ระหว างวั นที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึงวั นที่ 22 พฤศจิก ายน 2562 ซึ่ง เทา กับหุ นละ
4.14 บาท (ข อ มู ลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com) เพื่อ เสนอขายให แ ก บุ ค คลใน
วงจํากั ดจํานวน 1 รายคือ International Finance Corporation (“IFC”) ซึ่ งเปนนั กลงทุนสถาบั น
เปนบริษั ทในกลุ มของ World Bank ที่ มีฐ านะการเงิ นมั่นคงและมีศั กยภาพในการลงทุ นได จริ ง
IFC มีทีมงานที่มีความรู และประสบการณด านธุรกิจ Healthcare ที่สามารถแบงปนขอมูลอันเป น
ประโยชน กับ ธุ รกิ จของบริ ษัท ฯ และสามารถแนะนํ า องคก รในระดั บนานาชาติ ที่อ ยูใ นธุร กิ จ
เดียวกันเพื่อเปนเครือขายทางธุรกิจของบริษัทตอไป ซึ่งจะเปนการสรางโอกาสในการสรางรายได
และกําไรเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ โดยเงินเพิ่มทุนที่ไดรับประมาณ 909 ลานบาทจะ
นําไปใชส นับสนุนแผนการลงทุ นขยายกิ จการดานโรงพยาบาลและธุ รกิจที่เกี่ย วเนื่อง ทั้ งการเข า
ซื้อกิจ การหรือการหาพั นธมิต รทางธุรกิ จเพื่อ รวมกั นสรา งโรงพยาบาลในเครื อขายเพิ่มขึ้ น โดย
บริ ษั ท ฯ ไดทํ า การจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ นชํ า ระแล ว จากเดิ ม 3,240,087,520 บาทเป นจํ า นวน
3,462,336,820 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
− เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เปดใหบริการโรงพยาบาลพริ้นซ อุทัยธานี อยางเปนทางการ
− ในเดือนกันยายน 2562 ที่ป ระชุมวิสามั ญผูถือหุนครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติการจําหนายหุ น
สามัญ ของบริษัท กรุงเทพบริ หาร จํากั ด (“BG”) จํานวน 9,985,998 หุน คิดเปนสัด สวนร อยละ
99.99 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ BG มูลคา ที่ตราไวหุนละ 100 บาท ที่
ถือโดยบริ ษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากั ด (VB) ซึ่งเปนบริษัทย อยของบริษัทฯ ใหแกบริษั ท
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วีเอ็มเอส ดีเ วลลอปเมนท จํากัด (VMSD) ซึ่งเปนบุค คลเกี่ย วโยงกั นกับบริษัทฯ ในราคาหุนละ
133.08632 บาท คิ ดเปนราคาซื้อขายทั้งสิ้ นประมาณ 1,328.99 ล านบาท โดยจะนํ าเงินที่ไดรั บ
จากการจํา หน ายหุ นในครั้งนี้ ไปใชเ ปนเงิ นทุนหมุ นเวี ยน และขยายธุร กิจ โรงพยาบาลและการ
ใหบริการทางการแพทยตาม นโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตอไป
− เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เปดใหบริการโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ อยางเปนทางการ
− ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 บริ ษัท พริ้นซิ เพิล เฮลทแ คร - ลํา พูน จํากั ด เขาทํา การรับโอนกิ จการ
ทั้งหมด (Entire Business Transfer – EBT) ของโรงพยาบาลศิริเวชลําพูน เสร็จสิ้น
− ในเดือนกุมภาพันธ 2562 บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) ไดรับการอนุมัติจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในการปรับยายกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง หมวด
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ไปยังอุตสาหกรรมบริการ ในหมวดธุ รกิจการแพทย (Health Care
Services)
2561

− ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ผานการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
− ในเดือนตุลาคม 2561 บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดจัดตั้ง
บริษัท พริ้นซิเพิ ล เฮลท แคร - ลํ าพูน จํา กัด เพื่ อประกอบธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชน โดยมีทุนจด
ทะเบี ยน 200 ลานบาท โดยที่ป ระชุม คณะกรรมการบริษัทมติใหบ ริษัท พริ้นซิ เพิล เฮลท แคร ลํ า พู น จํ า กั ด เข า ทํ า การรั บ โอนกิ จ ก ารทั้ ง หมด (Entire Business Transfer – EBT) ขอ ง
โรงพยาบาลศิริ เวชลํ าพูน ในจั งหวัด ลําพูน ประกอบดวยที่ ดินพรอมอาคารโรงพยาบาล อาคาร
สนับสนุ น 9 หลั งและอุ ปกรณท างการแพทย และใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
จํานวน 59 เตียง
− บริษัทฯ ผ านการรั บรอง Anti Corruption จาก โครงการแนวรวมปฏิ บัติของภาคเอกชนไทย ใน
การตอตานการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
− ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท แคร จํากัด ซึ่ งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ได
จัดตั้งบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - อุทัย จํากัด เพื่อประกอบธุ รกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยมีทุ น
จดทะเบียน 50 ลานบาท โดยบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - อุทัย จํากัด ไดซื้อโรงพยาบาลที่หยุด
ประกอบกิ จการซึ่ งเป นหนี้ NPA จากสถาบันการเงิ นทํ า ให ได ม าซึ่ งที่ ดิ นพรอ มสิ่ง ปลู ก สร า ง
(อยูระหวางการปรับปรุงอาคาร) รวม 10 หลังเนื้อที่ 12-1-79.5 ไร ตําบลบางพระครู อําเภอนคร
หลวง จังหวัดอุทัยธานี โดยบริษัทฯ ปรับปรุงอาคารเดิมใหเปนโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง
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− ในเดือนมีนาคม 2561 บริษัท วี บริลเลี่ ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริ ษัทยอยของบริษัทฯ ได
จัดตั้งบริษัทยอยขึ้น 2 บริษัท ไดแ ก บริษัท บานฉาง บิสสิเนส ดี สทริคท จํากัด และบริษัท อุด ร
บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยโดยมีทุนจดทะเบียน 121 ลาน
บาท และ 129 ลานบาท ตามลําดับ
− เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนชื่อ “โรงพยาบาลปยะมินทร” เปน “โรงพยาบาล
พริ้นซ สุ วรรณภูมิ (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI ) ซึ่งบริษั ทฯ ไดเ ขาซื้ อและรับ โอน
กิจการสถานพยาบาลของบริษัท ไทย เฮ ลท เมนเท็นเน นซ ออกานัยเซชั่น จํากัด (“THM”) ซึ่ ง
เปนบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต ชื่อ “โรงพยาบาลปย ะมินทร” ซึ่งตั้ งอยูใ น
จังหวัดสมุทรปราการ และคลินิก เวชกรรมปยะมินทรอีก 3 แหงในกรุงเทพมหานคร โดยบริษัท ฯ
จะรับ โอนมาซึ่ง กิจการสถานพยาบาลของ THM รวมถึง ทรัพย สิน หนี้สิน ใบอนุญาตตา งๆ ที่
จําเปนตอการประกอบกิจการของสถานพยาบาล พนักงานทั้งหมดที่ประสงคจะทํางานกับบริษัท
ฯ ตอไป ตลอดจนสิทธิ หนาที่และภาระผูกพั นตามสัญญาที่ THM มีอยู ณ วันโอนกิจการ ภายใต
ขอกํ าหนดและเงื่ อนไขของสัญ ญาโอนกิ จการระหว างบริษัท ฯ กั บ THM โดยบริษั ทฯ จะชํ าระ
คาตอบแทนการโอนกิ จการข างตนใหแก THM เปนเงิ น 900,000,000 บาท เมื่อ เงื่อนไขบังคั บ
กอนตามที่กํ าหนดในสั ญญาโอนกิ จการสํ าเร็จ การไดมาซึ่ง กิจการของ THM ในครั้งนี้ จะชว ย
ขยายเครือขา ยการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุ มบริษัทฯ ใหค รอบคลุมมากขึ้นโดยเฉพาะ
ในพื้ นที่ กรุ งเทพมหานครและปริม ณฑล จากเดิมที่ โรงพยาบาลในกลุ มบริษั ทฯ ตั้ง อยู ในพื้นที่
ตา งจั ง หวั ด ซึ่ งจะก อ ให เกิ ด เป น Hub และ Spoke System ของธุ รกิ จโรงพยาบาลซึ่ง จะช ว ย
เสริม สรา งการเติ บโตและเพิ่มศั กยภาพในการแข งขัน การรับโอนกิ จการจาก THM ดํ าเนิ นการ
แลวเสร็จ
− เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2561บริษั ท อลิอั นซ เมดิ คอล เอเชี ย จํากั ด ได เปลี่ย นชื่ อเปน บริษั ท
พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด
2560

− ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ เขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท อลิอันซ เมดิคอล เอเชีย จํากั ด
(“AMA”) โดยการซื้อหุนใน AMA จํานวนทั้งสิ้น 268,374,998 หุน ซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณรอย
ละ 99.99 ของจํ านวนหุ นที่ อ อกและจํ าหนา ยแล ว ทั้ง หมดของ AMA จากผู ถื อเดิม อันไดแ ก
นางสาวสาธิต า วิ ท ยากร (“คุ ณสาธิต า”) แวนเทจ พ อยท แมเนจเม นท ลิ มิเ ต็ ด (“แวนเทจ
พอยท ”) และนายศิริ ชัย โตวิ ริยะเวช (“คุ ณศิริ ชัย”) ซึ่ งเป นบุค คลที่ เกี่ย วโยงกันกับบริษัท ฯ ใน
ราคาหุนละประมาณ 7.4523 บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 2,000 ลา นบาท ซึ่งจะสงผลให
บริษัทฯ ไดมาซึ่งบริษัทยอยที่ AMA ถือหุนทางตรงหรือทางออมจํานวน 6 บริษัท อันประกอบดวย
(1) บริษัท พิษณุเวช จํากัด (2) บริษัทโรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด
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(3) บริษั ท สหแพทย พิจิต ร จํา กัด (4) บริษัท โรงพยาบาลพิ ษณุเวชอุต รดิตถ จํากั ด (5) บริษั ท
พิษณุเวชพัฒ นา จํากัด และ (6) บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปทอล จํ ากัด (รวมเรียกบริ ษัทตาม (1) –
(6) วา “บริษัทย อย” และกิจ การของบริษัทยอย ทั้งหมดด วย โดยบริษัทฯ จะชําระคา หุนขางต น
ใหแกคุณสาธิตา แวนเทจ พอยท และ คุณศิ ริชัย ดว ยเงินสด โดยจะชําระจํา นวนกึ่งหนึ่งในวันที่
ซื้อขายหุน และจะชําระในสวนที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งภายในระยะเวลาไมเกิน 12 เดือนนับจากวันที่ทํา
สัญญาซื้ อขายหุน ทั้ งนี้หากบริษั ทฯ ชํ าระราคาซื้ อขายหุน ในสวนที่เหลื อดังกลาวใหแกคุ ณ
สาธิตา แวนเทจ พอยท หรือ คุณศิริชัย ภายหลังวันที่สิ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนบแตวันที่ทํา
สัญญาซื้อขายหุน บริษั ทฯ จะตอ งชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือนใหแกคุณสาธิ ตา แวนเทจ พอยท
และ/หรือ คุณศิริชัย สําหรับราคาซื้อขายในสวนที่ผูซื้อยังไมไดชําระในอัตราเทากับดอกเบี้ยเงินกู
ของธนาคารกรุง เทพ จํากั ด (มหาชน) ประเภท MLR ลบ 2 เปอรเ ซ็นต (MLR-2%) ณ วั นที่ถั ด
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแตวันที่ทําสัญญาซื้อขายหุน (“วันเริ่มตนดอกเบี้ย”) โดย
เริ่มคํานวณตั้งแตวันเริ่มตนดอกเบี้ยจนถึงวันที่บริษัทฯ ชําระราคาซื้อขายครบถวน (โดยไมมีการ
คิดดอกเบี้ยทบตน)
− ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด ซึ่ งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ (“บริษั ท
ยอย” หรือ “ผูจะขาย”) ทําการขายที่ดินโฉนดเลขที่ 3582 และ 3962 รวม 2 แปลงเนื้อที่รวม 2
ไร 2 งาน 34.3 ตารางวาพรอ มสิ่งปลูกสรา งประเภทอาคารสูง 34 ชั้น และที่จอดรถ ซึ่งตั้งอยูบ น
ที่ ดิ น 2 แปลงดั ง กล า วพร อ มใบอนุ ญ าตก อ สร า งเลขที่ 42/2559 ให กั บ Carlton Bangkok
Investment Pte. Ltd. (“ผู จ ะซื้ อ ”) ในมู ล ค า 2,400 ล า นบาท และภาษี ต ลอดจนค า ใช จ า ยที่
เกี่ยวของกับการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสรางอีกจํานวน 100 ลานบาท รวมราคาตามสัญญาจะซื้อจะ
ขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและใบอนุญาต เปนจํานวนเงินทัง้ สิน 2,500 ลานบาท โดยผูจะซื้อตก
ลงให บริษัท คารลตัน โฮเทล แบงคอก จํากัด (“ผูรับโอน”) ซึ่งเปนบริษั ทยอยของผูจะซื้อรับโอน
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมถึงใบอนุญาตกอสรางขางตน
− บริษัทฯ ทําการแกไ ขเพิ่มเติมวัต ถุประสงคของบริษัท ฯ และแกไขเพิ่มเติ มหนัง สือบริค ณหสนธิ
ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
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− บริษัทฯ จดทะเบี ยนเพิ่ม ทุนชําระแลวจากการแปลงสภาพใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อ หุนสามั ญ
จํานวน 442,172,887 หุน เป นจํานวนเงิน 442,172,887 บาท ทํ าใหทุนที่ชําระแลวเป นจํานวน
1,400,149,087 บาท
− บริษัทฯ ไดเขาทํารายการซื้อหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิรวมรอยละ 99.99 ของบริษัท วี บริลเลี่ยน
กรุป โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจพั ฒนาอสังหาริม ทรัพยและลงทุนในบริษัทย อยซึ่งประกอบ

ป พ.ศ.
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยจํานวน 4 บริษัทได แก (1) บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด (2) บริษั ท
วี เรสซิ เดนซ จํากัด (3) บริษั ท กรุง เทพบริ หาร จํ ากัด และ (4) บริษัท วี 33 จํากั ด จากนางสาว
สาธิตา วิทยากร และบริษัท พีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส แอลทีดี ซึ่งการลงทุนดังกลาวจะทําให
กิจการไดมาซึ่งกรรมสิท ธิ์ในที่ดินและอาคารเพิ่ม ขึ้น 9 แหง โดยแบงเปนโครงการที่ตั้งอยูในทําเล
ใจกลางกรุง เทพมหานครรวม 4 โครงการ และที่ ดิ นในต า งจั งหวั ด 5 แห ง มูล ค ากิ จการรวม
5,791.13 ลา นบาท โดยบริ ษัท ฯ ได ทํา การออกหุนสามัญ เพิ่ มทุ นจํ านวน 1,839,938,433 หุ น
ราคาเสนอขายหุนละ 2.87 บาท ใหแก นางสาวสาธิตา วิทยากร และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส
แอลทีดี และออกตั๋วสัญญาใชเงินมูลคารวมทั้งสิ้น 510,509,850 บาท ใหแกคุณสาธิตา เพื่อเป น
คาตอบแทนสํ าหรั บการเข าซื้อ กิจการของบริษั ท วี บริ ลเลี่ ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากั ด ทํา ใหทุ นจด
ทะเบียนเพิ่มขึ้นเปน 3,240,683,433 บาท

โครงสรางเงินทุนและขอมูลทั่ วไป
นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย
บริษั ทฯ มี นโยบายการลงทุ นในธุ รกิจ ที่มี ศัก ยภาพในการสรา งรายได ผา นการวิเ คราะหค วามเปนได ของ
โครงการ และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใตความเสี่ ยงที่ยอมรับได โดยธุร กิจนั้นสามารถสงเสริมสนับสนุนธุรกิ จ
หลัก ของบริษั ทฯ เพื่ อใหสามารถกํา หนดทิศทางการดําเนินธุ รกิจ ของบริ ษัทย อยใหเป นไปในแนวทางเดีย วกันและ
สอดคล องกั บแผนธุ ร กิจ ของบริษั ท ฯ บริ ษั ทฯ จึง มี นโยบายการบริ ห ารงานโดยสง บุ คคลที่ค ณะกรรมการบริษั ท /
คณะกรรมการบริหารเห็ นวา มีความรูแ ละประสบการณที่เ หมาะสมเขาไปเปนกรรมการในบริษัท ยอยนั้นๆ และมีการ
ประชุม เพื่อติ ดตามผลการดําเนินงานเปนประจําทุก ไตรมาส นอกจากนี้มีการจัดให หนวยงานภายนอกรั บผิดชอบการ
ตรวจสอบภายใน พรอมทั้งรายงานผลใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และมีการชี้แจงนโยบายที่สําคัญของบริษัทฯ เปน
ตนวา นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายตอตานการทุจริตคอร รัปชั่น นโยบาย
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และนโยบายการแจงเบาะแสใหบริษัทยอยรับทราบและนําไปปฏิบัติ
ทั้งนี้ สัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาล
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด1/ (PRINH) ลงทุนในบริษัทอื่นและ
แชรบริการแก
โรงพยาบาลในเครือ
บริษัท พิษณุเวช จํากัด2/ (PSV)
โรงพยาบาลเอกชน

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
ป 2561
ป 2562
99.99

99.99

60.00

60.00

บริษัท สหแพทยพิจิตร จํากัด2/ (PPCH)

โรงพยาบาลเอกชน

60.00

60.00

บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ จํากัด2/
(PUTD)

โรงพยาบาลเอกชน

60.00

60.00

บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด2/ (PPTN)

โรงพยาบาลเอกชน

60.00

60.00

บริษัท โรงพยาบาลปากนํ้าโพ จํากัด3/ (PPNP) โรงพยาบาลเอกชน

90.92

91.43

บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปทอล จํากัด3/ (PNPH)

โรงพยาบาลเอกชน

90.92

91.43

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร – ลําพูน จํากัด4/
(PLPN)

โรงพยาบาลเอกชน

99.99

80.00

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร – อุทัย จํากัด5/
(PUTH)

โรงพยาบาลเอกชน

99.99

99.99

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร – ศรีสะเกษ
จํากัด5/ (PSSK)

โรงพยาบาลเอกชน

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร – ชุมพร จํากัด5/
(PCPN)

โรงพยาบาลเอกชน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค จํากัด
(BCD)
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด (VB)
บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด6/ (VI)
บริษัท วี 33 จํากัด6/ (V33)
บริษัท วี เรสซิเดนท จํากัด6/ (VR)
บริษัท บานฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด6/
(BBD)

-

99.99

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

99.99

99.99

พัฒนาอสังหาริมทรัพย
และลงทุนในบริษัทอื่น
ใหเชาอาคารและ
สํานักงาน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

โรงแรมและเซอรวิส
อพารทเมนท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย

99.99

99.99

-

99.99

-

99.99

99.99

99.99

บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด6/ (UBD) พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ธุรกิจที่ปรึกษาดานการลงทุน
บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสทเมนท จํากัด (PI)
หมายเหตุ : 1/
2/
3/
4/

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
ป 2561
ป 2562
60.00

ที่ปรึกษา

เดิมชื่อ บริษัท อลิอันซ เมดิคอล เอเชีย จํากัด
บริษัทฯ ถือหุนผานบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด ซึ่งถือหุนในบริษัท พิษณุเวช จํากัดรอยละ 60
บริษัทฯ ถือหุนผานบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด ซึ่งถือหุนในบริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด รอยละ 91.43
บริษัทฯ ถือหุนผานบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัดและในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ไดลดสัดสวนการถือหุนลง
เหลือรอยละ 80.00
5/ บริษัทฯ ถือหุนผานบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด
6/ บริษัทฯ ถือหุนผานบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ฯ มี ทุนจดทะเบี ยน 3,564,096,272 บาท เรียกชําระแล ว 3,462,336,820
บาทประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 3,462,336,820 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
รายชื่อผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนและสัดสวนการถือหุนตามสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 มีดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

UBS AG Hong Kong Branch
ดร. สาธิต วิทยากร
น.ส. สาธิตา วิทยากร
International Finance Corporation
Peak Development Holdings Ltd.
น.ส. สิริญญา อภิมนตบุตร
น.ส. พัลลภา วิทยากร
น.ส. สมสมร พุฒพันธ
นางพเยาว ชลาชีพ
น.ส.ธนธรณ วิทยากร
ผูถือหุนรายอื่นๆ
รวม

จํานวนหุน
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

% ของจํานวนหุน
ทั้งหมด
36.45
23.30
14.38
6.42
4.56
2.89
1.45
1.17
0.79
0.66
7.97
100.00

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายจา ยเงินปนผลใหแกผูถื อหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรหลังหักภาษีเงินไดนิติ
บุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่ผ านมา บริษัทยั งไมมีการจายเงินปนผล เนื่ องจากธุรกิจยั งอยูในระหวา ง
การขยายกิจ การ การจ ายปนผลจึง มีการเปลี่ย นแปลงไดขึ้นอยูกับ ผลประกอบการ แผนการลงทุ น สภาพคลอ ง ความ
จําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยใหอํานาจคณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณา โดยการดําเนินการดังกลา ว
จะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน

ขอมูลทั่วไปของบริษัท
1) บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
เดิมชื่อ บริษัท เมโทรสตาร พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ

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

ชื่อยอหลักทรัพย

PRINC

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
และพัฒนาอสังหาริมทรัพย

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ที่ตั้งสาขา

(1) เลขที่ 1 ซอยสวนพลู ถนนสาทร แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
(2) เลขที่ 35/2 หมูที่ 12 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540

เลขทะเบียนบริษัท

0107547000869 (เลขทะเบียนเดิมเปน 0107574700864)

ทุนจดทะเบียน

3,564,096,272.00 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 3,564,096,272 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแลว

3,462,336,820.00 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 3,462,336,820 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท

เว็บไซต

http://www.principalcapital.co.th

โทรศัพท

02-714-2171-3

โทรสาร

02-714-2185

ขอมูลทั่วไปของบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนมากกวารอยละ 50

ชื่อบริษัท
บจก.พริ้นซิเพิล เฮลทแคร

บจก. พิษณุเวช

บจก.สหแพทยพิจิตร

ประเภทธุรกิจ
ลงทุนในบริษัท
อื่น และshared
service ใหรพ.
ในกลุม
โรงพยาบาล
เอกชน
และลงทุนใน
บริษัทอื่น
โรงพยาบาล
เอกชน

เลขทะเบียน
ที่อยู
จัดตั้ง
0125557004113 ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร
เลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน
สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
0655524000033 211 ถนนขุ นพิ เ รนทรเทพ ตํ า บลในเมื อ ง
อํา เภอเมื อ งพิ ษ ณุ โลก จั ง หวั ด พิ ษณุ โ ลก
65000

ทุนจด
ทะเบียน
(ลานบาท)
2,683.75

500.00

0665532000039 2/158 ถนนศรีมาลา ตําบลในเมือง อําเภอ
เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000

220.00

บจก. โรงพยาบาลพิษณุเวช
อุตรดิตถ

โรงพยาบาล
เอกชน

0655560001044 888 หมู 5 ตําบลปาเซา อําเภอเมืองอุตรดิตถ
จังหวัดอุตรดิตถ 53000

300.00

บจก. พิษณุเวชพัฒนา

โรงพยาบาล
เอกชน

0655560001745 211 ถนนขุ นพิ เ รนทรเทพ ตํ า บลในเมื อ ง
อํา เภอเมื อ งพิ ษ ณุ โลก จั ง หวั ด พิ ษณุ โ ลก
65000

1.00

บจก. โรงพยาบาลปากน้ําโพ

โรงพยาบาล
เอกชน

0605530000155 96/12 หมู ที่ 9 ถ นนส าย เอ เชี ย ตํ าบ ล
นครสว รรค ต ก อํ า เภอเมื อ งนครส วรรค
จังหวัดนครสวรรค 60000

354.166

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปทอล

โรงพยาบาล
เอกชน

0605557000342 96/12 หมู ที่ 9 ถ นนส าย เอ เชี ย ตํ าบ ล
นครสว รรค ต ก อํ า เภอเมื อ งนครส วรรค
จังหวัดนครสวรรค 60000

150.00

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร ลําพูน

โรงพยาบาล
เอกชน

0515561001324 7 หมูที่ 5 ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูน 51000

200.00

ท

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร อุทัย

โรงพยาบาล
เอกชน

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท
แคร -ชุมพร
บจก. พริ้นซิเพิล เฮลท
แคร
-ศรีสะเกษ
บจก. แบงค็อก เซนเตอร
ดิสตริค

โรงพยาบาล
เอกชน
โรงพยาบาล
เอกชน

0105561066977 256 หมู 2 ตําบลสะแกกรัง อําเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

เลขทะเบียน
ที่อยู
จัดตั้ง
0105562205951 เลขที่ 18/22 ถนนปรมินทรมรรคา ตําบลทา
ตะเภา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
0335562001362 0885/15 ถนนปลัดมณฑล ต.เมืองใต อ.
เมืองศรี สะเกษ จ.ศรีสะเกษ

200.00

ทุนจด
ทะเบียน
(ลานบาท)
270.00
250.00

ทุนช
(ลา
2

1

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย

0105558144911 ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร
เลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

300.00

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุป โฮ พัฒนา
ลดิ้ง
อสังหาริมทรัพย

0105556006937 ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร
เลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

6,330.90

6,

บจก. วี อินเทลลิเจนซ

ใหเชาอาคาร
สํานักงาน

0105556007003 ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร
เลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

200.00

2

บจก. วี 33

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย

0105557152309 ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร
เลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน

375.00

2

สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
บจก. วี เรสซิเดนซ

ชื่อบริษัท

โรงแรมและ
เซอรวิส อพารท
เมนท

0105556015847 ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร
เลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนจัดตั้ง

1,000.00

ที่อยู

ทุนจด
ทะเบียน
(ลานบาท)
121.00

บจก. บานฉาง บิสสิเนส
ดีสทริคท

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย

0105561042806

ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร
เลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

บจก. อุดร บิสสิเนส ดีสท
ริคท

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย

0105561042792

ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร
เลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

129.00

บจก. พริ้นซิเพิล อินเวสท
เมนท

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

0105556199227

ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร
เลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

10.00

1,

บุคคลอางอิง
1) นายทะเบียนหุน

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (แหงประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991

2) ผูสอบบัญชี

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
179/74-80 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท : 02-344-1000 02-824-5000
โทรสาร : 02-286-5050

โครงสรางการจัดการและคาตอบแทน
โครงสรางองคกร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ในป 2562 บริษัทฯ มี การประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 9 ครั้ง ไดจายค าเบี้ยประชุมใหกั บกรรมการบริษัท ฯ
จํานวน 915,000 บาท มีการประชุ มคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนสละสิทธิ์ไมขอรับคาเบี้ยประชุมทั้งหมดของป 2562 ไดมีการจายเงินคาบําเหน็จ
ใหกรรมการ เปนจํานวนเงิน 3,000,000 บาท รวมคาตอบแทนทั้งสิ้น 3,915,000 บาท
คาเบี้ยประชุม
กรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ(บาท)
1.นายแพทยพงษศักดิ์
135,000
2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
165,000
3. ดร.สาธิต วิทยากร
90,000
4. น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม
100,000
5. ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
85,000
6. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
90,000
7. นายแพทยสุนทร ศรีทา
90,000
8. น.ส. ศิรดา เทียมประเสริฐ*
9. น.ส. ภัทรพร จารุพัฒน*
10. นายจอหน ลี โกะชุน
80,000
(ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการแทน
น.ส.ศิรดา เทียมประเสริฐ)
11. น.ส. ธนธรณ วิทยากร
80,000
(ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการแทน
น.ส. ภัทรพร จารุพัฒน)
รวมคาตอบแทนกรรมการ

915,000

คาบําเหน็จกรรมการ
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(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

3,000,000

3,915,000

หมายเหตุ : *นางสาวศิรดา เทียมประเสิรฐ และนางสาวภัทรพร เทียมประเสริฐ ไดลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัทตั้งแต
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2562

ในป 2562 บริษัทฯ ไดจายคา ตอบแทนประกอบดวยเงิ นเดือนและโบนั สใหกับผู บริหารทั้ งหมดของบริษัท ฯ
และบริษัทยอย เปนเงินรวมทั้งสิ้น 89 ลานบาท

2) คาตอบแทนอื่น
คาตอบแทนอื่นของกรรมการ
ประกันความรั บผิดชอบของกรรมการและเจาหนา และการชดใช คืนใหกั บบริษัท ฯ และบริษัทย อย (Director
and Officers Liability and Company Reimbursement Policy: D&O) วงเงินประกัน 400 ลานบาท
คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร
• เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตั้งแตเดื อนมกราคม 2557 บริษัทฯ ไดจัดตั้ง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แกพนักงานและผูบริหารโดยบริ ษัทฯ จะ
สมทบในอัตราสวนรอยละ 3 ของเงินเดือน
บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษั ทยอยมีจํ านวนพนัก งาน (รวมผูบริหาร) 1,941 คน บริษัทฯ ได
จายผลตอบแทนใหแ กพนั กงานเปนจํานวนเงินทั้ง สิ้น 954.99 ลา นบาท ซึ่ง ผลตอบแทนได แก เงินเดือน คา ลวงเวลา
โบนัสเงินประกันสังคมและสวัสดิการพนักงานอื่นๆ เปนตน
ชื่อบริษัท
พนักงานปฏิบัติการ
พนักงานบริหาร รวมจํานวนพนักงาน
(คน)
(คน)
(คน)
บมจ. พริ้นซิเพิล แคปตอล
- สํานักงานใหญ
21
14
35
- สาขา
129
12
141
บจ. วี เรสซิเดนท
- สํานักใหญ
1
1
- สาขา
55
55
บจ. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร
180
8
188
บจ. พิษณุเวช
649
16
665
บจ. สหแพทยพิจิตร
184
3
187
บจ. โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ
107
2
109
บจ.โรงพยาบาลปากน้ําโพ
372
13
385
บจ. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร –อุทัย
54
3
57
บจ. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร –ลําพูน
113
5
118
รวม
1,864
77
1,941

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ บริษัทยอย 11 แหง ไดแก บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด และบริษัท พี.เอ็น.พี. ฮฮส ปทอล จํากัด บริษัท
พริ้นซิเพิล อินเวสเมนท จํ ากัด บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร – ศรีส ะเกษ จํากัด บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท แคร – ชุมพร
จํากัด บริษัท แบงค็อก เซนเตอร ดิส ตริค จํากัด บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด บริษัท วี 33 จํากัด บริษัท วี
อินเทลลิเจนซ จํากัด บริษัท บานฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท จํ ากัด บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด ยังไมมีการ
จายคาตอบแทนพนักงานในป 2562 เนื่องจากยังไมมีพนักงาน

เกณฑการพิจารณาจายโบนัส
การจา ยเงินโบนัส จะพิจ ารณาเปนคราวๆ ไป โดยมีเกณฑตางๆ ที่จ ะตองนํามาพิ จารณาประกอบ ไดแก ผล
ประกอบการของบริษัทฯ การประเมินผลงานของพนักงานที่ไดรับโบนัส
ขอพิพาททางดานแรงงาน
ไมมี
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัท ฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานของบริษั ทฯ ใหมีศัก ยภาพเพื่อเตรียมความพรอมในการแขง ขันเชิ ง
ธุรกิจและการคํ านึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียตาม “นโยบายการพัฒนาธุรกิจ อยางยั่งยืนดว ยความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน” บริษัทฯ ถือวาพนักงานคือ ทรัพยากรที่สําคัญขององคกร
จึงพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานโดยสนับสนุนใหพนักงานไดมีโอกาสเขารับการฝกอบรม
ในหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานทุกๆ ดาน นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายสนับสนุน สําหรับพนักงานที่มีความ
ตั้งใจศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดมีการจัดอบรมภายในใหแกพนักงานรวม 3 หลักสูตร และหลักสูตรสําหรับผูบริหาร
10 หลักสูตร และพิจารณาสงพนักงานไปอบรมภายนอกตามหัวขอที่ เกี่ยวของกับสวนงานนั้นๆ นอกจากนี้ในป 2562
กรรมการบริษัท 1 ทานไดเขาอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
คาตอบแทนผูสอบบัญชี
คาตอบแทนการสอบทานงบการเงินระหวางกาล และการตรวจสอบงบการเงินสํา หรับป 2562 ของบริษัท ฯ
และ บริ ษัทยอ ยเปนจํานวนเงินรวมทั้ งสิ้น 13.38 ลานบาท เพิ่ มขึ้นจากที่ไ ดรับอนุมัติที่ ประชุ มสามั ญผูถือ หุนป 2562
เนื่องจากมีคาสอบบัญชีของบริษัทยอยที่เปดเพิ่มขึ้นในป 2562 จํานวน 3 บริษัท

คณะกรรมการและผูบริหาร

คณะกรรมการ
ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒทิ ี่มีความรูความสามารถจํานวน 9 คน

รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

เขาประชุม/จํานวนครั้งที่เขาประชุม
การประชุม
การประชุม สาเหตุการขาด
คณะกรรมการ
ผูถือหุน
ประชุม
บริษัท
9/9
2/2
-

1. นายพงษศักดิ์ วิทยากร1/

- กรรมการ
- ประธานกิตติมศักดิ์

2. นายจอหน ลี โกะชุน2/

- ประธานคณะกรรมการ

9/9

2/2

-

3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

9/9

2/2

-

4. ดร.สาธิต วิทยากร

- กรรมการ
- กรรมการผูจ ัดการ
- ประธานคณะกรรมการ
บริหาร
- ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

9/9

2/2

-

5. น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวโรดม

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

8/9

2/2

ลาประชุม

6. ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

7/9

2/2

ลาประชุม

7. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความ
เสี่ยง
- รักษาการ Chief
Financial Officer

9/9

2/2

-

รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

เขาประชุม/จํานวนครั้งที่เขาประชุม
การประชุม
การประชุม สาเหตุการขาด
คณะกรรมการ
ผูถือหุน
ประชุม
บริษัท
9/9
2/2
-

8. นายแพทยสุนทร ศรีทา

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- รักษาการ Chief
Investor Relation,
Performance Coach

9. นางสาวธนธรณ วิทยากร3/

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

9/9

2/2

10. นางสาวฤติมา จิระสุรเดช

- เลขานุการบริษัท

9/9

2/2

-

หมายเหตุ : 1/ นายแพทยพงษศักดิ์ วิทยากร ไดรับการแตงตั้งเปน ประธานกิตติมศักดิ์ มีผลตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2562
2/ นายจอหน ลี โกะชุน ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทน นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ
มีผลตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 และไดรับการแตงตั้งเปน ประธานคณะกรรมการแทนนายแพทยพงษศักดิ์ วิทยากร
มีผลตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2562
3/ นางสาวธนธรณ วิทยากร ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทน นางสาวภัทรพร จารุพัฒน
มีผลตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562

บทบาทและหนาที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ กําหนดใหประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ ไมไดเปนบุคคล
เดียวกัน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุนมีบทบาท
ในการกําหนดระเบียบวาระการประชุมรวมกับคณะกรรมการบริษัท และ ประธานเจาหนาที่บริหาร
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ผูถือหุน ใหมีประสิทธิภาพจนสําเร็จลุลวง เปนไป
ตามระเบียบขอบังคับบริษัทฯ
3. สนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการบริษัท แสดงความเห็นอยางเปนอิสระ และ เทาเทียมกัน
4. สนับสนุนและสงเสริ มใหคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติ หนาที่อย างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

5. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว
เทากัน

6. เปนผูลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝา ย
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุนโดยยึดหลัก “ขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน”
ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และเพือ่
ผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน ดั งนั้น บริษั ทฯ จึงกําหนดบทบาทหนาที่และหลักปฏิบัติข องคณะกรรมการบริษั ท เพื่อเป น
แบบอยางใหพนักงานทุกระดับยึดมั่นเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน และนักลงทุนทัว่ ไป
ดังนี้
1. ดูแลและจัดการใหการดํา เนิ นการของบริ ษัทฯ และ การปฏิบั ติหน าที่ใ หเป นไปตามกฎหมาย วั ตถุป ระสงค
ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความระมัดระวัง(Duty of Care) มีความรับผิดชอบ(Duty of Accountability)
ความซื่ อสัตยสุ จริต(Duty of Loyalty) ตอตานการทุ จริตคอรรัปชั่ น(Anti-Corruption) และ มีจริ ยธรรม(Duty of Ethic) รักษา
ผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯบนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน ทุกรายอยางเทาเทียมกัน
2. ประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหารเปนประจําทุกป และ กําหนดคาตอบแทนประธานเจาหนาที่บริหาร
3. กําหนดวิสัยทัศนของกิจการ พิจารณาอนุมัตินโยบายและกลยุทธที่สําคัญ วัตถุประสงคทางการเงินแผนงานตางๆ
งบประมาณ ความเสี่ ยง รวมทั้งกํ ากับควบคุมดูแ ลใหฝ ายจัดการดําเนินงานตามนโยบาย และ แผนงานที่กํา หนดไว อยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรับผิดชอบต อผลประกอบการ และการปฏิบั ติงานของผูบริ หารดวยความตั้ งใจ และความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
4. ใหค วามมั่นใจวา ระบบบัญ ชีการรายงานทางการเงิ น และ การสอบบัญชี มีความเชื่อถื อได รวมทั้ง ดูแลให มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
5. สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางผูม สี ว นไดสว นเสียของ
บริษัทฯ กําหนดแนวทางในการทํารายการทีอ่ าจมีความขัดแยงของผลประโยชน เพื่อประโยชนของบริษัทฯ และผูถ อื หุน โดยรวม
เปนสําคัญ โดยที่ผูมีสวนไดสวนเสียไมควรมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ และการเปดเผยขอมูลของ
รายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน

6. ใหมีการกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ใหครอบคลุมทั้งองคกร โดยให
ฝายจัด การเปนผูป ฏิบัติต ามนโยบาย และ รายงานผลการบริ หารความเสี่ยงตอ คณะกรรมการบริ ษัท โดยการรายงานผา น
คณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส จัดใหมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครัง้
ใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลาย
7. พิจารณาแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากั ด
พ.ศ.2535 และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
8. พิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และไมมีลัก ษณะตองหามของกรรมการอิสระตาม
กฎหมายว าดวยหลัก ทรัพยและตลาดหลัก ทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรื อ
ระเบียบที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ตอไป
9. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ
10. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและมอบหมายอํ านาจหนา ที่บางประการให คณะกรรมการบริ หารเปนผู
บริหารงานของบริษัทฯ กรรมการบริหารมีสิทธิไดรับคาตอบแทน และบําเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกําหนด แตทงั้ นีไ้ ม
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผูนั้นในอันที่จะได รับคาตอบแทนหรือผลประโยชนตามขอบังคับบริษัทฯ ในฐานะ
กรรมการ พนักงาน หรือลูกจาง
11. สงเสริมใหจัด ทําจริยธรรมธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการผูบริหารและพนักงานทุ กคนเขาใจถึ ง
มาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามใหมีการปฏิบัติตามจริยธรรมดังกลาวอยาง
จริงจัง
12. แตงตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อทําหนาที่จัดทําและเก็บรักษา
เอกสาร และ การอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกําหนด และชวยดําเนินกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการและบริษัทฯ อัน
ไดแก การประชุมคณะกรรมการ และ ผูถื อหุน ตลอดจนการใหคําแนะนําแกกรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตน และ การ
ดําเนินกิจการใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของตางๆ อยางสม่ําเสมอ อีกทั้งดูแลใหกรรมการและบริษัทฯ มีการ
เปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส
13. ใหมีการกําหนดนโยบายตอตานทุจริตและคอรรัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ใหครอบคลุมทั้งองคกร

14. เลขานุการบริษัท สรุปรายงานการถือหลักทรัพยของตน ของคูสมรส และบุตร ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะที่ถือหุนใน
บริษัทฯ และบริษัทในเครือในการประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้กรรมการตองแจงใหบริษัทผานทางเลขานุการบริษัท ทราบโดยมิ
ชักชา เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้
- มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ จัดทําขึ้นระหวางรอบปบัญชี
- มีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
15. เขาอบรมหลักสูต รของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) ที่เกี่ ยวกับ กรรมการอยางน อย 1
หลัก สูต ร อันไดแ ก DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรื อ หลัก สูต ร DIRECTOR CERTIFICATION
PROGRAM (DCP) หรือ เทียบเทาเพื่อการเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
16. หนาที่อื่นใดของกรรมการตามที่กําหนดไวในประกาศ ขอกําหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอืน่ ใดทีก่ าํ กับดูแล
บริษัทฯ
17. ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และใหมีการทบทวนอยางสม่ําเสมอ
18. คณะกรรมการมีอํานาจกําหนด และ แกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได
19. คณะกรรมการบริ ษัท มีห นา ที่ต รวจสอบ และ รั บรองงบการเงินของบริษัท ฯ ให ถูกต องตรงตามกฎหมาย
มาตรฐานการบัญชีและโปรงใส

•

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ
บริหารของบริษัท ประกอบดวย
เขารวมประชุม/จํานวนครั้งที่ประชุม
การประชุม
สาเหตุการขาด
รายชื่อ
ตําแหนง
คณะกรรมการ
ประชุม
บริหาร
1. ดร. สาธิต วิทยากร
- ประธานคณะกรรมการ
12/12
บริหาร
2. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

- กรรมการบริหาร

11/12

ติดภารกิจ

3. นายแพทยสุนทร ศรีทา

- กรรมการบริหาร

12/12

-

4. นางสาวปรียาพร อภิวาทนวิทยะ

- กรรมการบริหาร

12/12

5. นางอัจฉรา รัตนพันธุศรี 1/

- กรรมการบริหาร

1/1

-

6. นางสาวธนธรณ วิทยากร1/

- กรรมการบริหาร

1/1

-

7. นางสาวฤติมา จิระสุรเดช

- กรรมการบริหาร
- เลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร

10/12

ติดภารกิจ

หมายเหตุ : 1/ นางอัจฉรา รัตนพันธุศรี และ นางสาวธนธรณ วิทยากร ไดรับการแตงตั้งเปน กรรมการบริหาร
มีผลตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. รับผิดชอบการบริห ารงานในเรื่องเกี่ยวกับ การดํ าเนินงานตามปกติธุระและงานบริห ารของบริษั ทฯ พิ จารณา
กําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กําหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากร
บุคคล การลงทุนด านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพั นธข องบริษัท ฯ เพื่อเสนอใหที่ ประชุมคณะกรรมการบริษั ท
พิจารณาอนุมัติ และ/หรือใหค วามเห็ นชอบ รวมถึ งการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ตามที่นโยบาย
กําหนด
2. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ ง
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ทุกประการ
3. มีอํ านาจแต งตั้ ง และควบคุม กํา กั บดู แลให การดํา เนิ นงานของคณะทํ างานที่ แต งตั้ งบรรลุต ามนโยบายและ
เปาหมายที่กําหนด
4. มีอํานาจพิ จารณา อนุมัติ การใชจา ยทางการเงินในด านสินทรัพ ยฝายทุน (Capital Expenditure) ในวงเงิ น
(แตละรายการ) ไมเกิน 10 ลานบาท ทั้งนี้ เรื่องดังกลาวตองนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให
สัตยาบันตอไป
5. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัท ไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
6. มีอํา นาจพิจ ารณาอนุ มัติ การลงทุ นระยะสั้น (ไมเกิ น 1 ป) และการลงทุนทางการเงิน (Portfolio Investment)
ระยะเวลา 2-5 ป ของบริษัท ฯ ในวงเงินสําหรั บ (แต ละรายการ) ไมเ กิน 300 ล านบาท ทั้ง นี้เรื่องดังกล าวตองนําเสนอตอ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ใหสัตยาบันตอไป
อนุมัติ

7. พิจารณาการเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจํ าปตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและ

8. กําหนดโครงสรา งองคกร อํานาจการบริหารองค กรรวมถึงการแตงตั้ง การวาจา ง การโยกยาย การกําหนดเงิ น
คาจาง คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหารซึ่งมิไดดํารงตําแหนงกรรมการบริหารและการเลิกจาง
ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใดที่คณะ
กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัทฯ หรือบริษทั
ยอยตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึ่งการอนุ มัติรายการในลักษณะดัง กลา วตองเสนอตอที่ ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ป ระชุม ผูถือ หุนเพื่อพิจ ารณาและ
อนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด

•

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบไปดวยกรรมการอิสระจํานวนไมนอยกวา 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบ
อยางนอย 1 คน ที่ มีความรูแ ละประสบการณเ พียงพอเพื่ อทํา หนา ที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือ ของ งบการเงิน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบตอ งมีคุณ สมบั ติเกี่ย วกับความเปนอิ สระ ตามประกาศคณะกรรมการกํากั บหลั กทรัพ ยและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม ภายใน การคั ดเลื อกผูต รวจสอบบัญชี การ
พิจารณาขอขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติดังนี้
1. ตองเปนกรรมการอิสระ และไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
2. เปนกรรมการที่ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
และบริษัทที่เกี่ยวของ
3. เปนผูที่ไดรับความเชื่อถือและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป และสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : คุณสมบั ติที่สําคัญ อื่นๆ เปนไปตามคุ ณสมบัติก รรมการอิสระ ตามที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กํ าหนด (คู มือฯ หนา 26)
และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตบริษัทฯ
โดยในป 2562 บริษัท ฯ มี คณะกรรมการตรวจสอบจํ านวน 3 ท าน ซึ่ งมี ความรูค วามสามารถและประสบการณ
เพียงพอเพื่อทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน ประกอบดวย

รายชื่อกรรมการ
1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
2. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
3. ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
4. นางสาวฤติมา จิระสุรเดช

ตําแหนง
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เขาประชุม/จํานวนครั้งที่เขาประชุม
การประชุม
สาเหตุการขาด
คณะกรรมการ
ประชุม
ตรวจสอบ
5/5
4/5

ลาประชุม

3/5

ลาประชุม

5/5

-

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อใหมั่นใจวา มีความถูกตองและเชื่อถือได รวมถึงการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป
2. สอบทานใหบริษัทฯ และบริษัทยอย มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน
และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะใหมีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเ่ ห็น
วาจําเปนและเปนสิ่งสําคัญ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความ
เสี่ยง และ รายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัท
3. สอบทานใหบ ริษัทฯ ปฏิบั ติตามกฎหมายวา ดวยหลักทรัพ ยและตลาดหลักทรัพย หรือข อกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
4. สอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ หรือ มีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ การฝาฝนกฎหมาย และ ขอกําหนดทีเ่ กีย่ วของทีอ่ าจมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยง หรือ รายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเปนไปตามกฎหมายและขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่ นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลเป น
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
6. พิจารณาคัดเลือก และ เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั ฯ
รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูส อบบัญชีรับอนุญาต โดยคํานึงถึงความนา เชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและ
ปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของเจาหนาที่ของสํานักงานสอบบัญชีทไี่ ดรบั มอบ
หมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม
ดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
7. สอบทานความถูกต องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีส ารสนเทศที่เกี่ยวข องกับรายงานทางการเงิน และการ
ควบคุมภายใน
8. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินใหทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
10. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือการวาจางหนวยงานภายนอกใหเปนผูตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงใหคําแนะนําในเรื่องงบประมาณ และ กําลังพลของแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบใน

การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหั วหนาหนวยงานตรวจสอบภายในและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหัวหน า
หนวยงานตรวจสอบระบบงานภายใน
11. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนด
12. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นวาจําเปนดวย
คาใชจายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การดําเนินการ วาจางใหเปนไปตามระเบียบขอกําหนด
ของบริษัทฯ
13. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ ตองเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพือ่ ชีแ้ จงใน
เรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาต
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
16. สอบทาน “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ มาตรการตอตานการคอรรัปชั่น” โดยสอบทานความเหมาะสมของการ
ปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น และ ขอมูลในแบบประเมินตนเองนี้ มีความถูกตองและ
เพียงพอตอการจัดสงใหคณะกรรมการแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต เพื่อวัตถุประสงคในการเขา สู
กระบวนการรับรอง (Certification Process)

•

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง ได รับการแตงตั้ งจากคณะกรรมการบริ ษัท มีจํา นวนอยางนอย 3 คนและและมี
กรรมการบริษัท อยางนอ ย 1 คน กรรมการบริหารความเสี่ยงแตละคนจะไปดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษั ท
จดทะเบี ยนไมเ กิน 5 แหง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงของบริ ษัทฯ มีจํ านวน 9 คน
ประกอบดวย
เขารวมประชุมจํานวนครั้งที่ประชุม
การประชุม
สาเหตุการขาด
รายชื่อ
ตําแหนง
คณะกรรมการ
ประชุม
บริหารความเสี่ยง
1. ดร. สาธิต วิทยากร
- ประธานคณะกรรมการ
4/4
บริหารความเสี่ยง
2. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
4/4
3. นายศิริชัย โตวิริยะเวช

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4

-

4. นางสาวปรียาพร อภิวาทนวิทยะ - กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4

-

5. ผศ.นพ.กอพงศ รุกขพันธ1/

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

2/2

-

6. นางอัจฉรา รัตนพันธุศรี

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4

-

7. นายแพทยสุนทร ศรีทา

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4

-

8. นางเตือนใจ แกววรรณา

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

3/4

ติดภารกิจ

9. นางสาวฤติมา จิระสุรเดช

- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

4/4

-

หมายเหตุ : 1/ ผศ.นพ.กอพงศ รุกขพันธ ลาออกจากการเปน กรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2562

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาและนําเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกณฑความที่
ยอมรับได และกรอบปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหแกคณะกรรมการบริษัท
2. พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงทั้งองคกรใหมีประสิทธิภาพและผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความ
เสี่ยงทุกระดับอยางตอเนื่อง
3. สอบทานรายงานความเสี่ยงของหนวยงานตางๆพรอมใหขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข

4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญและมาตรการจัดการที่เหมาะสม
5. กํากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
6. รายงานความเสี่ยงและผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามวาระที่กําหนด
7. ปฏิบัติงานการจัดการความเสี่ยงอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การสรรหาและการแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง
หลักเกณฑในการสรรหาและแตงตั้งกรรมการอิสระ
บริษั ทฯ มีหลั กเกณฑใ นการสรรหาและแต งตั้ง กรรมการอิส ระ โดยสรรหาจากผู ที่มีค วามรู ความสามารถ และมี
คุณสมบัติสอดคลองกับหลักเกณฑขอกําหนดขั้นต่ํ าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูที่มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสว นรวมในการบริหารงาน ลูกจ าง พนัก งาน ที่ป รึกษาที่ ไดรับเงินเดือ นประจํ า
หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดามารดา
พี่นอง คูสมรส และ บุตรของกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัท
ที่เกี่ยวของหรือ บุคคลที่จะเสนอใหไดเปนผูบริหาร หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ
4. ไมมีห รือเคยมี ความสัม พันธ ทางธุรกิ จกับ บริษั ทฯ บริษัทย อย บริษัท ที่เกี่ ยวข อง ผู ถือหุ นรายใหญ หรื อผูที่ มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวาง การใชวิจารณญาณอยางอิส ระของตนรวมทั้งไมเ คยเปนหรื อ
เปนผู ถือหุ นที่มีนัย รวมถึงผู มีอํา นาจควบคุ มผูที่มี ความสัม พันธท างธุ รกิจ กั บบริ ษัทฯ บริษัท ยอย หรือบริษัทที่ เกี่ย วขอ ง
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
5. ไมเปน หรือเคยเปนผูสอบบัญชีบริษัทฯ บริษัทยอย หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูที่มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และ ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือ หุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทยอย หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู
6. ไมเ ปน หรือ เคยเปนผู ใหบ ริการทางวิช าชีพ ใดๆ ซึ่งรวมถึ งการให บริก ารเปนที่ ปรึก ษาทางกฎหมาย หรือ ที่
ปรึกษาทางการเงินที่ไดรับคาบริ การเกินกวา 2 ลา นบาทตอป จากบริษัทฯ บริษัทยอย หรือ บริษัทที่เกี่ย วของ ผูถือหุนราย
ใหญ หรือ ผูมีอํ านาจควบคุม ของบริษั ทฯ และ ไมเป นผูถื อหุ นที่มี นัย ผู มีอํา นาจควบคุม หรือหุ นสว นของผูใ หบริ การทาง
วิชาชีพนั้นดวย
7. ไมเปนกรรมการที่ ไดรับการแตงตั้ง ขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถื อหุนรายใหญ หรือ ผูถือหุน ซึ่ ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทยอย หรือ
ไมเปนหุนสวนที่มีนัยของหางหุนสวน หรือ เปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา หรือถือ หุนเกิ นรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มี สิทธิออกเสีย งทั้งหมดของบริษัทอื่ นซึ่งประกอบกิ จการที่มีสภาพอยา ง
เดียวกัน และ มีการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทาใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
ภายหลั งไดรับ การแต งตั้งให เปนกรรมการอิสระที่ มีลักษณะเปนไปตามขอ 1 ถึง 9 แลว กรรมการอิ สระอาจไดรั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนิ นกิจการของบริษัทฯ บริษัทยอ ย บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนราย
ใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรื อ
การใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีตามขอ 4 หรือ

6 หรือเคยมี ความสัม พันธ ทางธุรกิ จหรื อการใหบ ริการทางวิช าชีพ เกิด มูลค าดัง กลาว ก็ต อเมื่ อบริ ษัทไดจัด ใหมี ความเห็ น
คณะกรรมการบริษัทที่แสดงวาไดพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แลววา การแต งตั้งบุคคลดังกล าวไมมีผ ลกระทบตอการ
ปฏิบัติ หนา ที่และการใหค วามเห็นที่เปนอิสระ และจัด ใหมี การเปด เผยข อมูล ตอไปนี้ในหนัง สือนั ดประชุมผู ถือหุ นในวาระ
พิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย
(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
(ข) เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
เพื่อเป นการส งเสริม ใหกรรมการอิ สระได มีโอกาสประชุ มปรึกษาหารือ ระหวา งกันเองอยางเปนอิส ระ สํา หรับการ
เสนอแนะความคิ ดเห็ น และกํา หนดแนวทางการพัฒนาคุณ ภาพการกํา กับดู แลกิ จการที่ดี บริ ษัทฯ จึงไดกํา หนดใหมี การ
ประชุมกรรมการอิสระอยางนอยปละ 2 ครั้ง

หลักเกณฑในการสรรหาและการแตงตั้งกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ตองประกอบดวยกรรมการจํ านวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไม นอยกว ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่ นที่อยูใ นราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริษัท ต องเปนผูมีคุณสมบัติตามกฎหมาย
กํา หนด โดยการสรรหากรรมการบริษั ท และการพิ จ ารณาคุณ สมบั ติข องกรรมการบริษั ท ตอ งเปนไปตามหลัก เกณฑ
ดังตอไปนี้
1. การแตงตั้งกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้ง นี้
จะตอ งมีค วามโปรง ใสและชั ดเจน โดยการพิจารณาจะตอ งมีป ระวั ติการศึกษา และประสบการณ การประกอบวิ ชาชี พของ
บุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
2. กรรมการบริ ษัท ตองเปนบุ คคลที่มีความรูความสามารถ มีความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการดาเนินธุรกิจ และ มีเวลาอยางเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทฯ ได
3. หามกรรมการประกอบกิจการเข าเปนหุ นสวน หรือเข าเปนกรรมการในนิ ติบุคคลอื่นที่มี สภาพอยางเดียวกั น
และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ เวนแตจะแจงใหที่ ประชุมผูถือหุนทราบกอนจะมีมติแตงตั้ง และ กรรมการตองแจ ง
ใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทําขึ้นหรือถือหุน หรือหุนกูเพิ่มหรือลดลงในบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอย หรือ บริษัทในเครือ
4. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
โดยที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูทําการแตงตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ
ก็ไดแตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับ ลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํ านวนกรรมการที่จะพึ ง
มีห รือ จะพึ งเลือ กตั้ ง ในครั้ งนั้ น ในกรณีที่ บุ คคลซึ่ งได รับ การเลื อกตั้ง ในลํ าดั บถั ด ลงมามีค ะแนนเสีย งเท ากั นเกิ นจํ านวน
กรรมการที่จะพึงมีใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาและแตงตั้งผูบริหารระดับสูง
ในการสรรหาผูมาดํา รงตําแหน งประธานเจา หน าที่บ ริห าร ประธานคณะกรรมการบริห ารจะเปนผูพิ จารณาเพื่ อ
กลั่นกรองสรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติครบถวนเหมาะสม มีความรูความสามารถ ทักษะ และประสบการณที่เปนประโยชนต อ
การดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงตองเข าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดี สามารถบริหารงานใหบรรลุวัต ถุประสงคและ
เปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไวได และเมื่อแตงตั้งแลวจะรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบในลําดับตอไป
การถอดถอนและการพนจากตําแหนงกรรมการ
1. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับจํานวนหนึ่ ง
ในสาม (1/3) และ กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได โดยกรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงในป แรกและปที่สองภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ
ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
2. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือ มี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือ กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ ที่
ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกหรือศาลมีคําสั่งใหออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท ฯ โดยการลาออกนั้นจะมี ผลนับ แตวั นที่ใ บ
ลาออกไปถึงบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการซึ่งลาออกจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได
4. ในการลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึ งคราวออกตามวาระใหถือคะแนนเสี ยงไมนอยกวาสาม
ในสี่ (3/4) จํานวนผูถือ หุนซึ่งมาประชุ มและมี สิทธิออกเสียง และ มีหุ นนับรวมกันได ไมนอยกวากึ่ง หนึ่งของจํานวนหุนที่ถื อ
โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในกรณีที่ตํ าแหนงกรรมการวา งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทเลือ ก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัท มหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย เข าเปนกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตว าระของกรรมการผูนั้นจะเหลือนอ ย
กวาสอง ( 2 ) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการทีต่ นเขามาแทน
มติของคณะกรรมการบริษทั จะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกว าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยั ง
เหลืออยู

รายชื่อผูบริหารของบริษัทฯ ในกลุม PRINC ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังตอไปนี้
รายชื่อผูบริหาร
ตําแหนง
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
1. ดร.สาธิต วิทยากร1/
2. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค1/
3. นายแพทยสนุ ทร ศรีทา1/

กรรมการผูจัดการ
รักษาการ Chief Financial Officer
รักษาการ Chief Investor Relations และ Performance
และChief Business Expansion
2/
4. นางสาวธนธรณ วิทยากร
ประธานเจาหนาที่ฝายการลงทุน
2/
5. ดร. อัจฉรา รัตนพันธุศรี
ประธานเจาหนาที่ฝายบริหารทั่วไป
2/
6. นายแพทยสืบพงษ อินทรลาวัณ ย
ประธานเจาหนาที่ฝายการแพทย
7. นางสาวปรียาพร อภิวาทนวิทยะ
ผูอํานวยการฝายบริการงานบัญชีสวนกลาง
2/
8. นางสาวฤติมา จิระสุรเดช
เลขานุการบริษัทและผูอํานวยการสํานักงานกรรมการ
9. นางสาวถิรนันท แสงพึ่งธรรม
ผูชั วยผูอํานวยการฝายประสานงานราชการ
10. นางสาวอติยา อาวัชนาการ2/
ผูอํานวยการบมเพาะวัฒนธรรมและบุคลากร
หมายเหตุ :1/ดร. สาธิต วิทยากร ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูจัดการมีผลตั้งแตวันที 17 ธันวาคม 2562
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ไดรับการแตงตั้งเปนรักษาการ Chief Financial Officer มีผลตั้งแตวันที่ 17 ธันวาคม 2562
นายแพทยสุนทร ศรีทา ไดรับการแตงตั้งเปนรักษาการ Chief Investor Relation และ Performance Coach
และChief Business Expansion มีผลตั้งแต วันที่ 17 ธันวาคม 2562
2/นางสาวธนธรณ วิทยากร ไดรับการแตงตั้งเปนประธานเจาหนาที่ฝายการลงทุนมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563
ดร.อัจฉรา รัตนพันธุศรี ไดรับการแตงตั้งเปนประธานเจาหนาที่ฝายบริหารทั่วไปมีผลตั้งแตวันที 1 มกราคม 2563
นายแพทยสืบพงษ อินทรลาวัณ ย ไดรับการแตงตั้งเปนประธานเจาหนาที่ฝายการแพทยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ไดรับการแตงตั้งเปนผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563
นางสาวอติยา อาวัชนากร ไดรับการแตงตั้งเปนผูอํานวยการบมเพาะวัฒนธรรมและบุคลากรมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563

รายชื่อผูบริหาร
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด

ตําแหนง

1. ดร. อัจฉรา รัตนพันธุศรี
2. นางเตือนใจ แกววรรณา
3. นางสาวธนธรณ วิทยากร

ประธานเจาหนาที่ฝายบริหารทั่วไป
ที่ปรึกษาอาวุโส
ประธานเจาหนาที่ฝายการลงทุน และรองประธานเจาหนาที่ฝาย
ปฏิบัติการงานบริหารบริการธุรกิจสวนกลาง

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ผูชวยประธานเจาหนาที่ฝายบริหารทั่วไป
ผูชวยประธานเจาหนาที่ฝายบริหารทั่วไป
ผูอํานวยการฝายจัดซื้อ
ผูอํานวยการฝายจัดซื้อยาและเวชภัณ ฑ
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการฝายบริหารจัดการงานกอสราง
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการอาวุโสฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวแพร โฮวรังกูร
นายนฤพล พันธุศุภ มงคล
นางเสมอแข สัทธาพงศ
นางพิมญดา เรือนอนุกูล
นางสุกนิษฐ มหานุกูล
นายศุภ วัส พงษศิริพานิช
นางสาวอติยา อาวัชนาการ
นางสาวพัฒนกมล ศักดิ์อาธรทรัพย
นางสาวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล

รายชื่อผูบริหาร
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

นางพิมพญดา บุญเต็ม
นางสาวณพัทรพร รอดซะ
นางสาวธิษณา โตวิริยะเวช
นางสาวบุษกร แกวบุญธรรม
นายแพทยอธิวัฒน นอยประสิทธิ์
นายแพทยณ รงคศักดิ์ วงศโรจน
นางสาวสุดามาศ บุญวรรณ
นายแพทยวรัญญ เทียนสง
นายแพทย โชติ นิสูง
นายแพทยอสุรดนัย เนาวรุงโรจน
นายแพทยบญ
ุ ชนะ เพชรพลอยงาม
นางสาวจันทรเพ็ญ จงจีรังทรัพย

ตําแหนง
ผูอํานวยการฝายพัฒนางานงานระบบ
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินและ รองประเธานฝายบริหาร
ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการฝายสารสนเทศระบบจัดทําเงินเดือน
ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ผูอํานวยการฝายพัฒนาบุคลากร
ผูอํานวยการฝายบริหารจัดการอาคารสถานที่
ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ผูอํานวยการฝายการแพทยโรงพยาบาล
ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ผูจัดการอาวุโสฝายวิเคราะหข อมูล

อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานของประธานเจาหนาที่บริหาร
2. กําหนดนโยบายของบริษัท ฯ รวมถึ งการสั่งการและกํา กับดู แลการดํา เนินงานโดยรวม เพื่อใหเกิด ประโยชน
สูงสุดในการบริหารงาน
3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกบริษัทฯ
4. มีอํานาจพิจารณาวาจ างเจ าหนาที่ ระดับบริหารและบรรจุแตง ตั้ง ตลอดจนการโอน โยกยายขา มสายงานหรื อ
การพนจากการเปนเจาหนาที่ระดับบริหาร
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเปนคราวๆ ไป
6. วงเงินอนุมัติของประธานคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามคูมืออํานาจดําเนินการที่บริษัทฯ ประกาศใช

• เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งให นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท
อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัทฯ
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสีย และดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร เฉพาะเรื่อง
4. จัดทํารายงานการประชุม และเอกสารสําคัญตางๆ ไดแก การจัดหาสถานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุม
ผูถือหุน การกําหนดวาระการประชุม พรอมเอกสารประกอบการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุม
ทั้งหมด
5. จัดทํารายงานประจําปของบริษัทฯ เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
6. จัดประชุมผูถือหุน ดูแลผูถือหุน และนักลงทุนรางนโยบายดานการบริหารตางๆ
7. ดูแลใหบริษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑของ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.)
8. สงเสริมใหบริษัทฯ มีมาตรฐานดานบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม
9. เปนหรือประสานงานนายทะเบียนของบริษัทและการประสานงานเกี่ยวกับการจายเงินปนผล
10. ดําเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการ หรือมติที่ประชุมผูถือหุน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
นายแพทยพงษศักดิ์ วิทยากร
ประธานกิตติมศักดิ์
กรรมการ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป)
ประวัติการอบรม
87 - แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
- DTM&H คณะเวชศาสตรเขตรอน
มหาวิทยาลัยมหิดล
- Post graduated study, University of
Pennsylvania, PhiladelphiaUSA
- The National Defense College

- อบรมหลักสูตร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program 2005
(DAP45/2005)

สัดสวนการ

ความสัมพันธ

ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหวางผูบริหาร

ไมม9ี 1

บิดา ดร.สาธิต
วิทยากร และปู
ของนางสาว
ธนธรณ
วิทยากร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ส.ค. 2562 – ปจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
เม.ย. 2556 – ส.ค. ประธานคณะกรรมการบริษัท
เม.ย. 2556 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
2520 - 2550
กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
2534 -2544
คณะกรรมการที่ปรึกษา
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
รองประธานคณะกรรมการ
บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
2560 – ปจจุบัน
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)
2560 – ปจจุบัน
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)
2559 – ปจจุบัน
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท สหแพทยพิจิตร จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)
2558 – ปจจุบัน
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท พิษณุเวช จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)
2557 – ปจจุบัน
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)
2557 – ปจจุบัน
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท สถาบันพัฒนาและฝกอบรมการบริหาร
(ผูถือหุน 99.998%)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
นายจอหน ลี โกะชุน
ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป)

ประวัติการอบรม

76

- Master of Public Health (MPH),
Loma Linda University.
- ปริญญาโท สาขา Philosophy MA.
สถาบัน Adventist University of the
- ปริญญาตรี สาขา Philosophy MA.
สถาบัน Adventist University of the

- อบรมหลักสูตร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

สัดสวนการ

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ความสัมพันธ

ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหวางผูบริหาร

ไมมี

ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ส.ค. 2562 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
ก.พ. 2562 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
2543 - 2550
กรรมการ
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
2543 - 2550
ประธานเจาหนาที่บริหาร
2551 - 2553
รองกรรมการผูอํานวยการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
2551 - 2553
กรรมการบริหาร
2560 - 2562
2552 - 2553
2552 - 2553
2553 - ปจจุบัน

ประธาน
ประธาน
ประธาน
กรรมการผูจัดการ
& Principal Consultant

2541 - 2543
2539 - 2541

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ผูจัดการทั่วไป

บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
บริษัท พรีเมียร โฮม เฮลท แคร จํากัด
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
MuziHealth Consulting Pte Ltd. (Singapore)
Parkway Health, (now part of IHH Healthcare,
listed in Kuala Lumpur & Singapore)
- Gleneagles Intan Medical Center, Kuala
- Gleneagles International

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป)

ประวัติการอบรม

57 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจดานการเงินและการ
- มหาวิทยาลัยอินเดียนา, บูมมิงตัน, สหรัฐอเมริกา

สัดสวนการ
ถือหุนใน

บริษัท (%) ระหวางผูบริหาร

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ไมมี

ชวงเวลา

ตําแหนง

เม.ย. 2556 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
มี.ค. 2560 -ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

อบรมหลักสูตร
- หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ สําหรับกรรมการ
ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองคกร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูง
- ผูบริหารระดับสูง รุน 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Director Certification Program 2005 (DCP60/2005)
- Director Certification Program 2015 (DCP199/2015)
- Director Accreditation Program 2004 (DAP23/2004)

ก.พ. 2555–ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ก.พ. 2561 -ปจจุบัน
ก.พ. 2561 -ปจจุบัน
พ.ค. 2555 -ปจจุบัน
2557 – 2559
2557 – 2559

กรรมการ
กรรมการ
เลขาธิการ
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด(มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
บริษัท เคมีแมน จํากัด (มหาชน)

บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
บริษัท แอสโก สงเสริมธุรกิจ จํากัด
บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัลไอที จํากัด
สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
ดร. สาธิต วิทยากร
กรรมการผูจัดการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป)

ประวัติการอบรม

57 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
Golden Gate University, San Francisco, USA.
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ Joint Program of
Bangkok University and University of
Nebraska-Lincoln, USA.
- Senior Executive Program
(Sasin, Graduate Institute of Business
Administration of Chulalongkorn University)
- Executive Education, Harvard Business
School
- อบรมหลักสูตร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program 2015
(DCP 199/2015)

สัดสวนการ
ถือหุนใน

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ชวงเวลา

บริษัท (%) ระหวางผูบริหาร

23.30

บุตร นพ.พงษ
วิทยากร และ
บิดาของ
น.ส.ธนธรณ
วิทยากร

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ธ.ค. 2562 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
เม.ย. 2556 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการ

2547

ผูชวยกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ

ธ.ค. 2562 - ปจจุบัน กรรมการ
(ผูถือหุน 0.001%)
พ.ย. 2562 - ปจจุบัน กรรมการ
(ผูถือหุน 0.000004%)
พ.ค. 2562 - ปจจุบัน กรรมการ
2561 – ปจจุบัน
กรรมการ
(ผูถือหุน 0.001%)
2561 – ปจจุบัน
กรรมการ
(ผูถือหุน 0.001%)
2561 – ปจจุบัน
กรรมการ
(ผูถือหุน 0.001%)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ชุมพร จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ศรีสะเกษ จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)
บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ลําพูน จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - อุทัย จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)
บริษัท บานฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
ดร. สาธิต วิทยากร
กรรมการผูจัดการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป)

ประวัติการอบรม

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2561 – ปจจุบัน

ตําแหนง

2561 - ปจจุบัน

กรรมการ
(ผูถือหุน 0.001%)
กรรมการ

2561 - ปจจุบัน

กรรมการ

2560 – ปจจุบัน

กรรมการ

2560 – ปจจุบัน

กรรมการ
(ผูถือหุน 0.001%)
กรรมการ
(ผูถือหุน 0.001%)
กรรมการ
(ผูถือหุน 0.001%)
กรรมการ
(ผูถือหุน 0.001%)
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ

2560 - ปจจุบัน
2559 – ปจจุบัน
2559 – ปจจุบัน
2558 – ปจจุบัน

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด)
บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปทอล จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด)
บริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด
(บริษัทยอยของ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปตอล)
บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)
บริษัท สหแพทยพิจิตร จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)
บริษัท เซอรวิส สเตชั่น จํากัด
บริษัท พิษณุเวช จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
ดร. สาธิต วิทยากร
กรรมการผูจัดการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป)

ประวัติการอบรม

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ต.ค. 2559 – ปจจุบัน

กรรมการ

ต.ค. 2559 – ปจจุบัน

กรรมการ

ต.ค. 2559 – ปจจุบัน

กรรมการ

ต.ค. 2559 – ปจจุบัน

กรรมการ

ต.ค. 2559 – ปจจุบัน
พ.ย. 2558 - ปจจุบัน
ส.ค. 2558 - ปจจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
(ผูถือหุน 99.998%)
กรรมการ
(ผูถือหุน 0.001%)
กรรมการ
(ผูถือหุน 0.001%)
กรรมการ
(ผูถือหุน 0.001%)

ก.ย. 2558 – ปจจุบัน
เม.ย. 2557 – ปจจุบัน
ก.ค. 2556 – ปจจุบัน

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด
(บริษัทยอยของบมจ . พริ้นซิเพิล แคปตอล)
บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด
(บริษัทยอย
ของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด)
บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด)
บริษัท วี 33 จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด)
บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด
มูลนิธิวิวัฏฏะ
บริษัท วิวัฏฏะคลินิก จํากัด
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค จํากัด
(บริษัทยอยของบมจ . พริ้นซิเพิล แคปตอล)
บริษัท สถาบันพัฒนาและฝกอบรมการบริหารโรงพยาบาล
บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสทเมนท จํากัด
(บริษัทยอยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน))

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
รักษาการ Chief Financial
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป)

ประวัติการอบรม

60 -ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-ปริญญาโท สาขาการบัญชี

- อบรมหลักสูตร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-Director Certification Program 2006
(DCP71/2006)
- การบริหารจัดการระดับสูง
- การพัฒนาสําหรับผูบริหาร (EDP)
`- การบริหารความเสี่ยง Allianz Management
Institute

สัดสวนการ

0.29

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ความสัมพันธ

ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหวางผูบริหาร

ไมมี

ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ธ.ค. 2562 – ปจจุบัน รักษาการ Chief Financial บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
Officer
2558 - ปจจุบัน
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- Corporate
2558 - ปจจุบัน
กรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
-ไมม-ี
บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ธ.ค. 2562 - ปจจุบัน กรรมการ (ผูถือหุน 0.001%) บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ชุมพร จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)
พ.ย. 2562 - ปจจุบัน กรรมการ (ผูถือหุน 0.000004%) บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ศรีสะเกษ จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)
กรรมการ (ผูถือหุน 0.001%) บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ลําพูน จํากัด
2561 – ปจจุบัน
(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)
กรรมการ
(ผู
ถ

อ
ื
หุ
น

0.001%)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - อุทัย จํากัด
2561 – ปจจุบัน
(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)
2561 – ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)
2561 – ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
รักษาการ Chief Financial
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

สัดสวนการ

(ป)

ประวัติการอบรม

บริษัท (%)

ถือหุนใน

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

2561 – ปจจุบัน

กรรมการ

2561 – ปจจุบัน

กรรมการ

2561 – ปจจุบัน

กรรมการ

2561 – ปจจุบัน

กรรมการ
(ผูถือหุน 0.001%)
กรรมการ
(ผูถือหุน 0.001%)
กรรมการ

2561 – ปจจุบัน
2560 – ปจจุบัน

ต.ค. 2559 - ปจจุบัน กรรมการ
ต.ค. 2559 - ปจจุบัน กรรมการ
ต.ค. 2559 - ปจจุบัน กรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
บริษัท พิษณุเวช จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)
บริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)
บริษัท สหแพทยพิจิตร จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)
บริษัท บานฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง
บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด
(บริษัทยอยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด
(บริษัทยอยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล
บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง
บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
รักษาการ Chief Financial
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป)

ประวัติการอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ต.ค. 2559 - ก.ย.

กรรมการ

ก.ย. 2559 – พ.ย.

กรรมการ

ต.ค. 2559 - ปจจุบัน กรรมการ
พ.ค. 2559 – ปจจุบัน กรรมการ
พ.ค. 2559 – ปจจุบัน กรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง
บริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด
(บริษัทยอยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล
บริษัท วี 33 จํากัด
(บริษัทยอยของ วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด)
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค จํากัด
(บริษัทยอยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล
บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสทเมนท จํากัด
(บริษัทยอยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
นายแพทยสุนทร ศรีทา
รักษาการ Chief Investor
Performance Coach
กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป)

ประวัติการอบรม

66 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตรการแพทย) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร (Urban Health)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- อนุมัติบัตรเวชศาสตรปองกันแพทยสภา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
- ประกาศนียบัตร Mini MBA
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
- Advanced Management Program
Harvard University

ความสัมพันธ
สัดสวนการ
ทางครอบครัว
ถือหุนใน
ระหวาง
บริษัท (%)
ผูบริหาร

0.44

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
ธ.ค. 2562-ปจจุบัน
2560 - ธ.ค. 2562
2560 - ปจจุบัน

2552 - 2557
2558 - 2560

ตําแหนง
รักษาการ Chief Investor
Relations, Performance
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- Health Care
กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
CEO BDMS กลุม 4
รองคณะกรรมการบริหาร

ธ.ค. 2562 - ปจจุบัน กรรมการ
พ.ย. 2562 - ปจจุบัน กรรมการ
2561 – ปจจุบัน

กรรมการ

2561 – ปจจุบัน

กรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน)
บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ชุมพร จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ศรีสะเกษ จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ลําพูน จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - อุทัย จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
นายแพทยสุนทร ศรีทา
รักษาการ Chief Investor
Performance Coach
กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป)

ประวัติการอบรม
- อบรมหลักสูตร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program 2017
(DCP 250/2017)

ความสัมพันธ
สัดสวนการ
ทางครอบครัว
ถือหุนใน
ระหวาง
บริษัท (%)
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

2561 – ปจจุบัน

กรรมการ

2561 – ปจจุบัน

กรรมการ

2561 – ปจจุบัน

กรรมการ

2561 – ปจจุบัน

กรรมการ

2560 – ปจจุบัน

กรรมการ

2560 – ปจจุบัน

กรรมการ

2560 – ปจจุบัน

กรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)
บริษัท สหแพทยพิจิตร จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พิษณุเวช จํากัด)
บริษัท พี.เอ็น.พี. ฮอส ปทอล จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ
บริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด
(บริษัทยอยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล
บริษัท พิษณุเวช จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป)

ประวัติการอบรม

72 - ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สัดสวนการ
ถือหุนใน

บริษัท (%) ระหวางผูบริหาร

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ไมมี

ชวงเวลา
เม.ย. 2556 –ปจจุบัน

- อบรมหลักสูตร
สภานักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
- Chief Financial Officer

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Directors Certification Program 2018
(DCP 252/2018)
- Directors Accreditation Program เมษายน 2016
- Advanced Audit Committee Program 2016
(AACP 24/2016)

ตําแหนง
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ไมมี

2551 – ปจจุบัน

บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่ปรึกษากรรมการบริหาร บริษัทกลุมรีเจนท
ดานบัญชีและการเงิน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป)

ประวัติการอบรม

44

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Pine Manor College,
- ปริญญาโท Financial Economics
Boston University, USA
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- อบรมหลักสูตร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
- Company Secretary Program 2009

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหวางผูบริหาร

ไมมี

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
เม.ย. 2557 –

ตําแหนง
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ม.ค. 2554 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
สายงานนักลงทุนสัมพันธ
(ผูถือหุน 0.40%)
ต.ค. 2551 –
เลขานุการบริษัท
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
(ผูถือหุน 0.40%)

ธ.ค. 2558 - ปจุบัน กรรมการ (ผูถือหุน

บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท มินิแม็กส เวนเจอร จํากัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
นางสาวธนธรณ วิทยากร
ประธานเจาหนาที่ฝายการลงทุน
กรรมการบริหาร
กรรมการ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป)

ประวัติการอบรม

28

- ปริญญาตรี สาขา Hospitality
Management with Real Estate Finance
and Revenue Management
สถาบัน Glion Institute of Higher
Education, Switzerland.

- อบรมหลักสูตร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program 2019
(DCP 273/2019)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Executive Development Program (EDP 2020)

สัดสวนการ

ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหวางผูบริหาร

0.66

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ความสัมพันธ

ชวงเวลา

บุตรดร.สาธิต ม.ค. 2563-ปจจุบัน
วิทยากร
และเปนหลาน พ.ย.2562-ปจจุบัน
นพ.พงษศักดิ์ ก.พ. 2562 - ปจจุบัน
วิทยากร

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่
ฝายการลงทุน
กรรมการบริหาร
กรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ไมมี

มิ.ย.62 - ปจจุบัน
2562 - ปจจุบัน
2561 - ปจจุบัน
2561 - ปจจุบัน

2560 - 2561

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานเจาหนาที่
ฝายปฏิบัติการสวนงาน
บริการบริหารธุรกิจ
Manager in Training

บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท วิวัฏฏะคลินิก จํากัด
บริษัท วี แมเนจเมนท เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท รัชดา บิสสิเนส ดีสตริค จํากัด
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด
Four Seasons Thailand

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ตอ)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช
ผูอํานวยการสํานักกรรมการ
เลขานุการบริษัท,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป)

ประวัติการอบรม

43 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- เนติบัณฑิตไทย จากเนติบัณฑิตยสภา

- อบรมหลักสูตร
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
-หลักสูตรเลขานุการบริษัท
`หลักสูตรสนับสนุนเลขานุการบริษัทจาก IOD
- Effective Minute Taking
- Board Reporting Program
- Company Reporting Program

ความสัมพันธ
สัดสวนการ
ทางครอบครัว
ถือหุนใน
ระหวาง
บริษัท (%)
ผูบริหาร

ไมมี

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ม.ค. 2563 - `ปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักกรรมการ
พ.ค. 2561 – ปจจุบัน เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ต.ค.2559 - เม.ย.
ผูอํานวยการฝายกํากับ
ตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง
ต.ค. 2554 - ก.ย.
ผูชวยผูอํานวยการ
สํานักประธานเจาหนาที่
ม.ค. 2550 - ต.ค.
ผูชวยผูจัดการประจําสํานัก
เลขานุการและกฏหมาย

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

บริษัท จีแลนด รีท แมเนจเมนท จํากัด

บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด(มหาชน)
บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

-ไมม-ี
บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ก.ค. 2562 - ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท โก กรีน คลีนนิ่ง จํากัด

หมายเหตุ : ไมมีประวัต ิกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เ กี่ยวกับ ทรั พยซึ่งได กระทํ าโดยสุจริต และไมมีประวัต ิการทํารายการที่ อาจเกิด ความขั ดแยงทางผลประโ ยชน กับบริ ษัทฯ ในรอบปที่ผ านมา
1. ดร.สาธิต วิทยากร นางสาวธนธรณ วิทยากร นายวีระ ศรีชนะชัยโชค และ นายแพทยสุนทร ศรีทา เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทตามที่กํ าหนดในหนัง สือรับ รองของกรม พัฒนาธุร กิจ การคา (โดยไดรับ
แตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562)
2. สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) ขอมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

3.

หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุก ารบริษัท ระบุไวใน สวนที่ 2 หัวขอ 9.11.4 การกําหนดขอบเขตหนาที่ข องผูบริห ารระดับ สูงและเลขานุก ารบริ ษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผูควบคุมดูแลบัญชี
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
นางสาวปรียาพร อภิวาทนวิทยะ
ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการ
ทําบัญชี

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป)

ประวัติการอบรม

44

- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (เกียตรนิยมอันดับ 2)
- ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

- อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร
สําหรับผูนํารุนใหม รุนที่ 3
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- อบรมหลักสูตร Orientation Course - CFO
focus on financial reporting รุนที่ 6
- อบรมหลักสูตร หลักสูตร Chief Transformation
: CTO Course รุนที่ 1 จัดโดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหวางผูบริหาร

ไมมี

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2556 – ปจจุบัน
2559-ปจจุบัน

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผูอํานวยการฝายบริการงาน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
บัญชีสวนกลาง
กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

2561 – ปจจุบัน

กรรมการ

2561 – ปจจุบัน

กรรมการ

เม.ย. 2561 2560 – ปจจุบัน

กรรมการ (ผูถือหุน
กรรมการ

2560 – ปจจุบัน

กรรมการ

2560 – ปจจุบัน

กรรมการ

2560 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท บานฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด)
บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด)
บริษัท วิวัฏฏะคลินิก จํากัด
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด
(บริษัทยอยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน))
บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด
(บริษัทยอยของ วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด)
บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด
(บริษัทยอยของ วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด)
บริษัท วี 33 จํากัด
(บริษัทยอยของ วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด)

รายละเอียดเกี่ยวกับผูควบคุมดูแลบัญชี (ตอ)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
นางสาวปรียาพร อภิวาทนวิทยะ
ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการ
ทําบัญชี

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ป)

ประวัติการอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

บริษัท (%) ระหวางผูบริหาร

ชวงเวลา

ตําแหนง

2560 – ปจจุบัน

กรรมการ

2560 – ปจจุบัน

กรรมการ

2560 – ปจจุบัน

กรรมการ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2562 กรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค จํากัด
(บริษัทยอยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน))
บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสทเมนท จํากัด
(บริษัทยอยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน))
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด
(บริษัทยอยของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน))
บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด
(บริษัทยอยของ วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด)

ขอมูลการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย

รายชื่อ

บริษัทฯ

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร

บจก.โรงพยาบาลปากน้ําโพ

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปทอล

บจก. พิษณุเวช

บจก. สหแพทยพิจิตร

บจก.โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ

บจก. พิษณุเวชพัฒนา

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร -อุทัย

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร -ลําพูน

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ชุมพร

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ศรีสะเกษ

บจก. พริ้นซิเพิล อินเวสทเมนท

บจก. แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง

บจก. วี อินเทลลิเจนซ

บจก. วี 33

บจก. วี เรสซิเดนท

บจก. บานฉาง บิสสิเนส ดิสทริคท

บจก. อุดร บิสสิเนส ดิสทริคท

บริษัทยอย (บริษัทฯ ถือหุนมากกวารอยละ 50)

นายพงษศักดิ์ วิทยากร
นายจอหน ลี โกะชุน
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
ดร. สาธิต วิทยากร
นายวีระ ศรีชนะชัยโขค
นายแพทยสุนทร ศรีทา
นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
นางสาวธนธรณ วิทยากร
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช
นางอัจฉรา รัตนพันธุศรี
นางสาวปรียาพร อภิวาทนวิทยะ
นายศิริชัย โตวิริยะเวช
นายแพทยสืบพงศ อินทรลาวัณย
นายแพทยวรัญญ เทียนสง

HC, D
C
Id, Ca
D, Ce, Cr, MD
D, Ed, Rd, E
D, Ed, Rd,
Id, Ad
Id, Ad
D, Ed, E
Cs, Rd, Ed, E
Rd, Ed, E
Rd, Ed, E
Rd
E
-

D
D
D
E
D, E
D
E

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
D
-

D
D
D
-

D
D
D
-

D
D
D
-

D
D
D
-

D
D
D
-

D
D
D
-

ขอมูลการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ตอ)

รายชื่อ

บริษัทฯ

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร

บจก.โรงพยาบาลปากน้ําโพ

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปทอล

บจก. พิษณุเวช

บจก. สหแพทยพิจิตร

บจก.โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ

บจก. พิษณุเวชพัฒนา

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร -อุทัย

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร -ลําพูน

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ชุมพร

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ศรีสะเกษ

บจก. พริ้นซิเพิล อินเวสทเมนท

บจก. แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง

บจก. วี อินเทลลิเจนซ

บจก. วี 33

บจก. วี เรสซิเดนท

บจก. บานฉาง บิสสิเนส ดิสทริคท

บจก. อุดร บิสสิเนส ดิสทริคท

บริษัทยอย (บริษัทฯ ถือหุนมากกวารอยละ 50)

นางสาวสุดามาศ บุญวรรณ
นายแพทยสุรดนัย เนาวรุงโรจน
นายแพทยณรงคศักดิ์ วงศโรจน
นายศุภวัส พงษศิริพานิช
นางเสมอแข สัทธาพงศ
นางสุกนิษฐ มหานุกูล
นางสาวแพร โฮวรังกูร
นางสาวณภัทรพร รอดซะ
นางสาวจันทรเพ็ญ จงจีรังทรัพย
นางเตือนใจ แกววรรณา
นายแพทยกอพงศ รุกขพันธ
นายแพทยอธิวัฒน นอยประสิทธิ์
นางพิมญดา เรือนอนุกูล
นายนฤพล พันธุศุภมงคล

Rd
-

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

D
-

D
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขอมูลการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ตอ)

รายชื่อ

บริษัทฯ

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร

บจก.โรงพยาบาลปากน้ําโพ

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปทอล

บจก. พิษณุเวช

บจก. สหแพทยพิจิตร

บจก.โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ

บจก. พิษณุเวชพัฒนา

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร -อุทัย

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร -ลําพูน

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ชุมพร

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ศรีสะเกษ

บจก. พริ้นซิเพิล อินเวสทเมนท

บจก. แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง

บจก. วี อินเทลลิเจนซ

บจก. วี 33

บจก. วี เรสซิเดนท

บจก. บานฉาง บิสสิเนส ดิสทริคท

บจก. อุดร บิสสิเนส ดิสทริคท

บริษัทยอย (บริษัทฯ ถือหุนมากกวารอยละ 50)

นางสาวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล
นางสาวธิษณา โตวิริยะเวช
นางสาวพัฒนกมล ศักดิ์อาธร
นางสาวอติยา อาวัชนาการ
นางสาวบุษกร แกวบุญธรรม
นายแพทยบุญชนะ เพชรพลอย
นางสาวสาธิตา วิทยากร
นางนิภาพร นิ่มพิทักษพงศ
นางสาววรรณศิริ นิ่มพิทักษพงศ
นางสาวคงชนก ธีรวรากานต
นายวรทัศน ปาลกะวงศ ณ
นายสิทธิชัย วงศณิชชากุล

E
-

E
E
E
E
E
E
-

D
D
D

-

D
D
D
-

D
D
D
-

D
D
D
-

D
D
D
-

-

-

-

-

-

D
-

D
-

D
-

D
-

D
-

-

-

ขอมูลการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ตอ)

ตําแหนง :

บจก. พี.เอ็น.พี. ฮอส ปทอล

บจก. พิษณุเวช

บจก. สหแพทยพิจิตร

บจก.โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ

บจก. พิษณุเวชพัฒนา

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร -อุทัย

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร -ลําพูน

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ชุมพร

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ศรีสะเกษ

บจก. พริ้นซิเพิล อินเวสทเมนท

บจก. แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค

บจก. วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง

บจก. วี อินเทลลิเจนซ

บจก. วี 33

บจก. วี เรสซิเดนท

บจก. บานฉาง บิสสิเนส ดิสทริคท

บจก. อุดร บิสสิเนส ดิสทริคท

นางพิมพญดา บุญเต็ม
นายโชติ นิสูง
นางสาวถิรนันท แสงพึ่งธรรม
นายฐิสริน ตรรกเมธา
นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ

บริษัทฯ

บจก.โรงพยาบาลปากน้ําโพ

รายชื่อ

บจก. พริ้นซิเพิล เฮลทแคร

บริษัทยอย (บริษัทฯ ถือหุนมากกวารอยละ 50)

E
-

E
E
-

-

-

-

-

-

-

-

D
-

-

D
D

-

-

-

-

-

-

-

-

HC – ประธานกิตติมศักดิ์
MD – กรรมการผูจัดการ
Cs – เลขานุการบริษัท
E – ผูบริหาร

C – ประธานคณะกรรมการ
D – กรรมการ
Id – กรรมการอิสระ
IR – นักลงทุนสัมพันธ

Ca – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Ad – กรรมการตรวจสอบ
Cr – ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Rd – กรรมการบริหารความเสี่ยง

Ce – ประธานคณะกรรมการบริหาร
Ed – กรรมการบริหาร

รายละเอียดการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
รายชื่อกรรมการและผูบริหาร
ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563
จํานวนหุน
รอยละ
สามัญ
1 นายแพทยพงษศักดิ์ วิทยากร
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
2 นายจอหน ลี โกะชุน
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
3 นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
4 ดร.สาธิต วิทยากร
806,728,800
24.89
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
5 นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
10,000,000
0.30
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
6 นายแพทยสุนทร ศรีทา
15,149,000
0.46
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
100,000
0.003
7 นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
8 ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
9 นางสาวธนธรณ วิทยากร
22,985,100
0.71
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
10 นางสาวปรียาพร อภิวาทนวิทยะ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
11 นางสาวฤติมา จิระสุรเดช
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
12 นางสาวสาธิตา วิทยากร
1,917,852,143
59.19
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
13 นางอัจฉรา รัตนพันธุศรี
10,120,000
0.31
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
14 นายศิริชัย โตวิริยะเวช
372,800
0.01
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
15 นายศุภวัส พงษศิริพานิช
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
16 นางเสมอแข สัทธาพงศ
100,000
0.003
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
-

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563
จํานวนหุน
รอยละ
สามัญ
-

806,728,800
10,000,000
15,149,000
130,000
22,985,100
1,917,852,143
10,120,000
2,136,100
372,800
100,000
-

23.30
0.29
0.44
0.004
0.66
55.39
0.29
0.06
0.01
0.003
-

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

นางสาวถิรนันท แสงพึ่งธรรม
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นางสุกนิษฐ มหานุกูล
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นางสาวแพร โฮวรังกูร
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นางสาวณภัทรพร รอดชะ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นางสาวจันทรเพ็ญ จงจีรังทรัพย
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายนฤพล พันธุศุภมงคล
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นางเตือนใจ แกววรรณา
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายโชติ นิสูง
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายแพทยอธิวัฒน นอยประสิทธิ์
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายแพทยสุรดนัย เนาวรุงโรจน
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายแพทยณรงคศักดิ์ วงศโรจน
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นางพิมพญดา บุญเต็ม
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นางพิมญดา เรือนอนุกูล
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นางสาวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายแพทยสืบพงษ อินทรลาวัณย
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นางสาวพัฒนกมล ศักดิ์อาธรทรัพย
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563
จํานวนหุน
รอยละ
สามัญ
474,200
0.01
98,000
0.003
21,000
0.0006
2,542,000
0.07
29,600
0.0009
-

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563
จํานวนหุน
รอยละ
สามัญ
474,200
0.01
100,000
0.002
98,000
0.003
21,000
0.0006
2,548,000
0.07
29,600
0.0009
-

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

นายแพทยวรัญญ เทียนสง
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นางสาวอติยา อาวัชนาการ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นางสาวบุษกร แกวบุญธรรม
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายบุญชนะ เพชรพลอยงาม
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นางสาวธิษณา โตวิริยะเวช
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นางสาวสุดามาศ บุญวรรณ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นางนิภาพร นิ่มพิทักษพงศ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นางวรรณศิริ นิ่มพิทักษพงศ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นางสาวคงชนก ธีรวรากานต
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายวรทัศน ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายสิทธิชัย วงศณิชชากุล
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายฐิสริน ตรรกเมธา
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายแพทยกอพงศ รุกขพันธ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563
จํานวนหุน
รอยละ
สามัญ
3,009,800
0.09
-

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563
จํานวนหุน
รอยละ
สามัญ
151,700
0.004
220,000
0.006
28,300
0.0008
3,009,800
0.09
150,000
0.004
-

หมายเหตุ : จํานวนหุนที่ถ ือโดยนางสาวสาธิต า วิทยากร นับรวมหุนที่ถ ือโดย Peak Developments Holding Co., Ltd. เนื่องจากนางสาวสาธิต าเปนผูถ ือหุนใหญของ
Peak Developments Holding Co., Ltd. โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 55.39 และนับรวมหุนที่ถ ือโดย UBS AG HONG KONG BRANCH เนื่องจาก UBS เปน
Custodian ของนางสาวสาธิต า

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีวาเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริมการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ให มีประสิทธิภ าพ นโยบายการกํา กับดูแ ลกิจ การของบริ ษัทฯ ถูกกํ าหนดจากคณะกรรมการบริษทั โดย
ครอบคลุมเนื้อหาหลักการสําคัญตั้งแตโครงสราง บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการใน
การบริหารงานของผูบริหารอยางโปรงใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได เพื่อเปนแนวทางในการบริหารองคกรทําให
เกิดความเชื่อมั่นวาการดําเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เปนไปดวยความเปนธรรม และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุ น
และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝา ย ตามประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เปนตนมา และฉบับปรับปรุง ประกาศใช ณ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยไดทําการเผยแพรบนเว็บไซตข องบริษัทฯ เพื่อให ผูถือหุนและบุคคลภายนอกไดรับทราบ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ไดสื่อสารนโยบายดังกลาวใหภายในองคกรรับทราบผานอินทราเน็ต แผนปายประกาศ และการ
รณรงคภายในบริษัทฯ เปนตน เพื่อสรางความตระหนักและความเขาใจในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ พรอมทั้ ง
กําหนดใหมีชองทางสําหรั บบุคคลทั้ งภายในและภายนอกเพื่ อแจงเรื่ องการพบเห็นการกระทํา ที่เปนการละเมิด นโยบาย
การกํากับดูแลกิจการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษั ท ได กําหนดนโยบายในการกํากับ ดูแลกิ จการโดยครอบคลุมหลั กการสําคัญ ตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทฯ ใหความเคารพตอสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนและในฐานะเจาของบริษัทดว ย
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม บริษัทฯ จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อกํากับดูแลสิทธิของผูถือหุนดังนี้
1. บริษั ทฯ กําหนดใหสง หนัง สือเชิญประชุ มสามัญผู ถือหุ นและวิส ามัญ ผูถือ หุน โดยระบุ วัน เวลา สถานที่
ประชุ ม ใหชั ด เจนพร อ มรายละเอี ย ดระเบี ย บวาระการประชุ ม ข อ มู ล สํ าคั ญ ที่ จํ า เปนต อ การพิ จ ารณาความเห็ น
คณะกรรมการ รายงานการประชุ มครั้ง ที่ผานมา รายงานประจําป หนังสื อมอบฉันทะ ซึ่งสามารถเลือ กใชไ ดทั้งแบบ ก
แบบ ข และแบบ ค อีกทั้งระบุวิธีการมอบฉันทะใหชัดเจนเพื่ออํานวยความสะดวกและสงเสริมใหผูถือหุนรวมทั้งนักลงทุน
สถาบันเขารวมประชุม โดยบริษั ทฯ ดําเนินการจั ดสงเอกสารประกอบการประชุมใหผูถือหุนลวงหนา อยางนอย 21 วั น
กอนวันประชุมผูถือหุ นรวมทั้ง เผยแพรข อมูลดังกลาวลวงหนาในเว็ บไซตของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางน อย 30 วันกอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนไดรับขอมูลขาวสารสําหรับการตัดสินใจ
ในการลงมติ อย างเพียงพอ ถูก ตอง ครบถว น โปร งใสและสามารถเตรีย มการมอบฉันทะ ในกรณี ที่ไม สะดวกเขา รว ม
ประชุมดวยตนเอง
2. บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและนักลงทุนสถาบันในการเขารวมประชุม
ผูถือหุ น โดยบริ ษัทฯ จะกํ าหนดวัน เวลา ประชุมที่ เหมาะสม จัด ใหมีส ถานที่จัดการประชุม ที่มีข นาดเพียงพอสามารถ
รองรับจํานวนผูถื อหุนที่เขารวมประชุม มีระบบขนส งมวลชนเขาถึงและสะดวกเพียงพอใหสามารถเขา รวมประชุม จัดส ง
แผนที่สถานที่จัดประชุม รวมทั้งจัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยีเพียงพอสําหรับการตรวจสอบเอกสารและการลงมติ
3. บริษัทฯ กําหนดใหมีการประกาศรายละเอียดการประชุมสามัญผูถือหุนโดยโฆษณาลงหนังสือพิมพทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดตอกั น 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกว า 3 วัน และเผยแพรขอมูลดังกลา วในเว็บไซตของ

บริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเปนการบอกกลาวการเรียกประชุมสามั ญ
ผูถือหุนเปนการลวงหนา
4. บริษัทฯ จะไมทํา การใดๆ ที่มีลักษณะเปนการจํากัด สิทธิในการเขาร วมประชุมของผูถื อหุน ผูถือหุนทุกคน
ยอมมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถามขอสงสัย เสนอความคิดเห็นตอที่ประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาใหอยาง
เหมาะสม และสงเสริมใหมีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม
5. บริษั ทฯ กําหนดแนวปฏิบัติ สําหรับ ระเบียบวาระการประชุม สามั ญผู ถือหุ นประจํา ป เพื่อใหเป นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
5.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
5.2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปที่ผานมา
5.3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปที่ผานมา
5.4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปที่ผานมา
5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5.6 พิจารณาอนุมัติจายคาตอบแทนกรรมการ
5.7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป
5.8 เรื่องอื่นๆ
โดยเปดโอกาสให ผูถือ หุนซั กถามประเด็ นสํา คัญที่ อยูใ นความสนใจ และ/หรือคณะกรรมการบริษั ท ตอบข อ
ซักถาม และ/หรือชี้แจงผูถือหุนทราบโดยไมมีการลงมติ
6. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนา และ เสนอบุค คลเพื่อคัด เลือกเปนกรรมการ
บริษัท เปนระยะเวลา 3 เดือนของทุกป ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 3 เดือน โดยสงตนฉบับทางไปรษณีย
ถึงเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดที่แจงทางเว็บไซตของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผูถือหุนถึงคณะกรรมการบริษัทลวงหนา
กอนวันประชุ มผูถือหุ นเปนเวลาไมนอยกวา 10 วัน ผ านทางเว็บไซตของบริษัท ฯ หรือ ทางโทรสาร หรือ ทางอีเ มลของ
เลขานุการบริษัท
8. บริษัทฯ ได จัดทําและเผยแพรร ายงานการประชุมผู ถือหุนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14
วันหลังวันประชุมตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางครบถวนเหมาะสม ประกอบดวยการบันทึ ก
รายงานการประชุม การออกเสียงและขอซักถามของผูถือหุนในแตละวาระอยางละเอียด
9. กรรมการบริษั ททุกคน รวมทั้ งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง/คณะอนุกรรมการ / คณะทํ างาน ผูบริหารสูงสุ ด
ดานการเงินหรือ บัญชี และเลขานุ การบริษั ท ต องเขาร วมประชุมผู ถือหุ นทุก ครั้ง หากไมติ ดภารกิจ สําคั ญเพื่ อตอบข อ
ซักถามและรับ ฟงความคิดเห็ นของผู ถือหุน รวมถึง ผูบริหารระดับ สูงทุกคนควรเขารวมการประชุมผูถื อหุนเพื่ อตอบข อ
ซักถาม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายทั้งผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนรายยอยอยางเทาเทียมและ
เปนธรรม และไดรับการปฏิบั ติและปกปองสิท ธิขั้นพื้นฐานอย างเทาเทียม บริษัทฯ มีจริยธรรมวาดวยการรักษาความลั บ
และการใชข อมูลภายในแนวปฏิบัติใ นการกํากับ ดูแลเพื่อปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนอยา งเทาเทียมกัน และเป น
ธรรมสรางความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ ดังนี้
1. เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลเขารับการ
เลื อ กตั้ ง เป นกรรมการตามหลั ก เกณฑ ที่ บ ริ ษั ท ฯ กํ า หนด ซึ่ ง ได เ ผยแพร ร ายละเอี ย ดในเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท ฯ
http://www.principalcapital.co.th โดยใหเสนอมายั งบริษัทฯ เปนระยะเวลา 3 เดือนของทุกป ลวงหน ากอนวันประชุม ผู
ถือหุน เปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือน โดยสงตนฉบับทางไปรษณียถึงเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดที่แจงทางเว็บไซต
ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเปดเผยผลการพิจารณาเรื่องดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ และเว็บไซต
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. บริษัทฯ ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
3. ผูถือหุนมีสิทธิม อบฉันทะใหผู อื่นมาประชุม และลงมติแทนผูถือหุ น ทั้ง นี้ ผูถือ หุนมีสิท ธิไดรั บเอกสารและ
คําแนะนํ าในการมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะที่ ถูกตองตามกฎหมายยื่นหนั งสือมอบฉันทะให กรรมการในที่ประชุมแลว มี
สิทธิเขารว มประชุมและลงมติเชนเดียวกันกับ ผูถือหุนทุกประการ ผูถือ หุนอาจมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท ฯ
มาประชุมและลงมติแทนได ผูถือหุนมีสิท ธิไดรับประวัติและขอมูลการทํางานของกรรมการอิสระแตละทานอยางครบถว น
เหมาะสม
4. คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิใ นการแตงตั้งกรรมการเป นรายคน และสนับสนุนให มี
การใชวิธีและอุปกรณการออกเสียงผลการนับคะแนนเสียงที่โปรงใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสามารถแสดงผล
การลงมติไดรวดเร็วและผูถือหุนมีสิทธิทราบผลการลงมติอยางทันทวงที
5. คณะกรรมการบริ ษัท และผูบริ หารจะต องเปด เผยขอมู ลเกี่ ยวกับส วนไดเสี ยและผู เกี่ย วขอ งเพื่ อให คณะ
กรรมการพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการเกี่ยวโยงกัน และตัดสินใจเพื่ อ
ประโยชนของบริษัทฯ โดยรวมทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัทฯ ตองไมมีสวนรวมใน
การตัดสิ นใจทําธุ รกรรมดั งกล าว ทั้ งนี้ใ หเป นไปตามขั้นตอนหรือ มาตรการการอนุ มัติก ารทํ ารายการระหวา งกันของ
บริษัทฯ

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ มีการดูแลและคํานึ งถึงผูมี สวนไดเสียทุ กกลุม โดยคํ านึงถึง สิทธิข องผูมีส วนไดเ สียตามกฎหมายหรื อ
ขอตกลงที่มีกับบริษัทฯ และกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อกํากับดูแลผูมีสวนไดเสียแตละกลุมไวอยางชัดเจนดังนี้
1. ผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ไดแก ลูกคา พนักงาน คูคา ผูถือหุน หรือนักลงทุน เจาหนี้ คูแขง หรือหนวยงาน
ราชการและองคกรที่เกี่ยวขอ ง บริษัทฯ ตองจัดใหมีชองทางในการสื่ อสารและการตอบสนองความตองการจากบริษัท ฯ
อยางเพียงพอในแตละกลุม
2. บริษัทฯ มีพันธสัญญาตอลูก คาในการพัฒ นาสินคาและบริการใหดีขึ้ นอยางตอเนื่ อง มีการกํา หนด ราคาให
เหมาะสมกับสถานการณ โดยไมกระทําการใดเปนการเอาเปรียบลูกคาในการปฏิ บัติตอคู คา บริ ษัทฯ ต องดําเนินธุรกิ จ
อยางเปนกลางและเปนธรรม
3. บริษัทฯ คํานึงถึง สวัสดิภาพของพนั กงานโดยไมเอาเปรียบในการทํา สัญญาจาง มีการกําหนดคาตอบแทน
ใหเหมาะสมกั บศักยภาพ เพื่ อกระตุนใหพ นักงานมีแรงจูงใจในการทํางาน มีการฝกอบรม ให การศึกษาเพิ่ มเติม เพื่อเพิ่ ม
ศักยภาพของพนั กงาน มีสิ่ง แวดล อมในการทํางานที่ดี มีการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร างวินัยในการทํ างาน
ไดรับการเอาใจใสอยางทั่ วถึง บริษัทฯ กําหนดแผนการแกไขปญ หาตอผูไดรับ ผลกระทบดัง กลาวหากมีเ หตุใหพนักงาน
ตองยุติการทํางานดวยสาเหตุใดก็ตาม
4. บริษัทฯ ไดดําเนินการประชาสัมพันธสื่อถึงความตระหนักและความเอาใจใสตอผูมีสวนไดเสียอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ
นโยบายการแจงขอสงสัย การรับเรื่องรองเรียน ขอเสนอแนะ (Whistle Blowing)
เพื่อใหเกิดความเปนธรรม และมีการปฏิ บัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝ ายอยางเทา เทียมกันตาม “นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางรับแจงขอสงสัย หรือขอรองเรียน หรือขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ ที่แสดงวาผูม สี ว น
ไดสวนเสียไดรับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบอันจะกอใหเกิดความเสียหายตอผูมีสวนไดสวนเสียทุก
กลุมจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหาร และพนั กงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการ
กระทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกัน หรือการกระทํา
ที่ขาดความระมัดระวัง และขาดความรอบคอบ โดยการแจงขอสงสัยโดยตรง หรือสงจดหมายมาที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
ชั้น 28 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร
เลขที่ 29 ถนนสุข ุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
Secretarywhistle@principalcapital.co.th โทรศัพท +66 (2) 714-2173
กรณีพนักงานมีข อสงสัย เรื่องรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
สามารถแจงที่ Hrwhistle@principalcapital.co.th หรือ Secretarywhistle@principal.co.th

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯ ใหความสําคั ญตอการเปดเผยขอมู ลที่สําคั ญ ถูกต อง ครบถวนเพื่อใหผู มีสวนไดเสียใชประกอบการ
ตัดสินใจ การเปดเผยขอมูลเปนดัชนีชี้วัดความโปรงใสในการดําเนินการซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการสรางความเชื่อมั่นแกผู
ถือหุน นักลงทุนและผูมีสวนไดเสีย ถึงความซื่อสัตยสุจริตในการดําเนินงานและเปนกลไกในการตรวจสอบการดําเนินงาน
บริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อกํากับดูแลการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท หรือ ผูที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีหนา ที่ในการเปด เผยสารสนเทศ ทั้งที่เป น
สารสนเทศทางการเงินและไม ใชทางการเงินอยางเพียงพอ เชื่อถือไดและทันเวลา เพื่อใหผูถือหุนและผูมี สวนไดเสียของ
บริษัทฯ ไดรับสารสนเทศอยา งเทาเทียมกันตามที่กํ าหนดโดยกฏหมาย และขอบั งคับของบริษัท ฯ และมีการปรับปรุ ง
ขอมูลบนเว็บไซต ใหมีความครบถว นอยางสม่ําเสมอและรวดเร็วทันสถานการณเพื่อใหแนใจวาผูถือหุนสามารถหาขอมู ล
ประกอบ การพิจารณาเพิ่มเติมและติดตอกับหนวยงานที่รับผิดชอบตอการใหขอมูลไดสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. ระบบสารสนเทศของบริษั ทฯ ไดรับ การจั ดทํา ขึ้นอย างรอบคอบ มีค วามชัดเจนถูก ตองและโปรงใสดว ย
ภาษาที่กระชับ เขาใจงาย มีการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญ และจําเปนอยางสม่ํ าเสมอไมวาจะกอใหเกิดผลดีหรือผลเสี ย
ตอบริษัทฯ
3. จัดใหมีหนวยงานประชาสัมพันธทําหนาที่ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการดําเนินงานและผลงานของบริษทั
ฯ ที่ เ ปนประโยชน ให กั บ ผูถื อ หุ น นั ก ลงทุ น พนัก งาน ผู ที่ เ กี่ย วข อง และสาธารณชนทั่ว ไปอย า งสม่ํา เสมอและมี
ประสิทธิภาพขจัดความเขาใจผิด รวมทั้งมีนักลงทุนสัมพันธทํ าหนาที่เปนหนวยงานประสานกับนักลงทุน สถาบัน เจาหนี้
นักวิ เคราะหหลั กทรั พย และผูถื อหุ นของบริ ษัท ฯ ในการใหขอ มูลการดําเนินการและการลงทุนของบริษั ทฯ ดวยชอ ง
ทางการติดตอที่สะดวก รวดเร็วและเขาถึงไดงาย
4. คณะกรรมการบริ ษัท จั ดใหมี การทํ างบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุ นเบ็ด เสร็จ และรายงานการ
ตรวจสอบบัญชี พรอมทั้ง รายงานประจําปของคณะกรรมการเสนอตอที่ ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
5. คณะกรรมการบริษั ท จัด ทํ ารายงานการประเมิ นสถานะและแนวโน มบริษั ทฯ โดยสรุป ที่เ ข าใจไดง า ย
รายงานอธิบายถึงความรับ ผิดชอบของตนในการจัดทํ ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู กับรายงานของผูสอบบัญชี
รายงานการเขารวมประชุมของกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบในแตละปไวในรายงานประจําป
6. คณะกรรมการบริษัท ไดจัด ใหมีการรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถือหลักทรัพย ของกรรมการและผูบริหาร
ของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดจัด โครงสรางบริ ษัทฯ ใหสอดคลองกับ ลักษณะการดํา เนินธุร กิจของบริษัทฯ ซึ่งอยู ภายใต การดูแ ล
ของผูบริ หารแตล ะสายงาน โดยมี คณะกรรมการชุด ยอย 3 คณะ ได แก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คอยกํากับดูแลในเบื้องตน โดยคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจและดูแล
การการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามขอกําหนดบริ ษัทฯ และตามที่ไ ดรับอนุมัติจากที่ ประชุมผูถือหุน ทั้ งนี้ขอบเขตหนา ที่
ของคณะกรรมการชุดตางๆ จะถูกกําหนดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน
การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 9 ทาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
• กรรมการที่เปนผูบริหาร
• กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
• กรรมการอิสระ

จํานวน 4 ทาน
จํานวน 2 ทาน
จํานวน 3 ทาน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท จะกํ าหนดขึ้นลวงหนาในแตละป เพื่อใหก รรมการสามารถจัดเวลาและเขารว ม
ประชุมได โดยประธานคณะกรรมการบริษัทเปนผู ใหความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม โดยจะปรึกษาหารือกั บ
ประธานเจาหนาที่บริหาร ประกอบกับการพิจารณาคําขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สําคัญเปนวาระการพิจารณาใน
การประชุ มแตละครั้ง โดยบริษัทฯ จะจัดส งเอกสารการประชุมใหกรรมการพิ จารณาล วงหนา เพื่อจะมีเวลาเพียงพอใน
การศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอยางถูกตองในเรื่องตางๆ โดยมีขอปฏิบัติดังนี้
1. ขอบังคับของบริษั ทฯ กําหนดใหคณะกรรมการจะตอ งประชุมกันอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง ทั้งนี้กรรมการ
บริษัท ตองมาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งจึงจะเปนองคประชุม
2. บริ ษัท ฯ ควรกํา หนดใหมี ก ารจัด สง หนั ง สือ เชิ ญประชุ มใหแ กก รรมการเพื่อ พิ จารณา กอ นการประชุ ม
ลวงหนา อยางน อย 7 วั นกอนวั นประชุ ม เพื่อใหกรรมการมีเ วลาศึก ษา พิจ ารณาและตัดสินใจอยา งถูกตอ งในเรื่ องตางๆ
อยางเพียงพอและสามารถจัดเวลาในการเขารวมประชุมได
3. ประธานคณะกรรมการบริษัทเป นผูใหความเห็ นชอบในการจัด เรื่องที่จะเขา วาระการประชุ มคณะกรรมการ
บริษัทโดยปรึ กษาหารือกั บประธานเจาหน าที่บริ หาร พิจารณาคํา ขอของกรรมการที่จะบรรจุเ รื่องอื่ นที่สํา คัญเป นวาระ
พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
4. ประธานคณะกรรมการบริ ษั ท ควรจั ดสรรเวลาให เ พีย งพอสํ าหรับ การนํ าเสนอเอกสารและข อมู ลของ
ผูบริหารและการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเด็นสําคัญของคณะกรรมการบริษัท

5. คณะกรรมการบริษัท ตองอุทิศเวลาและทุม เทความสนใจใหแก บริษัทฯ อย างเต็มที่แ ละพรอมที่ จะเขารว ม
ประชุมอยางสม่ําเสมอ
6. คณะกรรมการบริษั ท สามารถเขาถึง สารสนเทศที่ จําเป น เพื่ อขอเอกสารและข อมูลคํา ปรึกษาและบริการ
ตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ จากผูบริ หารระดับสูงและอาจขอความเห็ นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก
เมื่อจําเปนเพื่อประกอบการประชุมในแตละครั้ง
7. คณะกรรมการบริษัทสามารถเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหราย ละเอียด
เพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวของ
8. กรรมการบริษัท ที่อาจมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียในแตวาระการประชุมตองงดออกเสียงหรือใหความ
คิดเห็นในวาระนั้นๆ
9. จํานวนครั้ง ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ควรกําหนดตามความเหมาะสมกับ ภาระหนา ที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
10. การจดบั นทึกการประชุ มคณะกรรมการบริษัท ผลการประชุมและความคิ ดเห็นของคณะกรรมการบริษั ท
ตองมีความชัดเจนเพื่อใชอางอิง
11. โดยเฉลี่ยกรรมการบริษัทแตละคนควรเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทไมนอยกวา รอยละ 80 ของการ
ประชุมทั้งหมดในรอบป
12. กรรมการบริษัททุ กคนควรมีสัดสวนของการเขารว มประชุม คณะกรรมการอย างนอยร อยละ 75 ของการ
ประชุมทั้งป
13. คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับจํานวนองคป ระชุมขั้นต่ํา ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษั ท
จะลงมติใ นที่ประชุม คณะกรรมการบริษั ท โดยตอ งมีกรรมการบริษัทอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํา นวนกรรมการบริษั ท
ทั้งหมด ในกรณีที่เปนการลงมติเฉพาะกรรมการบริษัทผูไมมีสวนไดสวนเสียก็ตองตองมีกรรมการบริษัทผูไมมีสวนไดสว น
เสียอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัทที่ไมมีสวนไดสวนเสีย
14. จัดใหมี การประชุมระหวางกรรมการที่ไม เปนผูบ ริหาร โดยไม มีฝายจัดการเขารว มประชุ มจํานวน 1 ครั้ ง
ทุกป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท
1. บริษั ทฯ กําหนดใหมี การประเมินคณะกรรมการบริ ษัทเปนประจําทุ กป โดยเปนการประเมินแบบองคคณะ
กรรมการประเมิ นผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแตละคนโดยรวม ซึ่งผลการประเมินนั้นคณะกรรมการบริษัทไดทํ า
การวิเคราะหและหาขอสรุปเพื่อกําหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการตอไป
2. บริษัทฯมีการรายงานผลประเมินและขอคิดเห็นตางๆ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรวมกัน สนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใหดียิ่งขึ้น
3. ประธานเจาหนาที่บริหาร ควรมีสวนรวมในการอธิบ ายถึงความคาดหวังของตนเอง ที่จะไดรับการสนับสนุ น
จากคณะกรรมการบริษทั ตอไป
การประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. บริษัทฯ กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารทุกสิ้นป โดยคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ
2. บริษั ทฯ ไดกํ าหนดเกณฑ การประเมิ นเป น 3 ส วนและใหน้ําหนั กการประเมินในแต ละระดั บในสัดส วนที่
แตกตางกันดังนี้
2.1 การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน
2.2 การประเมินดานความเปนผูนํา
2.3 การประเมินดานการบริหารงบประมาณและโครงการตางๆ
ผลการประเมินดังกลาวจะถูกนําไปพิจารณากําหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของประธานเจาหนาที่บริหารและ
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป

คาตอบแทนกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหาร
1. บริษัทฯ มี นโยบายกําหนดคา ตอบแทนของกรรมการบริษั ทและประธานเจา หนาที่บริห ารใหอยู ในระดับ ที่
สามารถจูงใจและอยูในระดับที่เทียบเคี ยงกับบริษัทที่อยูในอุ ตสาหกรรมเดียวกันโดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงาน
และความรั บผิ ดชอบของกรรมการรวมทั้ง ผลการดํ าเนิ นงานของบริษั ทฯ โดยทุก ป คณะกรรมการบริ ษั ทพิ จ ารณา
คาตอบแทนเปนผูกําหนดคาตอบแทนดังกลาวและนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ

2. คณะกรรมการบริ ษั ท ที่ ไ ด รับ มอบหมายใหมี ห น าที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบเพิ่ มขึ้ นเปนพิ เศษจะได รั บ
คาตอบแทนเพิ่มและเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายนั้น ผูที่เปนประธานอาจไดรับคาตอบแทนเพิ่มจากที่
กรรมการไดรับ
3. คณะกรรมการบริษัท จั ดทํารายงานเกี่ยวกับ นโยบายดานการจายค าตอบแทนกรรมการ หลักการเหตุผ ล
และวัตถุประสงคของนโยบายโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปและงบการเงินของบริษัทฯ
4. คณะกรรมการบริ ษทั เป นผูประเมินผลงานประธานเจา หนาที่บริ หารเปนประจํา ทุกป เพื่ อนําไปใชในการ
พิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร โดยใชบรรทัดฐานที่ไดตกลงกันลวงหนากับประธานเจาหนาที่
บริหารตามเกณฑ ที่เปนรูป ธรรม รวมถึงผลปฏิบัติง านทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับ การปฏิบั ติตามวัต ถุประสงคเชิงกล
ยุทธในระยะยาว การพัฒนาผูบริหาร ฯลฯ ผลประเมินขา งตนจะเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ
และประธานคณะกรรมการบริษัท เปนผูสื่อสารผลการพิจารณาใหประธานเจาหนาที่บริหารทราบ
5. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดโครงสรางการจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทที่ไม ไดเปนผูบริหาร คือค า
เบี้ยประชุม คาบําเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนอื่นคือ การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจาหนาที่และการ
ชดใชคืนใหกับบริษัทฯ (Directors and Officers Liabilitiy and Company Reimbursement Policy: D&O)
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
1. บริษัทฯ ไดสงเสริ มและสนับสนุนการฝกอบรมและให ความรูในเรื่องหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ฯ
ใหกับ กรรมการเฉพาะเรื่อง ผูบ ริหาร เลขานุการบริษั ท เปนตน เพื่อ เปนการเสริมสร างและพัฒ นาการปฏิบั ติงานอยา ง
ตอเนื่อง
2. บริษัทฯ ไดจัดทําเอกสารปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม เพื่อเปนขอ มูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน
รวมถึงการจัดปฐมนิเทศแนะนําลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหแกกรรมการใหมดว ย
โดยกรรมการบริษัทไดผานการอบรมหลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. บริษัทฯ มี การพัฒนาผูบริหารอยางตอเนื่อง เพื่ อเตรียมความพรอ มสําหรับการหมุนเวียนตําแหนงภายใน
องคกร รวมทั้งเตรียมความพรอมสําหรับการสืบทอดตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร โดยจัดใหมีการประเมินศักยภาพ
ผูบริหารระดับสูง
4. บริษัทฯ สนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงเขาสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงขององคกรตางๆอยูเ สมอ
เพื่อนําความรูและประสบการณมาพัฒนาบริษัทฯ ตอไป

การดูแลใหมีการปฏิบัติตามและการทบทวน
คณะกรรมการบริษัท จะดู แลใหกรรมการบริ ษัท กรรมการเฉพาะเรื่อง ผูบริ หาร และพนั กงานปฏิบั ติตามแนว
ปฏิบัติที่ดีของ “นโยบายการกํากับดูแลกิ จการ” อยางเครงครัดเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการกํากับดูแลกิจการของ
บริ ษั ทฯ อยา งต อเนื่ อง เพื่ อ สรา งความมั่นคงและความยั่ง ยื นให กั บองค กร ผู ถือ หุ น และผู มี ส วนไดเ สี ย ทุก กลุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบกํ าหนดใหมี การทบทวนคูมอื “นโยบายการกํากั บดูแลกิจการ” เป น
ประจําทุกป
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทยอยเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายและทิศทาง
ของบริษัทคณะกรรมการบริษัท จึงไดมีการดําเนินงานดังตอไปนี้
1. สงบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริ หารเห็ นวามีความรูและประสบการณที่ เหมาะสม เพื่อไป
เปนกรรมการบริษัทยอยนั้นๆ
2. มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานเปนประจําทุกไตรมาส
3. มีการจัดใหหนวยงานภายนอกรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน พรอมทั้งรายงานผลใหคณะกรรมการบริษทั
รับทราบ
4. มีการชี้แจงนโยบายที่สําคัญของบริษัทฯ เปนตนวา นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ ดี นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น ใหบริษัทยอยรับทราบและนําไปปฏิบัติ
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษั ทฯ มีแนวปฏิ บัติ ที่กํา หนดไวใ นจริยธรรมองค กรในการควบคุ มมิใ หบุ คลากรนํ าขอ มูล ภายในองคก รไป
เป ด เผยให แ กผู อื่ น รวมถึ ง เพื่ อ ผลประโยชน สว นตน โดยแนวปฏิ บัติ ห ลัก ไดแ ก จะต องไมใ ช ขอ มู ลภายในเพื่ อ หา
ผลประโยชนใหกับตนเองหรือผูอื่นเชน การซื้อหุ นบริษัทฯ ในเวลาที่จะประกาศผลการดําเนินงาน การซื้อที่ดินหรือลงทุ น
ในธุรกิจในบริเวณที่ใกล กับบริเวณที่บริษัทฯ จะขยายกิจการไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหาร
ดังนี้
1. ให ค วามรูแ ก ก รรมการรวมถึ งผู บ ริห ารฝา ยตา งๆ รับ ทราบเกี่ ย วกับ หนา ที่ ที่ ตอ งรายงานการถื อครอง
หลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. กําหนดใหผูบ ริห ารรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถือ ครองหลั กทรั พย ตอสํ านัก งานคณะกรรมการกํ ากั บ
หลั กทรัพ ย และตลาดหลั ก ทรั พย และจัด สง สํ าเนารายงานดัง กล า วใหแ ก บริ ษัท ฯ ในวันเดี ย วกั บวั นที่ส งรายงานต อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ทั้งนี้ หากผูที่เกี่ยวของฝาฝนขอกําหนดในเรื่องเกี่ยวกับการใชขอมูลภายในดังกลาว ถือวาไดกระทําผิดขอบังคับ
ของบริษั ทฯ จะมี โทษทางวินัยอยางเครงครัด และหากมีการกระทําที่ เชื่อได วาทําผิด กฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ และ
ขอบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะสงเรื่องใหเจาหนาที่รัฐดําเนินการตอไป
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่โปรงใสและสามารถตรวจสอบได บริษัทฯ ไดเขา
รวมเปนส วนหนึ่งใน “แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตา นทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นใน
การตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีนโยบายดังนี้
1. หามกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ กระทําการ
หรือยอมรับหรือใหการสนับสนุนการทุจริตและคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออมแกบุคคล หรือ หนวยงานที่
เกี่ยวของ ไมวาจะดวยการเสนอให (Offering) การใหคํามั่นสัญญา (Promising) การเรียกรอง (Soliciting) การรอง
ขอ (Demanding) การให หรือ รั บสินบน (Giving or Accepting Bribes) หรือ มีพฤติ กรรมใดที่ส อไปในทางทุจริตหรื อ
คอรรัปชั่น โดยใหสนับสนุนทุกองคกรที่ เกี่ยวของ ลูกคา คูคา ผูรับจาง ผูรับจ างชวงใหมีการปฏิบัติเชนเดียวกับบริษัท ฯ
และเจาหนาที่ของรัฐ และใหมีการสอบทานแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ขอกําหนด ขอบังคับ
ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. บริษัทฯ มีนโยบายเปนกลางทางการเมือง ไมเขารวมกิจกรรมใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความเขาใจวา บริษัทฯ มี
สวนเกี่ยวของ ชวยเหลือทางการเมืองแกพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งหรือกลุมพลังกลุ มใดกลุมหนึ่ง โดยจะวางตั ว
เปนกลาง ไมฝกใฝพรรค หรือ กลุมการเมืองใด และจะไมใชทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่ง หรื อใหค วามช วยเหลือผู สมัครรับเลื อกตั้ง ทางการเมื องคนหนึ่ง คนใดโดยเฉพาะ และบริ ษัทฯ ถือว า
พนักงานสามารถใชสิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของได
3. บริษัทฯ ไมมีนโยบายใหหรือรั บสินบนทุ กรูปแบบในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ฯ การดํา เนินธุรกิจ และ การ
ติดตอภาครัฐและเอกชนจะตองเปนอยางโปรงใส ซื่อสัตยและดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. บริ ษัท ฯ จะควบคุ มการบริ จ าคเพื่ อ การกุ ศล การให เ งินสนั บ สนุ น การให ของขวั ญทางธุ รกิ จ และ การ
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหมีความโปรงใสถูกตองตามกฎหมาย
5. บริษัท ฯ จั ดใหมี การควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสม สม่ําเสมอ เพื่อป องกั นมิใ หพนัก งานทุกคน
รวมถึงบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ ปฏิบัติขัดกับนโยบายนี้

6. บริษัทฯ จัดใหความรูดานการตอตานทุจริตและคอรรั ปชั่นแกคณะกรรมการ ผูบริ หารและพนักงานทุกคนของ
บริษัทฯ หรือบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวขอ งกับบริ ษัทฯ เพื่ อสงเสริ มความซื่อสัตยสุ จริตและความรั บผิดขอบตอหนา ที่
ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อใหทราบถึงความมุงมั่นของบริษัทฯ
แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น
1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายตอตานการทุจริ ต
และคอร รัปชั่น คูมื อจริยธรรมธุรกิ จ (Code of Business Ethics) จริย ธรรมของคณะกรรมการบริษัท (Director Code of
Conduct) จริยธรรมของผูบริหารและพนักงาน (Executive and Employee Code of Conduct) และ นโยบายการกํากั บ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ของบริษัทฯ รวมทั้งระเบียบและคูมือปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่
เกี่ยวของ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกําหนดขึ้นตอไป
2. พนักงานของบริษัทฯ จะตองไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายการทุจริตและคอรรัปชั่ น
ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบคุคลที่รับผิดชอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบและใหความ
รวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือฝายบริหารทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองคกรผานชองทางการสื่อสารตางๆ ของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องการทุจริตและคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของ
กับบริษัทฯ โดยพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเบาะแสจะไดรับความคุมครองโดยไมถูกลงโทษ โยกยายไมเปนธรรมหรือโดย
กลั่นแกลงและรวมถึงการแตงตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบทุกเบาะแสที่แจงมา
4. ผูกระทําการทุจริตและคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ จะไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามขอบังคับใน
การทํางานของบริษัทฯ และอาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
5. การใหหรือการรับเงินสนับสนุ นจะตองเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ มีความถูกตองโปร งใส มีหลักฐาน
และบันทึ กบั ญชีไ ด โดยจะมี การควบคุม ตรวจสอบเพื่อ ใหมั่ นใจวา เงินสนับ สนุ นไม ได เปนการทุจ ริตและคอร รัปชั่ น มี
ขั้นตอนการอนุมัติและการใชเงินสนับสนุนสอดคลองกับกระบวนการควบคุมภายใน
6. บริษัทฯ จะบริจาคเพื่ อการกุศลทั้งทางดา นการเงินหรือในรูปแบบของการใหความชวยเหลือ รูปแบบอื่นๆ
เพื่อเป นสวนหนึ่งกิ จกรรมตอบแทนสั งคม ตลอดจนเพื่อ การประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพลัก ษณที่ดี ใหแก บริษัท ฯ
โดยไมไดมุงหวังผลทางธุรกิจเปนการตอบแทน
7. การบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเงินสนับสนุนของบริษัทฯ ตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจของบริษทั ฯ
ตามหลักเกณฑดังนี้
7.1 จะตองเปนกิจกรรมที่สอดคลองและสัมพันธกับนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ
7.2 มีบุคคลหรือองคกรที่เฉพาะในการรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไปใชอยางชัดเจน

7.3
7.4
7.5
7.6

มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการใชเงินบริจารและเงินสนับสนุนนั้น ซึ่งสามารถปฏิบัติและวัดประเมินผลได
เปนกิจกรรมที่มีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด
ระบุสถานที่ในการนําเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไปใชชัดเจน
จะตองระบุถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการนําเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไปใชวา มีใครไดรับ
ประโยชนบาง ไดรับประโยชนทางตรงและทางออมอยางไร ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
7.7 มีหลักฐานหรือใบเสร็จระบุเงินที่สามารถตรวจสอบการใชเงินและการดําเนินงานได
7.8 การใหหรือรับของกํานัล การเลี้ยงรับรองและคาใชจาย ใหผูบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามที่กําหนด
ในจริยธรรมวาดวยการให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรืประโยชนอื่นใด

บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลแกผูถือหุน ผูบริหาร ลูกคา พนักงาน ผูมีสวนได เสียและผูที่เกี่ยวของผานทางรายงาน
ประจําป (annual report) และเว็บ ไซตของบริ ษัทฯ หรือ วิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อใหมั่นใจวาบริษัท ฯ ดําเนินธุรกิจอยา ง
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได
จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ กําหนดใหมี จริยธรรมดา นการปฏิบัติง านและจริยธรรมธุ รกิจ เพื่อเป นแนวทางในการดํา เนินธุ รกิจที่ ดี
สําหรับคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ถือปฏิบัติ โดยมุงเนนหลักการสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ ความสําคัญ
กับการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเสมอภาค เปนธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ฝายบริหารจึง
คัดเลือกจริยธรรมหลักขึ้นมาใหผูบริหารยึดถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติ หนาที่ ดวยความรั บผิดชอบ ซึ่อสัต ยสุจริ ต มุง มั่น ทุ มเท ปฏิบั ติตามกฎระเบียบและนโยบายของ
บริษัทฯ โดยถือประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ
2. รักษาความลับของลูกคา คูคา และบริษัทฯ อยางเครงครัด โดยดูแลระมัดระวังมิใหเอกสารหรือขาวสารอั น
เปนความลับของบริษัทฯ รั่วไหล
3. เคารพในสิทธิ สวนบุคคลของพนักงานอื่น ไมนําเอาข อมูลหรือเรื่องราวของพนัก งานอื่น ทั้งในเรื่องสวนตั ว
และเรื่ องอื่ นๆไปเปด เผย หรื อวิ พากษวิ จารณใ นลัก ษณะที่ จะก อใหเกิ ดความเสี ยหายแกพนั กงาน หรื อภาพลั กษณ
โดยรวมของบริษัทฯ
4. ไมกลาวรายหรือกระทําการใด อันนําไปสูความแตกแยก หรือความเสียหายภายในบริษัทฯ หรือของบุคคล
ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
5. รักษาและรวมสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ
6. ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธที่ดี และรักษาคํามั่นสัญญา

7. ประพฤติปฏิบัติและพัฒนาตนเองไปในทางที่เปนประโยชนตอตนเองและบริษัทฯตามคานิยมขององคกร
8. ยึดมั่นในคุณธรรมและละเวนจากอบายมุขทั้งปวง ไมประพฤติตนในทางที่อาจทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของ
ตนเองและบริษัทฯ
9. เอาใจใสและชว ยดําเนินการใดๆที่จะรัก ษาสภาพแวดลอ มและบรรยาการในการทํางาน รวมทั้งการพัฒนา
องคกรไปสูความเปนเลิศ
10. หลีกเลี่ยงการให และ/หรือ รับสิ่งของ การให และ/หรือ รับการเลี้ยงรับรองหรือประโยชนใดๆ จากคูคา หรือ
ผูมีสวนเกี่ยวขอ งกับธุร กิจของบริษัทฯ เวนแตเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจในทางที่ ชอบธรรมของบริษัทฯ หรือใน
เทศกาล หรือประเพณีนิยมในมูลคาที่เหมาะสม หากของขวัญที่ไดรับในรูปของเงินหรือสิ่งของมีมูลคาเกิน 3,000 บาทให
ปฏิเสธที่จะรั บและสงคืน กรณีที่เป นการใหของขวัญ ของชํารวย มีมูล คาไมเกิน 3,000 บาท การเลี้ยงรับรอง คูค า
หรือ ผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามจริงตามปกติธุรกิจและประเพณีนิยม
11. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เปนการคุกคามทางเพศ
หมายเหตุ : นักลงทุน สามารถอา นรายละเอี ยดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายตางๆรวมถึ งนโ ยบายการตอ ตา นทุจ ริต คอรัป ชั่น จริยธรรม ตางๆ และกฎบั ต รคณะกรรม การ
ในเว็ปไซตของบริษัทฯ http://www.principalcapital.co.th/corporate-governance

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
นโยบายดานการควบคุมภายใน
บริ ษั ทฯ มี นโยบายใหทุ ก หน ว ยงานทํา งานอย างมี ระบบ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และประสิ ทธิ ผ ล เป นไปตาม
วัตถุ ประสงค และเปา หมายของบริษั ทฯ มีการดู แลรั กษาและใชทรั พย สินอยา งประหยัด และเหมาะสม มีระบบการ
ควบคุมภายในรวมทั้งการประเมิน และบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมตอเนื่องมีประสิทธิภาพ โดยเจาของหนวยงานจะตองมี
ระบบการทํางานที่เ ปนมาตรฐานที่ ดีและมีก ารควบคุม ภายใน เพื่อป องกั นเหตุการณอันไมพึ งประสงค ที่อาจจะสรา ง
ความเสีย หายใหกั บบริษั ทฯ ได และพั ฒนาใหพ นัก งานในหน วยงานมี ความรูสึ กร วมในอันที่จ ะปฏิบั ติง านตามวิ ธี
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมถึงระเบี ยบและกฎหมายที่ เกี่ยวขอ ง และพร อมที่จะใหบริษัทฯ ประเมินและตรวจสอบการ
ทํางานไดตลอดเวลา
สําหรับการควบคุมภายในของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดเห็นชอบใหวาจางบุคคลภายนอกเพื่อ
มาปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ ไดแก บริษัท 24 อินเตอรเซอรวิสเซส จํากั ด ซึ่งมีความเปนอิสระ
และมีความชํ านาญในการวางระบบการควบคุม ภายในที่ ดี เพื่อปรับปรุงระบบการทํางานใหมีป ระสิ ทธิภ าพยิ่ งขึ้ น
ผูตรวจสอบภายในจะเขามาตรวจสอบอยางตอเนื่องทุกๆ ไตรมาส โดยนางสาวกานติมา คงสมยุติ เปนผูรับผิดชอบหลัก
ในการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย
โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติในการควบคุมภายใน ดังนี้
1. กําหนดใหเ ปนหน าที่และความรับ ผิดชอบของผูบริ หารทุ กระดั บที่จะตองดู แลและตรวจสอบระบบการ
ทํางานภายในหน วยงานของตนให มีประสิท ธิภาพ และถู กตอ งตามระเบีย บการปฏิ บัติง าน โดยมี ระบบการควบคุ ม
ภายในที่รัด กุมสามารถตรวจสอบได ทุก หนวยงานจะตองจัดทํา คูมือกํ าหนดระเบียบการปฏิ บัติงานเปนบรรทั ดฐาน
สําหรับการดําเนินกิจการในสวนงานที่อยูในความดูแลของตน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ นโยบาย
สําคัญและระเบียบปฏิบัตอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับหลักการกํากับดูแลกิจการ
2. แนวทางการควบคุมภายในที่มี การประเมิน และบริหารควบคุม ความเสี่ยงเปนแนวทางที่จะชวยใหแตล ะ
หนวยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมดวยการลดผลกระทบ หรือลดโอกาสที่
จะเกิ ดความเสี่ย งดังกลาว โดยบริษัท ฯ ตอ งการใหพนั กงานทุกระดับชั้นมีสว นรวม ในการประเมินและควบคุม ความ
เสี่ยงโดยทั่วกันเพื่อชวยกันปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
3. ผูต รวจสอบภายในจะเปนผูส นับ สนุ นผู บริ หารทุ กหนว ยงาน ในการจัด ให มีก ารควบคุ มภายในในทุ ก
หนวยงาน และดําเนินการตรวจสอบเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใหแนใจวาทุกหนวยงานมีระบบการควบคุ ม
ภายในที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพ และมี การปฏิ บัติ ตามขั้นตอนที่กํ าหนดอย างตอเนื่อ งสม่ํ าเสมอ ซึ่ง จะนํ าไปสูก ารปรับ ปรุ ง
ระบบงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเนนไปในลักษณะที่สรางสรรค และปรับปรุงระบบงานใหดีขึ้น รายงาน
ที่ผูตรวจสอบภายในจั ดทําขึ้น ซึ่งฝา ยที่เปนเจาของระบบงานมีค วามเห็ นสอดคลองดว ยกันแล ว จะนํ าไปพิจ ารณาใน
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหความเห็นชอบกอนที่จะนํา ไปปฏิบัติตอไป หากปรากฏวามีระบบงานในหนวยงานใดที่
ตองปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้น ขอใหถือเปนหนาที่ของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของรีบดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือวาหนาที่ดั งกลาวเปนสวนหนึ่งของงานที่หนวยงานนั้นๆ รับผิดชอบและถือเป น
สวนหนึ่งในการประเมินผลงานของบุคคลที่เกี่ยวของดวย
นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัท ไดประกาศ “นโยบายบริหารความเสี่ยง” และ “กฎบัต ร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง” ในเบื้องตนให มีคณะทํางานดําเนินการจัดเตรียมแนวทางบริหารความเสี่ย ง และใน
วันที่ 26 กุมภาพั นธ 2559 คณะกรรมการบริษัทได แตงตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบั ติหนาที่ ในการ
วางแผน จั ดอันดับความเสี่ ยงของบริ ษัทฯ จัดหาแนวทางการป องกันความเสี่ย ง และบริ หารจั ดการความเสี่ย งของ
บริษัทฯ และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบทุก 6 เดือน
บริษัทฯ ใหความสําคั ญกับการบริหารความเสี่ยง ตั้ งแตการคนหา ระบุ วิเคราะห ประเมินความเสี่ย ง การ
จัดการและควบคุม ความเสี่ยง ตลอดจนติด ตามและรายงานผล โดยนําแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน
ISO 31000 มาพั ฒนากรอบการบริ หารความเสี่ ยง โดยอ างอิง แนวทางปฏิ บั ติด านการควบคุม ภายในของ The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีดังนี้
1. บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใตค วามเสี่ย ง 6 ดานคือ ดา นการลงทุน ด านการเงิน ดา นการดํ าเนินงาน ดา น
การเมืองและนโยบายภาครัฐ ดานการกํา กับดูแลกิจการที่ดีและกฎหมาย และดานชื่อ เสียงภาพลักษณ ดังนั้นบริษัท ฯ
จึงต องมี การจัด การความเสี่ ยงอยา งเป นระบบและตอเนื่อ ง ทั้ งในระดั บองคก รและระดับ โครงการ โดยใชม าตรฐาน
เดียวกันตามที่บริษัทฯ กําหนด
2. ผูบริหารตองสื่อสารใหบุค ลากรในทุกฝายงานทราบถึงความสําคัญของการบริ หารจัดการความเสี่ยงและ
ความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยบุคลากรของบริษัทจะตองสามารถแสดงสถานะความเสี่ยงในงานที่เกี่ยวของไดและนําไปใช
ประกอบการตัดสิ นใจเพื่อ บริ หารจัดการฝ ายงาน รวมถึง กําหนดแนวทางการดํ าเนิ นงานที่ เหมาะสมและแผนสํา รอง
ฉุกเฉินเพื่อรับมือกับความเสี่ยงนั้นๆ
3. ใหแตละฝายงานใชแผนที่ความเสี่ย งและเครื่อ งมือบริหารความเสี่ยงตามคูมือการบริหารความเสี่ยงเพื่ อ
ดําเนินการค นหา ระบุป จจัยเสี่ยง และรูปแบบของความเสี่ ยงที่มีผลกระทบตอการดํ าเนินงาน วิเคราะหป ระเมินความ
เสี่ยงทีคนพบ กําหนดระดับความเสี่ยงพรอมทั้งเกณฑที่ยอมรับได กําหนดแนวทางปฏิบัติ/มาตรการ หรือแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่จะปองกัน บรรเทา หลีกเลี่ยงหรือ ควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ตลอดจนกํากับ ติดตาม ทบทวนและ
ประเมินผลการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นตามลําดับ
4. ใหผูรับผิดชอบแตละฝายงานรายงานการติดตามประเมินผลการบริห ารความเสี่ยงตามที่บริษัทฯ กําหนด
เสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกําหนดแนวทางปฏิบัติรวมถึง
กํากับความเสี่ยงภายในองคกร และเปนผูสรุปและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทตอไป

โครงสรางการบริหารความเสี่ยงและหนาที่ความรับผิดชอบ (ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563)

(1) คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่รับผิดชอบในภาพรวมของการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษทั ฯ
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทดวยการชวยสอบทานอยางเปนอิสระ ให
มั่นใจวาระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
(3) คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่ความรับผิดชอบในการทบทวน กํากับดูแลและติดตามสถานะความเสี่ยงที่
สําคัญของธุรกิจ และระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(4) ประธานเจาหนา ที่บริหาร มีหนาที่ ความรับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ย ง
กํากับดูแลใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงไดรับการปฏิบัติทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง สรางความมั่นใจวามีแผนจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม
(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ความรับผิดชอบครอบคลุมในเรื่องดังตอไปนี้
(5.1) กําหนดนโยบาย เปาหมายและกลยุทธการบริหารความเสี่ยง
(5.2) พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงทั้งองคกรใหมีประสิทธิภาพและผลักดันใหเกิดความรวมมือใน
การบริหารความเสี่ยงทุกระดับอยางตอเนื่อง
(5.3) ติดตามและสอบทานความเสี่ยงของหนวยงานตางๆพรอมใหขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
(5.4) กํากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
(5.5) รายงานความเสี่ ยงและผลการบริหารจั ดการความเสี่ย งตอ ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ตาม
วาระที่กําหนด

ผลลัพธที่คาดหวังจากการบริหารความเสี่ยง
(1) สรางความตระหนักถึง ความจํา เปนในการจัด การความเสี่ยงในเชิง รุก โดยระบุ ประเมิน และจั ดการกั บ
ความเสี่ยงอยางจริงจังและทั่วถึงทั้งองคกร
(2) เพิ่มชองทางในการระบุโอกาสที่อาจนําไปสูการเติบโตของกิจการ และมีความพรอมสําหรับภัยคุกคามที่
จะเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน
(3) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ไดมาตรฐานตามคานิยมสากล
(4) เพิ่มโอกาสและความเป นไปได ที่จะมีผลการดํา เนินงานที่บรรลุ เปาหมาย อันจะนํามาซึ่ง ความมั่ นใจและ
ความไววางใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอกิจการ
(5) สามารถนําขอมูลความเสี่ยงไปประกอบการวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
(6) ทําใหการดําเนินงานตามแผนกลยุทธมีความชัดเจน และคาดการณลวงหนาไดมากขึ้น
(7) เพิ่มความสามารถในการบริหารอุบัติการณไดดีขึ้น
(8) เพิ่มการเรียนรูจากประสบการณในการจัดการกับความเสี่ยง
การทบทวนนโยบาย
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะตอ งทบทวนนโยบายการบริห ารความเสี่ย งและคู มือ เอกสารต างๆ ที่
เกี่ยวของอยางนอยปละ 1 ครั้ง แลวรายงานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการนําไปใชงานเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ตระหนักดี วาการที่ ธุรกิจจะเจริญเติ บโตไดอ ยางมั่นคงและยั่งยื นนั้น ปจ จัยหนึ่งที่ สําคัญคือ การสรา ง
สมดุลของกําไรเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดังนั้น นอกจากความมุงมั่นในการขยายกิจการใหไดตามเปาหมาย
แลว บริษัทฯ จึงได กําหนดใหมีสร างสรรคกิจกรรมเพื่ อสังคมและสิ่ง แวดลอ มอยา งตอเนื่ องมากขึ้น และทําให เห็นผล
อยางเปนรูป ธรรมที่ชัดเจนขึ้น โดยเนนการสรา งรากฐานของความเขา ใจและรับรู รวมกันใหเกิ ดขึ้นในองค กรเปนลําดั บ
แรก เมื่อหนวยยอยขององคกรเขาใจแลว จึงจะเกิดการสรางสรรคไดอยางตอเนื่องตามที่คาดหวังไว โดยบริษัทฯ ไดยดึ
ตามแนวทางปฏิบั ติใน 7 หัวขอหลั กตามแนวทางความรับผิดชอบต อสังคมของกิจการที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยไดกําหนดขึ้น และ ISO 26000 มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม ดังตอไปนี้
1.

การกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ มุงมั่ นที่จะดําเนิ นธุรกิ จอยา งโปร งใส ตรวจสอบได มีการเปด เผยข อมูลที่ สําคัญ และไมขัด ตอหลั ก
กฎหมายและกฎระเบีย บที่เกี่ ยวขอ ง รวมถึงต องคํา นึงถึง ประโยชนที่ จะเกิ ดขึ้นกั บผูมีส วนได สวนเสียทุก ฝาย ดังนั้ น
เพื่อใหพนักงานของบริษั ทฯ ไดมีความเขาใจตรงกันและมีหลักยึดปฏิบั ติ บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแ ล
กิจการและนโยบายที่เกี่ยวขอ งตางๆบนอินทราเน็ตของบริ ษัทฯ และประชาสัมพันธให พนักงานไดรับ ทราบขอมูลและ
ปฎิบัติตาม
2.

การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงไดประกาศนโยบายตอ ตานการทุจริตและคอรรัปชั่ น
ไวเปนแนวทางในการดํ าเนินงาน อันจะชวยลดปญหาของความขัดแย งทางผลประโยชนหรือ การละเมิด กฎหมายได
และ นโยบายทางสารสนเทศที่ครอบคลุมถึงการใชผลิตภัณฑที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง เพื่อขจัดปญหาการละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญา โดยมี การกํ าหนดบทลงโทษกํา กับไวบ นอินทราเน็ ตของบริษัทฯ และประชาสัมพั นธให พนักงานไดรั บทราบ
ขอ มูล และปฏิ บัติ ตาม นอกจากนี้บ ริษั ทฯ มีก ารทบทวนมาตรฐานการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การและปรับ ปรุ งนโยบายให
สอดคลองกับมาตรฐานสากล บริษัทฯ ไดรั บใบรับรองการมีนโยบายและแนวปฏิบัติตามโครงการแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) สะทอนความ
มุงมั่นในการปฏิบัติต ามนโยบายการตอ ตานทุจริ ตคอร รัปชั่ นมาใชจริ งในองค การไดและประกาศตนร วมต อตา นการ
ทุจริตคอรรปั ชั่นทุกรูปแบบ
เมื่ อวั นที่ 7 มิ ถุนายน 2561 บริ ษัท ฯ ผ านการรั บ รอง Anti-Corruption จาก โครงการแนวรว มปฏิบั ติข อง
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
3.

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน
บริษัทฯ ใหการปฏิบัติตอพนั กงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม มีสวัสดิการ ความปลอดภัย และสุขอนามัย ที่
สอดคลองกับมาตรฐานแรงงาน มีการตอบแทนพนักงานในลักษณะที่ นอกเหนือ จากคาจ างและโบนัส และจั ดฝกอบรม
สรางเสริ มพัฒ นาศั กยภาพของพนักงาน เพื่อใหพนั กงานได เสริ มศัก ยภาพในด านต างๆ และพัฒ นาความสัมพั นธใ น
องค ก ร และพั ฒ นาศัก ยภาพ ยกระดั บ ความรูแ ละความสามารถของพนัก งาน อี ก ทั้ งสร า งเสริ ม การสื่ อสารที่ มี
ประสิทธิภาพและการทํางานเปนทีม และหลักสูตรเฉพาะของสวนงานอื่นๆ ยกตัวอย างเชน จัดอบรมหลักสูตร Senior
Supervisor ใหแก หลัก สูตรการพั ฒนาทั กษะสํ าหรั บหัวหนางาน Leadership Skill Development เจาหน าที่ แพทย
และพยาบาลของโรงพยาบาลพิษณุเวช เปนตน

นอกจากนี้ยังไดสนับสนุนใหกรรมการบริษัทเขารับการฝกอบรมกับ “สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย” อีกดวย
4.

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
เพื่อเปนการรักษามาตรฐานการใหบริการแกลูก คาระดับ บน บริษั ทฯ จึงไดทําสัญญาการจั ดการกับ กลุมแมริ
ออทซึ่งเปนกลุม โรงแรมระดับ นานาชาติที่มีชื่อ เสียง เพื่อให บริหารงานโรงแรมแมริออท เอ็คเซ็ คคิวทีฟ อพาร ทเมนท
สาทร วิส ตา – กรุ งเทพฯ โดยบริษัท ฯ ไดติด ตามผลการดําเนินงานทุกไตรมาสเพื่อใหมั่นใจวาผูบริ โภคจะไดรับสิ่งที่ ดี
ที่สุด ซึ่งที่ ผานมาโครงการนี้ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมซึ่ง ผูบริโภคเปนผูให คะแนนมาโดยตลอด นอกจากนี้บริษั ทฯ ไดทํ า
สัญญาการจัดการกับบริษัท แอสคอทท อินเตอรเนชั่นแนล แมนเนจเมนท (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผูนําตลาด
ดานการบริห ารเซอร วิส อพาร ทเมนทร ายใหญ ที่สุ ดในภู มิภ าคเอเชี ย แปซิ ฟก ยุ โรป และตะวันออกกลาง มาเป น
ผูบริหารโครงการซัมเมอรเซ็ท เอกมัย กรุงเทพฯ

5.

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
บริษัทฯ มีการจัดซอมดับเพลิงใหแ กอาคารที่บริ ษัทฯ ไดเขาไปบริห าร และยังได สงพนั กงานไปเขาร วมการ
อบรมการช วยชีวิ ต ขั้นสูง รว มกั บโรงพยาบาลบี เอ็ นเอช เพื่ อเรีย นรู การปฏิ บัติ ตนหากมี เพื่ อนพนัก งานหรือ ลูก ค า
จําเปนตองไดรับความชวยเหลือเรงดวน
6.

การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ไดดําเนิ นกิจกรรม CSR- In process ซึ่งเปนกิจกรรมเพื่อ สังคมและสิ่งแวดลอมที่ มีผลตอผู มีสวนได
สวนเสียและสิ่งแวดลอมขององคกร
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดดํา เนินกิจกรรม CSR - After process ซึ่งเปนกิจกรรมเพื่อสัง คมและสิ่ง แวดลอมที่
ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกรโดยตรงมาอยางตอเนื่อง โดยในป 2562 บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี้

กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
• การระดมทุนสํ าหรับภารกิจมอบการศัลยกรรมรักษาภาวะปากแหวงเพดานโหว ของมูล นิธิสรา งรอยยิ้ ม
ซึ่งเปนโครงการที่บ ริษัทฯ ไดริเ ริ่มและดําเนิ นการตอเนื่ องมาหลายป แลว ในป 2562 สามารถระดมทุนและเงินบริจาค
จากลูกคาและพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 91,859 บาท
• บริษั ทฯ จั ดกิ จกรรม Wish upon a Star เพื่อ ระดมทุนจากลูก คา และพนั กงานของบริษัท ฯ เพื่ อจั ดหา
ของขวัญ อุปกรณกีฬา อุปกรณเครื่องเขียน เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและบริจาคสิ่งของตางใหนักเรียนโรงเรียนบางเก า
ในอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี บริษัทฯ มอบเงินบริจาคจํานวน 16,681 บาท
• บริษัทฯ จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Run to give” เพื่อบริจ าครายไดหลังหั กคาใชจ ายจากการขายเสื้อและ
กระเปา ใหแกองคการชว ยเหลือเด็กประจํ าประเทศไทยเพื่อเปนทุ นการศึก ษาใหแก เด็กๆ โดยมอบเงินบริจาคจํานวน
22,750 บาท
• บริษั ทฯ จัดกิ จกรรมป นน้ํา ใจใหผู ปวยมะเร็งเตานม เพื่ อระดมทุ นโดยการออกร านขายสิ นคา เพื่ อนํ า
รายไดหลังหักคาใชจายจํานวน 900 บาทไปมอบใหแกมูลนิธิม ะเร็งเตานมเพื่อชวยเหลือสตรีที่ปวยเปนมะเร็งเตานมใน
วันสตรีสากล
• บริษัทฯ ไดบริจ าคขาวของเครื่องใชเกาของ แมริออท เอ็ กเซคคิวทีฟ เซอรวิสอพารทเมนทสาทร-วิสต า
ใหแกวัดสวนแกวเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป

• พนักงานและผู บริหารของโครงการซัมเมอรเซ็ท เอกมัย กรุงเทพฯ ไดจัดกิจกรรมปลูกปาชายเลน ที่บาง
ขุนเทียนเพื่อปองกันการพังทลายของดินตามแนวชายหาด
• พนักงานและผูบ ริหารของโครงการซัมเมอรเ ซ็ท เอกมัย กรุงเทพฯ ไดมอบอาหารสัตว อุปกรณทําความ
สะอาด น้ํายาฆาเห็บและหมัด หนังสือ พิมพเกา ตลอดจนสิ่งของตางๆ ที่จําเป นใหแก มูลนิ ธิสงเคราะห สัตวพิการเพื่ อ
ชวยเหลือสัตวพิการที่ปจจุบันอุปการะสุนัขและแมวพิการกวา 200 ตัว
• บริษัทฯ ไดบริจาครองทาแตะเกาที่ใชในหองนอนของโครงการซัมเมอรเซ็ท เอกมัย กรุงเทพฯ นอกจากนี้
ยังรับบริจาคตุกตา เสื้อ ผา สิ่งของตางๆที่ไมใ ชแลว โดยนําไปมอบให แกมูลนิธิปนกันเพื่อนําไปขายและหารายไดเป น
ทุนการศึกษาใหแกเด็กๆในตางจังหวัด
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท พิษณุเวช จํากัด
• โรงพยาบาลพิษณุ เวช ไดจัดกิจกรรมอาสา ตนกลาแหงความดี โดยในป 2562 ไดมอบทุนการศึกษา สื่ อ
การเรียนการสอนหนังสือ คอมพิว เตอร เสื้อผา ยาสามัญประจําบ านใหแกนักเรียน ณ โรงเรียนองคการอุตสาหกรรม
ปาไม 2 จังหวัดพิษณุโลก
• โรงพยาบาลพิษณุเวชมอบสิ่งของและเงินชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมที่อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
• เจา หนา ที่ของโรงพยาบาลไดไปสอนการปฐมพยาบาลเบื้ องต นให กับนั กเรี ยน โรงเรี ยนอิ มพีเ รียล ใน
กิจกรรม Safety Day & ภัยพิบัติประจําปการศึกษา 2562
• โรงพยาบาลพิษณุ เวชได จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อใหความรู แกประชาชนในดานตางๆ เชน การเสวนาเพื่ อ
เตรียมพื้ นฐานที่ดี ใหลูกรัก และโภชนาการที่ดีสําหรับคุณแม ตั้งครรภ เสวนาการออกกําลัง กายอยา งฉลาดเพื่อชีวิต ที่
ดีกวา เปนตน
• จัดหนวยแพทยเคลื่อ นที่ไ ปให บริก ารในงานบ านมุ ง เนินมะปราง มาราธอน 2019 เพื่อใหบริ การปฐม
พยาบาลแกผูรวมการแขงขันวิ่งมาราธอน
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด
• โรงพยาบาลพริ้นซ ปากน้ําโพ ไดมอบเสื้ อชูชี พจํ านวน 50 ตั วให แกเ ทศบาลนครสวรรค เพื่อ แจกจา ย
ใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานประชาชนในการสัญจรทางเรือเพื่อทองเที่ยว และเพื่อความปลอดภัยในการโดยสารเรือ
• โรงพยาบาลพริ้นซ ปากน้ําโพ รวมมื อกับเทศบาลนครสวรรค จัด ตั้งศูนยสุ ขภาพอุทยานสวรรคเพื่อเป น
แหลงความรุดานสุขภาพและใหบริการสุขภาพเบื้องตนกับประชาชนในจังหวัดนครสวรรค
• เจาหนาที่ ของโรงพยาบาลพริ้ นซปากน้ํา โพ สอนการใชเครื่ องกระตุก หัวใจไฟฟ า AED ใหแกอ งคกรและ
หนวยงานที่โรงพยาบาลมอบเครื่องกระตุกหัวใจไวให เพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจในการใชงานไดอยางถูกตอง
• โรงพยาบาลพริ้นซ ปากน้ํ าโพจั ดกิ จกรรมรั บบริจ าคโลหิ ตร วมกับ ภาคการบริ การโลหิ ตแหง ชาติที่ 8
จังหวัดนครสวรรคโดยมีผูรับบริการและพนักงานของโรงพยาบาลเขารวมบริจาคโลหิตจํานวน 72 ยูนิต
• ศูนยไตเทียม โรงพยาบาลพริ้นซ ปากน้ําโพ 2 ใหบริ การฟอกไตโดยไมคิดคาใชจาย แกผูป วยโรคไตที่ มี
รายไดนอย
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท สหแพทยพิจิตร จํากัด
โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร นําโดยคณะแพทย พยาบาลและเจาหนาที่ไ ดออกหนวยแพทยเคลื่อนที่เพื่อตรวจ
สุขภาพเบื้องตน รวมกับหนวยงานของภาครัฐและเอกชน ทางโรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตรไดมอบเงินสนับสนุนและน้ํ า
ดื่ม 50 โหลชวยผูประสบภัยน้ําทวมใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร สนับสนุนเครื่องดื่ม

อาหารแห งใหศู นย อํา นวยการความปลอดภัย ทางถนนในช วงเทศกาลปใ หม จั ดอบรมการชว ยชี วิต ขั้นพื้นฐานใน
โครงการกูชืพ กูภัย จังหวั ดพิจิตร เจา หนาที่ แพทย และพยาบาลของโรงพยาบาลสหเวชไดเขารวมซอ มการฝกอบรม
ดับเพลิงเบื้องตนที่ศูนยการคาท็อปส พลาซา จังหวัดพิจิตร
7.

การใหความสําคัญกับการสรางความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาการรับผิดชอบตอสังคมใหเกิดความยั่งยืนมากขึ้น จึงไดเริ่มใหความสําคัญกับ
การจั ดทํารายงานความยั่งยื น (Sustainability Report) ขึ้น เพื่อประกาศจุดยืนของบริษัท ฯ และเพื่อ ใหเป นจุดเริ่มต น
ของการสรางความยั่งยืนอยางสมดุลใหกับผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ห ม า ย เ ห ตุ : โ ป ร ด อ า น ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น ร า ย ง า น ก า ร พั ฒ น า ธุ ร กิ จ อ ย า ง ยั่ ง ยื น ใ น เ ว็ ป ไ ซ ต ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ
http://www.principalcapital.co.th/corporate-governance

รายการระหวางกัน
1. เปดเผยรายการระหวางบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไมมีร ายการระหวางบุคคลอื่นที่ อาจมี ความขัดแยงกับ บริษั ทฯ มีเพี ยงรายการ
ระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยที่เปนปกติธุรกิจ ซึ่งไดมีการเปดเผยขอมูลไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป
2562 แลว
2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหวางกัน
การทํารายการระหวางกันกับบริษัท ยอยนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได ใหความเห็นวา มีความสมเหตุสมผล
และเปนรายการปกติของธุรกิจที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป โดยมีราคาและมีเงื่อนไขที่เปนธรรม
3. นโยบายการทํารายการระหวางกัน
เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมตอผูถือหุนทุกรายโดยเทาเทียมกันรวมถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ จึงไดจัดทํา “นโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน” ขึ้น และประกาศไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
โดยยึดหลักการดังนี้
• เปนรายการที่ผานขั้นตอนการอนุมัติที่โปรงใสโดยกรรมการและผูบ ริหารดวยความรับ ผิดชอบระมัดระวัง
และซื่อสัตยสุจริต โดยผูมีสวนไดสวนเสียไมไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ
• เปนรายการที่ดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เสมือ นการทํารายการกับ บุคคลภายนอก
• มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทําใหมั่นใจไดวาการทํารายการเปนไปตามขั้นตอนที่ถูกตอ ง
กรณีที่ รายการระหวางกันของบริษั ทฯ เกิดขึ้นกับบุค คลที่อ าจมีค วามขั ดแยง ทางผลประโยชน บริษั ทฯ จะ
นําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี
ที่ค ณะกรรมการตรวจสอบไม มีค วามชํา นาญในการพิ จารณารายการระหวา งกั นที่อ าจเกิ ด ขึ้นบริ ษัท ฯ จะจั ดให มี
ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว ทั้งนี้การอนุมัติการเข า
ทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับของบริษทั
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
หากเกิดรายการระหวางกัน บริษัทฯ จะดําเนินการให มีการอนุมัติใหทํารายการดั งกลาว โดยบุคคลที่มีสวนได
เสีย หรือ อาจขัด แยง จะต องไมมี สวนในการพิจารณาอนุมั ติ ทั้ง นี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป นผูพิ จารณา และให
ความเห็นตอการทํา รายการดังกลาวทุก ครั้ง ซึ่งขั้นตอนการอนุมัติการใหความเห็นชอบในการใหทํา รายการดังกลาวจะ
ดําเนินการตามขั้นตอนของขอกําหนดหรือ ประกาศของสํา นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ประกาศของคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน ขอกําหนดเรื่องรายการที่เกี่ย วโยงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด โดยการกําหนดราคา คาตอบแทน หรือคาธรรมเนียมเกี่ยวกับ
รายการระหวางกันบริ ษัทจะกําหนดโดยอางอิ งจากราคาตลาด ตลอดจนมาตรฐานการบัญชี ที่กําหนดโดยสมาคมนั ก

บัญ ชีแ ละผูส อบบั ญชี อนุ ญาตแหง ประเทศไทย รวมทั้ งพิ จารณาถึ ง ความสมเหตุส มผลของรายการ และคํา นึง ถึ ง
ประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ และจะเปดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

ความเห็น
ขา พเจา เห็นวา งบการเงินรวมของบริ ษัท พริ้ นซิ เพิ ล แคป ตอล จํ ากั ด (มหาชน) (บริ ษัท ) และบริ ษัท ย อย (กลุ มกิ จ การ) และ
งบการเงินเฉพาะกิจ การของบริษั ท แสดงฐานะการเงิ นรวมของกลุ มกิ จ การและฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดํา เนิ นงานรวมและผลการดํ าเนินงานเฉพาะกิจ การ กระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจ การสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูก ตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ การประกอบดวย
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิจ การ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ .ศ.2562
• งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เฉพาะกิจ การสําหรับปสิ้ นสุดวั นเดีย วกั น
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและงบแสดงการเปลี่ย นแปลงสว นของเจาของเฉพาะกิจ การสําหรับ
ปสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิจ การสําหรับปสิ้นสุด วั นเดียวกั น และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจ การซึ่งรวมถึ งหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เกณฑในการแสดงความเห็ น
ขาพเจา ได ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรับผิดชอบของขาพเจา ได กลา วไว ในสวนของความรั บผิด ชอบ
ของผู สอบบั ญชีตอ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จ การในรายงานของข าพเจา ข าพเจ ามีความเป นอิสระจาก
กลุมกิจ การและบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบั ญชีในสวนที่ เกี่ยวของกั บการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จ การที่ กํา หนดโดยสภาวิ ช าชี พบั ญ ชี ในพระบรมราชู ปถั ม ภ และขา พเจ าได ปฏิ บัติ ต ามความรั บผิ ด ชอบ
ดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอ กําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อว าหลักฐานการสอบบั ญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม
ความมีสาระสําคัญ
ความมีสาระสําคัญโดยรวมสําหรับงบการเงินรวมเทากับ 29 ลานบาท
(รอยละ 1 ของรายไดรวมของกลุมกิจ การ)
ขอบเขตการตรวจสอบ
ขาพเจาไดปฏิ บัติงานตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุมกิ จ การโดย
มุงเนนตรวจสอบกิจ การที่ มีส าระสํา คัญ ตอ กลุ มกิ จ การ ซึ่งคิด เป น
รอยละ 86 ของรายไดร วมของกลุมกิ จ การ และเป นรอยละ 83 ของ
สินทรัพยรวมของกลุมกิจ การ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
ขา พเจา ไดร ะบุ เรื่ อ ง การรวมธุ รกิ จ - การรั บโอนกิ จ การทั้ งหมด
เปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

ความมีสาระสําคัญ
ขอบเขตของการตรวจสอบของขาพเจากํ าหนดตามความมีสาระสํา คัญ ขาพเจากํ าหนดแผนการตรวจสอบเพื่อให ไดค วามเชื่อมั่ น
อยา งสมเหตุ สมผล วา งบการเงินรวมปราศจากการแสดงข อมู ลที่ ขัด ตอข อเท็จ จริ งอั นเปนสาระสํ าคั ญ การแสดงขอ มูล ที่ขั ดต อ
ขอเท็จ จริงอาจเกิดจากการทุจ ริ ตหรือข อผิดพลาด การแสดงขอ มูลที่ขัดต อขอเท็ จ จริงจะถูกพิจ ารณาวามี สาระสํ าคัญถาการแสดง
ขอมูล ที่ขัด ตอขอ เท็จ จริงรายการใดรายการหนึ่งหรือทุ กรายการโดยรวมจะสามารถคาดการณได อยางสมเหตุส มผลว ามีอิ ทธิพ ล
ตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ของผูใชงบการเงิ นรวม
ขาพเจาไดพิจ ารณาความมีสาระสําคัญตามดุลยพินิจ เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ โดยกําหนดความมีสาระสําคัญโดยรวมสําหรับงบการเงินรวม
เปนจํา นวนเงิ นตามเกณฑ ดั งที่ อธิบายไวใ นตาราง ขาพเจ าใชความมีสาระสําคั ญและพิ จ ารณาปจ จัย เชิงคุณ ภาพในการกํา หนด
ขอบเขตการตรวจสอบ รวมถึงลัก ษณะ ชว งเวลา และขอบเขตของวิ ธ ีก ารตรวจสอบ และเพื่ อประเมินผลกระทบของการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จ จริง ทั้งในแงของแตละรายการและผลรวมของทุกรายการตองบการเงินโดยรวม

เหตุผลในการใชขอมู ลอา งอิง ในการ ขาพเจาเลื อกใชรายไดเป นขอ มูลอา งอิงในการกําหนดความมี สาระสําคั ญเนื่อ งจาก
ผลการดํ าเนิ นงานของกลุ มกิจ การในรอบหลายปมีค วามผันผวน ขาพเจา จึงเห็นว า
กําหนดความมีสาระสําคัญ
การใช รายได เปนขอ มูลอางอิงในการกํา หนดความมีสาระสําคั ญมีความเหมาะสมกั บ
กลุมกิจ การในรอบปปจ จุบันมากกวาการใชกําไรกอนภาษีเงินได
ขาพเจาไดตกลงกับคณะกรรมการตรวจสอบวา ขาพเจาจะรายงานการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จ จริงที่พบระหวางการตรวจสอบของ
ขาพเจา ซึ่งมีจ ํานวนเงินที่มากกวา 1.45 ลานบาท
วิธีกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ
ขาพเจากําหนดขอบเขตการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติงานอยางเพียงพอ เพื่อใหขาพเจาแสดงความเห็นตองบการเงินรวมของกลุมกิจ การ
โดยขาพเจา พิจ ารณาถึงโครงสรา งของกลุ มกิจ การ กระบวนการและการควบคุม ทางดานบัญชี และอุต สาหกรรมของกลุ มกิจ การ
ที่ดําเนินการอยู
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่อ งสํ าคัญ ในการตรวจสอบคือ เรื่ องตางๆ ที่มี นัยสํ าคั ญที่ สุดตามดุลยพินิจ เยี่ยงผูประกอบวิช าชี พของข าพเจา ในการตรวจสอบ
งบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จ การสํา หรับงวดปจ จุ บัน ขาพเจา ไดนําเรื่ องเหลา นี้มาพิจ ารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงิ นรวมโดยรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จ การและในการแสดงความเห็ นของขา พเจา ทั้ งนี้ ข าพเจา ไม ได แสดงความเห็ น
แยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

1. การประเมินการดอยคาของคาความนิยม
อ า งถึ งหมา ยเหตุ ประก อบงบการ เงิ นข อ 4 ประมา ณกา ร ขา พเจ า ได รั บข อ มูล เกี่ ย วกั บประมาณการกระแสเงิ นสด
ทางบั ญ ชี ที่ สํา คั ญ ข อ สมมติ ฐ าน และการใช ดุ ลยพิ นิจ และ ในอนาคตของหนวยสินทรัพ ยที่ก อใหเกิ ดเงิ นสด ที่ จ ัดทํ าขึ้ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 คาความนิยม
โดยผูบ ริห ารของกลุม กิจ การ และไดทํ าความเขา ใจวิธ ี การ
จัดทําประมาณการดังกลาว
ภายใต ม าตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 36 เรื่อ ง การดอ ยคา ของ
สินทรั พย กลุมกิจ การต องทดสอบการด อยคา ของค าความนิย ม ขา พเจ า ได ส อบถามผู บริ ห ารในเชิ งทดสอบเพื่ อ ประเมิ น
ที่เกิดจากการรวมธุรกิจ เปนประจําทุกป
เกี่ยวกับความสมเหตุ สมผลของวิ ธ ีการและขอสมมติฐานที่ใ ช
ในการคาดการณข องผูบริหารเกี่ ยวกั บอัตราการเติ บโต และ
คา ความนิย มของกลุ มกิ จ การถู กป นส วนให แก หน วยสินทรั พ ย
อัต ราคิด ลดที่ ใช ในการคํา นวณที่ส อดคลอ งกั บสถานการณ
ที่กอ ให เกิด เงิ นสด (cash generating units) ที่กลุ มกิ จ การใชใ น
ทางธุ ร กิ จ ในป จ จุ บัน โดยอ างอิ งจากข อ มู ล ที่ เ ป ด เผยต อ
การประเมิ นค า ความนิ ยมเพื่อ ประโยชน ในการบริ ห ารภายใน
สาธารณะที่มีค วามสมเหตุส มผล และขอ มูลองคประกอบของ
ซึ่ งก็ คื อ โรงพยาบาลแต ล ะแห ง โดยค า ความนิ ย มดั งกล า ว
ตนทุนเงินทุนของธุรกิจ ที่เทียบเคียงกั น (WACC)
มีมูลคาตามบัญชีทั้งสิ้นรวม 1,657 ลานบาท
ข า พเ จ า ได ทดสอ บการ คํ า นว ณตั ว เ ลขสํ า คั ญ ที่ ไ ด จ า ก
ผูบริหารไดประเมินมู ลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพ ย
การประมาณการตามข อ สมมติ ฐ านข า งต น เพื่ อ คํ า นวณ
ที่กอ ใหเ กิดเงินสด โดยพิจ ารณาจากมู ลคา จากการใช ดวยการ
มู ล ค า ที่ ค า ดว า จะได รั บคื น แ ละเ ปรี ย บเที ย บกั บ มู ล ค า
คิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต และเปรียบเทียบกั บ
ตามบัญชี
มูลคาตามบัญชีเ พื่อพิจ ารณาวาจํ าเปนต องตั้งคา เผื่อการดอยค า
หรือไม
จากวิธ ีการปฏิบัติงานขางตน ขาพเจ าพบวาการประเมินมูลค า
ที่คาดวา จะไดรับคืนและข อสมมติ ฐานที่สํา คัญดั งกล าวอยูใ น
ผลจากการประเมินดังกลาว ผูบริ หารไมมีค วามจําเป นที่จ ะตอ ง
ขอบเขตที่สามารถยอมรับได
ตัง้ ค า เผื่ อ การด อ ยค า ของค า ความนิ ย ม ที่ ปนส ว นให ห น ว ย
สินทรั พยที่ กอใหเกิ ดเงิ นสดดังกลาวเนื่อ งจากมูล คาที่ คาดวาจะ
ไดรับคืนยังสูงกวามูลคาตามบัญชี
เนื่ อ งจากสถานกา รณ ท างธุ ร กิ จ ในป จ จุ บันมี ค วามผั นผว น
ซึ่งสงผลกระทบเป นอยา งมากต อข อสมมติฐ านที่ ใช ทั้ งในส ว น
ของป จ จั ยภายนอกและป จ จั ยภายในเพื่อ การประมาณการ
กระแสเงิ นสด ผูบริห ารได พิจ ารณาข อสมมติฐ านดังกล าวเพื่ อ
การประมาณการกระแสเงินสดที่ สะท อนถึงสถานการณปจ จุบัน
ขาพเจ าใหค วามสํา คัญกับเรื่องนี้ เนื่อ งจากขอสมมติฐานเหลา นี้
มีความอ อนไหวและมีผลกระทบอยางมากตอ มูลค าที่ค าดว าจะ
ได รับคืน ซึ่ งมี ผลกระทบต อผลการประเมิ นการดอ ยค าของค า
ความนิยม

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

2. การรวมธุรกิจ - การรับโอนกิจการทั้งหมด
อา งอิ งหมายเหตุ ประกอบงบการเงินข อ 24 เรื่อ ง การรั บโอน ขาพเจ าได สอบถามผู บริห ารเพื่อ ทํา ความเขาใจหลักเกณฑ
กิจ การทั้งหมด
ทีใ่ ชในการพิจ ารณาการรับรูร ายการที่เ กี่ยวกับการซื้อกิจ การ
โรงพยาบาล
ในระหว างป บริษั ทยอยของกลุมกิ จ การได ทํ าการชําระคาตอบแทน
เพื่ อ การเข า ซื้ อและรั บโอนกิ จ การทั้ งหมดของบริ ษั ท ลํ า พู น ขาพเจาไดประเมินการใชดุลยพินิจ ของผูบริหารและขอมูลที่ใ ช
รวมแพทย จํา กัด ซึ่งเปนบริษั ทที่ ประกอบธุ รกิ จ โรงพยาบาล ในการรั บรูร ายการซื้อ กิจ การโรงพยาบาล และเป นไปการ
เอกชน เพื่อขยายเครือขา ยในการประกอบธุรกิจ โรงพยาบาลของ ซื้อ ธุร กิจ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 3 เรื่อ ง
กลุ มกิ จ การให ครอบคลุ ม และเพื่ อเพิ่ มศั ก ยภาพในการแสวงหา การรวมธุรกิจ
รายไดของกลุมกิจ การในอนาคต
ขาพเจาไดอานสัญญาซื้อขายกิจ การโรงพยาบาล และรายงาน
ผูบริ ห ารประเมิ นว ารายการดั งกล า วเปนการรวมธุ รกิ จ ตาม การประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ที่ เ กี่ย วขอ งกั บการอนุ มั ติ
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
ให บริ ษัทยอยเข าทํ ารายการ นอกจากนี้ ยังได ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
ทางดา นบั ญชี ของผู สอบบั ญชี ในการวิ เคราะห ขอ มูล ที่ไ ดรั บ
ผลจากรายการดั งกลา ว ในวั นที่ 28 กุ ม ภาพั นธ พ.ศ. 2562 และข าพเจ าพิ จ ารณาว าการรั บรู รายการซื้อ กิจ การเปนไป
ผูบริ ห ารไดบันทึ ก มู ล ค าสิ นทรั พ ย สุท ธิ ที่ ไ ด รั บมาตามมู ล ค า ตามหลักเกณฑขางตน
ยุติธ รรมมูล คารวม 82.91 ลา นบาท และคา ความนิ ยมจากการ
ซื้อ ธุร กิจ จํา นวน 13.09 ลา นบาท ซึ่งเป นผลต างระหว างมูล ค า ขาพเจ าไดประเมิ นความน าเชื่อ ถือ ของรายงานการปนสว น
ยุติ ธ รรมของสิ นทรัพ ย สุ ทธิ ที่ ไ ดม าและสิ่ งตอบแทนที่ โอนให ราคาซื้อ ที่ จ ัด ทํา โดยผูเ ชี่ย วชาญในการประเมิ นราคาอิส ระ
การประเมินมู ลค าของสิ นทรัพ ยสุท ธิที่ ระบุได เป นส วนหนึ่งของ โดยขาพเจาไดพิจ ารณาคุณสมบัติ ความรูความสามารถ และ
การจั ด ทํ า การป นส ว นราคาซื้ อ (Purchase Price Allocation) ความเปนอิ สระของผูเ ชี่ยวชาญอิ สระ ขาพเจาได ตรวจขอมู ล
ซึ่งจัดทําโดยผูเชี่ยวชาญในการประเมิ นราคาอิสระ
เกี่ ยวกับการระบุ แ ละการวั ดมู ลค าสิ นทรั พย สุท ธิท่ี ได มากั บ
รายงานการป นส ว นราคาซื้ อ (Purchase Price Allocation)
ขา พเจา ให ค วามสํ าคั ญในเรื่ องนี้ เนื่ อ งจากการประเมินมูล ค า รวมถึงทดสอบการคํานวณคาความนิยมการซื้อธุรกิจ นอกจากนี้
สินทรั พ ยสุ ท ธิที่ ไ ดม าต อ งอาศัย การใชดุ ลยพิ นิจ ที่ สํา คั ญของ ขาพเจาไดตรวจรายการจายซื้อกับใบแจงยอดบัญชีธ นาคาร
ผูบริหารและผูเชี่ย วชาญอิส ระ ซึ่งมี ผลตอการรับรูสินทรัพยสุท ธิ
ที่ไดมาและคา ความนิยมจากการซื้ อธุรกิ จ นอกจากนี้มูล คาของ จากวิธ ี การทดสอบขางต น ขา พเจา พบวา รายการซื้อ กิจ การ
รายการการซื้ อธุ ร กิ จ ข า งตนเปนมู ล คา ที่ มี สาระสํ า คั ญต อ งบ โรงพยาบาลแบบการรับโอนกิ จ การทั้งหมดดังกลาว มีค วาม
การเงินของกลุมกิจ การ
เหมาะสม และวิธ ีการปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจ
ตามกระบวนการรั บโอนกิ จ การทั้ ง หมด (Entire Business
Transfer) ไดถูกบันทึกอยางเหมาะสม

ขอมูลอื่น
กรรมการเปนผูรั บผิดชอบต อขอมู ลอื่น ข อมูลอื่ นประกอบดวย ข อมูลซึ่ งรวมอยูในรายงานประจํา ป แต ไมรวมถึงงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจ การและรายงานของผูสอบบัญชีที่อ ยูในรายงานนั้ น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําป ภายหลั งวันที่ใ น
รายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็ นของข าพเจาต องบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จ การไม ครอบคลุมถึ งขอ มูล อื่นและข าพเจา ไมไ ดให ความเชื่อมั่ นต อ
ขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข าพเจาที่ เกี่ ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จ การ คื อการอา นและพิจ ารณาว า
ขอมู ลอื่นมีความขัดแยงที่ มีสาระสําคั ญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ การหรือ กับความรูที่ ไดรั บจากการตรวจสอบของ
ขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จ จริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อข าพเจ าไดอ านรายงานประจําป ข าพเจาสรุ ปไดว ามีการแสดงขอ มูลที่ขั ดตอข อเท็ จ จริงอันเป นสาระสํา คัญ ขา พเจา ตองสื่ อสาร
เรื่องดังกลาวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจ การ
กรรมการมี หนา ที่รั บผิด ชอบในการจัด ทําและนํ าเสนองบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จ การเหลา นี้โดยถู กตอ งตามที่ ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิ ดชอบเกี่ย วกับการควบคุม ภายในที่ก รรมการพิ จ ารณาวา จําเป นเพื่ อใหส ามารถจัด ทํางบ
การเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจ การที่ปราศจากการแสดงขอ มูลที่ขัด ตอขอ เท็จ จริ งอันเป นสาระสําคัญ ไมวาจะเกิด จากการทุจ ริ ต
หรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํา งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจ การ กรรมการรับผิ ดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ มกิจ การและบริษั ท
ในการดํ าเนิ นงานต อเนื่ อง เปด เผยเรื่ องที่ เกี่ย วกั บการดํา เนินงานตอ เนื่อ ง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ กณฑการบัญ ชีสํา หรั บ
การดําเนินงานตอเนื่องเว นแต กรรมการมี ความตั้ งใจที่จ ะเลิ กกลุ มกิจ การและบริ ษัท หรือ หยุด ดํา เนินงานหรื อไม สามารถดํา เนินงาน
ตอเนื่องตอไปได
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ชวยกรรมการในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมกิจ การและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู สอบบัญ ชีต อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ การ
การตรวจสอบของขา พเจามี วัต ถุประสงคเ พื่อ ให ได ความเชื่อ มั่นอย างสมเหตุสมผลวา งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจ การ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูล ที่ขัดตอขอ เท็จ จริงอันเปนสาระสํ าคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจ ริตหรือ ขอผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูสอบบัญ ชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจา อยูดว ย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อ มั่นในระดั บสูงแตไมไ ดเป น
การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญชีจ ะสามารถตรวจพบขอมู ลที่ขัดตอข อเท็จ จริ งอันเปนสาระสําคั ญ
ที่มี อยู ไ ดเ สมอไป ขอ มู ลที่ ขั ดต ขอ เท็จ จริงอาจเกิ ด จากการทุจ ริต หรือ ข อผิ ด พลาดและถื อว า มีส าระสํา คั ญเมื่ อคาดการณ อย า ง
สมเหตุสมผลได วารายการที่ขัด ตอขอ เท็จ จริงแตละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผ ลตอการตัด สินใจทางเศรษฐกิจ ของผู ใชงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ การเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจา ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจา ไดใชดุลยพินิจ เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเยี่ย ง
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงขอมูลที่ขั ดตอขอเท็จ จริงอันเปนสาระสําคั ญในงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจ การไมวา จะเกิดจากการทุจ ริ ตหรื อขอ ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติ งานตามวิธ ี การตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความ
เสี่ย งเหล านั้ น และไดห ลัก ฐานการสอบบัญ ชีที่ เพี ยงพอและเหมาะสมเพื่อ เป นเกณฑใ นการแสดงความเห็นของข าพเจ า
ความเสี่ ยงที่ ไมพ บขอ มูลที่ ขัดต อข อเท็ จ จริ งอันเปนสาระสํา คัญ ซึ่งเปนผลมาจากการทุจ ริ ตจะสูงกวา ความเสี่ ยงที่ เกิด จาก
ขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจ ริตอาจเกี่ย วกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดง
ขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จ จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทํา ความเข า ใจในระบบการควบคุม ภายในที่เ กี่ย วข อ งกั บการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธ ี การตรวจสอบที่ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ แตไมใชเพื่อ วัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมกิจ การและ
บริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทกี่ รรมการใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยกรรมการ
• สรุปเกี่ยวกั บความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสํ าหรั บการดําเนิ นงานตอเนื่ องของกรรมการจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ไ ดรับ และประเมินว ามีความไม แนนอนที่มีสาระสํา คัญที่เกี่ ยวกับเหตุก ารณหรื อสถานการณที่อาจเปนเหตุให เกิดข อ
สงสัยอยางมีนัยสําคัญ ตอความสามารถของกลุมกิจ การและบริ ษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถา ขาพเจาไดขอสรุปว า
มีค วามไมแ นนอนที่ มีส าระสํ า คัญ ขา พเจา ตอ งกล าวไว ในรายงานของผูส อบบั ญชี ของข า พเจา โดยใหข อ สังเกตถึ งการ
เปดเผยขอ มูลในงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จ การที่เกี่ ยวขอ ง หรื อถาการเปดเผยดังกลาวไมเพี ยงพอ ความเห็ น
ของขา พเจา จะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไ ดรับจนถึงวั นที่ในรายงานของผูสอบ
บัญชีข องขา พเจ า อยา งไรก็ตาม เหตุ การณ หรือ สถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใ หกลุ มกิจ การและบริ ษัทต องหยุ ดการ
ดําเนินงานตอเนื่อง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จ การโดยรวม รวมถึ งการเปด เผยขอมู ล
วางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ การแสดงรายการและเหตุการณใ นรูปแบบที่ทําให มีการนํ าเสนอข อมูลโดยถูกตอ ง
ตามที่ควรหรือไม
• ไดรับหลัก ฐานการสอบบั ญชีที่ เหมาะสมอยา งเพีย งพอเกี่ย วกับข อมูล ทางการเงินของกิ จ การภายในกลุมหรื อกิจ กรรมทาง
ธุรกิจ ภายในกลุมกิจ การเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแล และ
การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมกิจ การ ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดี ยวตอความเห็ นของขา พเจา

ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องตางๆ ที่สําคัญซึ่ งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของกาตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว
ประเด็นที่มีนัยสํ าคัญที่พบจากการตรวจสอบ และขอบกพรองที่ มีนัยสําคั ญในระบบกาควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการ
ตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจา ไดใหคํ ารับรองแกคณะกรรมการตรวจสอบวา ขาพเจา ไดปฏิบัติตามขอ กําหนดจรรยาบรรณที่เ กี่ยวขอ งกับความเปนอิ สระและ
ไดสื่อสารกับผูมีหนา ที่ในการกํ ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ ทั้งหมดตลอดจนเรื่อ งอื่นซึ่งขา พเจาเชื่อ วามีเหตุผ ลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจ ารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปอ งกั นไมใหขา พเจาขาดความเปนอิสระ

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด

ชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

งบแสดงฐาน ะการเงิน
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

7
8

395,864,506
525,827,195

449,319,453
6,064,020

53,079,771
484,568,615

91,809,673
3,930,213

11
9

5,000,000
233,450,311

5,445,500
267,616,530

5,000,000
48,066,031

5,000,000
43,686,717

39,044,440
59,120,105
54,495,093

49,571,670
96,599,034

1,610,766
1,355,988,644
39,044,440
5,058,708
12,504,764

520,835,901
5,891,267
9,015,726

1,312,801,650

874,616,207

2,004,921,739

680,169,497

2,799,725
410,724
330,000
1,576,376,289
9,896,169,674
93,977,215
26,512,846
1,657,153,409
23,278,149
30,235,735

12,166,146
330,000
2,719,903,248
8,942,749,880
69,632,256
25,221,690
1,648,636,237
4,603,891
20,221,638

6,743,766
7,963,253,540
330,000
3,033,818,641
4,631,436
3,533,695

8,013,253,520
330,000
2,679,824,880
3,676,956
14,492,200

หมายเหตุ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัด
ในการเบิกใชที่หมุนเวียน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน
สวนที่ครบกําหนดในหนึ่งป - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

30
10
12

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการเบิกใช
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สิทธิการเชา
คาความนิยม
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

11

13
15
16
17
18
19

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

13,307,243,766 13,443,464,986 11,012,311,078 10,711,577,556

รวมสินทรัพย

14,620,045,416 14,318,081,193 13,017,232,817 11,391,747,053

กรรมการ _________________________________________ กรรมการ _________________________________________
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐาน ะการเงิน (ตอ)
งบการเงินรวม

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน

20

-

7,414,576

-

-

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

20

50,010,959

1,030,400,181

-

1,000,400,181

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

21

485,984,915

463,546,360

91,469,880

98,773,987

เงินรับลวงหนาจากลูกคาที่หมุนเวียน

25

36,796,688

24,502,187

10,560,023

6,075,926

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

20

348,416,234

461,891,445

1,886,110,809

614,851,238

20

64,811,684

26,436,869

27,249,664

9,280,120

20

260,324,773

183,999,549

95,611,054

32,818,378

20, 30

539,337,616

530,403,694

539,337,616

530,403,694

ภาษีเงินไดคางจาย

15,457,743

18,944,080

-

-

เงินมัดจํารับจากลูกคาที่หมุนเวียน

24,638,843

30,673,961

7,187,000

9,203,334

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

92,631,682

75,224,261

6,446,686

5,829,636

1,918,411,137

2,853,437,163

2,663,972,732

2,307,636,494

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของตั๋วสัญญาใชเงินระยะยาวจากบุคคล
ที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน

20

204,917,951

74,640,282

90,691,684

31,522,363

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

20

2,267,470,954

2,063,842,959

1,457,763,495

915,501,439

เงินรับลวงหนาจากลูกคา

25

-

3,320,024

-

-

24,479,412

19,193,022

-

-

เงินมัดจํารับจากลูกคา
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

19

333,879,767

333,153,092

164,789,591

170,322,202

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

22

117,847,500

85,162,888

18,534,694

15,152,353

41,812,005

43,712,527

17,436,987

3,446,298

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

2,990,407,589

2,623,024,794

1,749,216,451

1,135,944,655

รวมหนี้สิน

4,908,818,726

5,476,461,957

4,413,189,183

3,443,581,149

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐาน ะการเงิน (ตอ)
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

3,564,096,272

-

3,564,096,272

-

-

3,240,638,433

-

3,240,638,433

3,462,336,820

-

3,462,336,820

-

-

3,240,087,520

-

3,240,087,520

5,163,517,392

4,476,767,055

5,163,517,392

4,476,767,055

44,199,790

44,199,790

44,199,790

44,199,790

(626,349,548)

(447,622,766)

(66,010,368)

187,111,539

766,023,166

764,129,669

-

-

8,809,727,620

8,077,561,268

8,604,043,634

7,948,165,904

901,499,070

764,057,968

-

-

9,711,226,690

8,841,619,236

8,604,043,634

7,948,165,904

หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน

23

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ จํานวน 3,564,096,272 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
หุนสามัญ จํานวน 3,240,638,433 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ จํานวน 3,462,336,820 หุน
มูลคาที่ไดรับชําระแลวหุนละ 1 บาท
หุนสามัญ จํานวน 3,240,087,520 หุน
มูลคาที่ไดรับชําระแลวหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

23

กําไร(ขาดทุน )สะสม
จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
รวมสวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

14,620,045,416 14,318,081,193 13,017,232,817 11,391,747,053

งบกํา ไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

รายไดจากกิจการโรงพยาบาล

6

2,296,171,232

2,084,631,463

227,379,346

206,947,250

รายไดจากการขายและใหบริการ

6

575,269,628

574,240,632

288,754,396

286,784,201

ตนทุนจากกิจการโรงพยาบาล

(1,879,283,287)

(1,577,357,864)

(251,700,220)

(172,492,777)

ตนทุนการขายและใหบริการ

(353,286,426)

(376,029,457)

(137,816,024)

(162,004,218)

638,871,147

705,484,774

126,617,498

159,234,456

46,889,816

51,144,683

30,703,549

23,846,394

240,374,977

-

(44,999,980)

-

-

82,544,015

-

82,544,015

(66,869,959)

(60,302,724)

(20,484,933)

(18,369,695)

(842,341,023)

(725,419,317)

(250,914,849)

(212,041,805)

(16,965,342)

(16,579,422)

-

-

(153,190,151)

(126,109,179)

(100,981,926)

(74,701,628)

สวนแบงกําไรบริษัทรวม

160,724

-

-

-

ขาดทุนกอนภาษีเงินได

(153,069,811)

(89,237,170)

(260,060,641)

(39,488,263)

(2,434,057)

(31,211,157)

5,813,836

4,253,397

(155,503,868)

(120,448,327)

(254,246,805)

(35,234,866)

(31,438,891)

(32,195,049)

-

-

(186,942,759)

(152,643,376)

(254,246,805)

(35,234,866)

22

4,154,734

4,701,841

1,406,123

2,277,350

28

(830,947)

(940,368)

(281,225)

(455,470)

3,323,787

3,761,473

1,124,898

1,821,880

3,323,787

3,761,473

1,124,898

1,821,880

(183,618,972)

(148,881,903)

(253,121,907)

(33,412,986)

กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
กําไร(ขาดทุน )จากการจําหนายเงินลงทุน
ในบริษัทยอย

13

กําไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรม
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
ตนทุนทางการเงิน

(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได

26

28

ขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง
ขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก

14

ขาดทุนสําหรับป
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหม
เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงาน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของการวัดมูลคาใหม
ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวมรายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกํา ไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ(ตอ)
งบการเงินรวม

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

(181,716,809)

(173,397,115)

(254,246,805)

(35,234,866)

(5,225,950)

20,753,739

-

-

(186,942,759)

(152,643,376)

(254,246,805)

(35,234,866)

(178,726,782)

(168,727,035)

(253,121,907)

(33,412,986)

(4,892,190)

19,845,132

-

-

(183,618,972)

(148,881,903)

(253,121,907)

(33,412,986)

(0.056)

(0.054)

(0.078)

(0.011)

การแบงปนกําไร(ขาดทุน):
สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:
สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

ขาดทุนตอหุน

29

ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
3,462,336,820

-

-

เงินปนผลจาย

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
5,163,517,392

-

-

-

การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย

-

-

การจัดตั้งบริษัทยอยใหม

การรับโอนกิจการทั้งหมด

24

-

686,750,337

4,476,767,055

4,476,767,055

-

การเพิ่มหุนสามัญของบริษัทยอย

222,249,300

3,240,087,520

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

การเพิ่มหุนสามัญ

3,240,087,520

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

-

-

เงินปนผลจาย

4,476,767,055

บาท

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

3,240,087,520

บาท

และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ

สวนเกิน

-

23

หมายเหตุ

ทุนที่ออก

-

การเพิ่มหุนสามัญของบริษัทยอย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

กําไร(ขาดทุน )สะสม

44,199,790

-

-

-

-

-

-

-

44,199,790

44,199,790

-

-

-

44,199,790

บาท

(626,349,548)

(178,726,782)

-

-

-

-

-

-

(447,622,766)

(447,622,766)

(168,727,035)

(4)

-

(278,895,727)

บาท

รวมสวนของ

สวนไดเสีย

764,129,669

-

-

-

-

-

-

-

764,129,669

764,129,669

-

-

-

764,129,669

บาท

1,893,497

-

-

1,893,497

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บาท

บาท

บริษัทใหญ

บาท

ควบคุม

90,000,000

-

1,893,497

-

-

-

908,999,637

(4,892,190)

(8,000,000)

9,606,503

20,726,769

60,000,020

60,000,000

-

766,023,166 8,809,727,620 901,499,070

- (178,726,782)

-

1,893,497

-

-

-

-

764,129,669 8,077,561,268 764,057,968

764,129,669 8,077,561,268 764,057,968

19,845,132

(4) (23,600,000)

- (168,727,035)

-

-

764,129,669 8,246,288,307 677,812,836

บาท

เจาของ

รวมกิจการภายใต เปลี่ยนแปลงสวน อื่นของสวนของผูเปนเจาของของ ที่ไมมีอํานาจ

สวนตางจากการ สวนตางจากการรวมองคประกอบ

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร การควบคุมเดียวกัน ดเสียในบริษัทยอย

สํารองตาม

จัดสรรแลว -

งบการเงินรวม
สวนของเจาของของบริษัทใหญ

9,711,226,690

(183,618,972)

(8,000,000)

11,500,000

20,726,769

60,000,020

60,000,000

908,999,637

8,841,619,236

8,841,619,236

(148,881,903)

(23,600,004)

90,000,000

8,924,101,143

บาท

เจาของ

รวมสวนของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือปลายป วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

การเพิ่มหุนสามัญ

3,462,336,820

-

222,249,300

3,240,087,520

ยอดคงเหลือตนป วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

-

3,240,087,520

บาท

3,240,087,520

23

หมายเหตุ

สวนเกิน

จัดสรรแลว -

กําไร(ขาดทุน)สะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

5,163,517,392

-

686,750,337

4,476,767,055

4,476,767,055

-

4,476,767,055

บาท

44,199,790

-

-

44,199,790

44,199,790

-

44,199,790

บาท

(66,010,368)

(253,121,907)

-

187,111,539

187,111,539

(33,412,986)

220,524,525

บาท

และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร

ทุนที่ออก

ยอดคงเหลือปลายป วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

ยอดคงเหลือตนป วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ตอ)

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ(ตอ)

8,604,043,634

(253,121,907)

908,999,637

7,948,165,904

7,948,165,904

(33,412,986)

7,981,578,890

บาท

เจาของ

รวมสวนของ

งบกระแสเงิน สด
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

จากการดําเนินงานตอเนื่อง

(153,069,811)

(89,237,170)

(260,060,641)

(39,488,263)

จากการดําเนินงานที่ยกเลิก

(31,746,014)

(32,389,681)

-

-

(184,815,825)

(121,626,851)

(260,060,641)

(39,488,263)

472,434,408

421,545,134

96,716,475

76,196,597

14,684,829

(1,739,471)

1,143,996

(309,899)

(27,432)

(207,013)

-

-

3,637,475

4,833,954

-

1,520,205

8

(303,431)

(1,393,478)

(129,685)

(28,978)

8

(463,072)

(83)

(451,779)

-

13

(245,989,546)

-

44,999,980

-

กําไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรม

-

(82,544,015)

-

(82,544,015)

กําไรจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

-

(122,250)

-

-

(399,337)

1,163,271

(350,379)

(22,250)

371,326

474,559

270,020

-

17,881

-

17,833

-

44,053,300

18,009,389

4,920,064

2,373,243

(1,550,050)

(1,483,917)

(23,501,987)

(8,007,481)

153,190,151

126,109,180

100,981,926

74,701,628

(160,724)

-

-

-

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

254,679,953

363,018,409

(35,444,177)

24,390,787

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

26,890,920

(71,924,445)

(5,591,820)

(29,770,109)

สินคาคงเหลือ

(7,124,380)

8,296,525

832,559

2,094,305

-

12,936,775

-

-

4,205,074

1,931,261

480,432

2,959,488

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

(9,096,605)

(11,803,188)

10,958,505

(8,016,835)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

107,045,859

(17,257,537)

17,490,130

15,155,841

เงินรับลวงหนาจากลูกคา

9,951,185

(25,954,987)

4,484,097

(18,437,520)

เงินมัดจํารับจากลูกคา

(623,728)

(18,862,481)

(2,016,334)

(19,872,643)

18,499,339

(373,529)

617,050

958,456

(5,836,046)

(2,096,366)

(131,600)

(563,600)

(1,900,522)

1,269,347

13,990,689

(24,173,892)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนกอนภาษีเงินได

รวม
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

27

คาเผื่อ(กลับรายการ)
- หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
- สินคาเสื่อมสภาพ
ตัดจําหนายภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
กําไรที่เกิดขึ้นจากการจําหนายหลักทรัพยเพื่อคา
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพื่อคา
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน

22

รายไดดอกเบี้ย
ตนทุนทางการเงิน

26

สวนแบงกําไรสุทธิของบริษัทรวม
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

งานระหวางทําตามสัญญาบริการ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จายผลประโยชนของพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

22

งบกระแสเงิน สด(ตอ)
งบการเงินรวม

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

เงินสดไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
รับคืนภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

396,691,049

239,179,784

5,669,531

(55,275,722)

(147,354,670)

(106,714,280)

(81,401,759)

(50,462,484)

(59,841,635)

(117,006,320)

(3,969,470)

(7,154,802)

3,524,159

-

-

-

193,018,903

15,459,184

(79,701,698)

(112,893,008)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะสั้น

8

1,280,173,746

947,709,541

220,000,000

46,559,601

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น

8

(1,799,170,418)

(304,417,682)

(700,056,938)

(3,930,214)

566,421

1,433,895

-

-

3,500,000

-

402,000,000

57,500,000

-

-

(1,253,699,958)

(468,999,963)

(250,000)

-

-

-

(96,000,000)

(1,900,000,000)

-

(1,900,000,000)

เงินสดจายเพื่อคาใชจายในการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย

(7,974,000)

-

-

-

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทยอย

13,000,000

-

-

-

-

-

262,868

-

1,565,357

1,441,440

504,736

420,815

1,331,789,403

-

5,000,000

-

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ

10,191,836

636,554

561,215

246,411

เงินสดจายมัดจําเพื่อซื้อที่ดิน

(1,000,000)

-

-

-

เงินสดจายซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

(1,534,599)

(26,759,542)

-

-

(1,088,376,406)

(704,177,315)

(381,273,116)

(142,654,466)

(46,155,404)

(14,366,347)

(2,101,298)

(1,241,990)

(1,291,156)

(2,799,050)

-

-

(400,965,220)

(2,001,298,506)

(1,708,802,491)

(2,412,099,806)

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการเบิกใชลดลง
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดจายซื้อบริษัทยอย

เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน
เงินสดรับจากรายไดดอกเบี้ย
เงินสดรับการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
- สุทธิจากเงินสดในบริษัทยอยที่ขายไป

เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดจายซื้อสิทธิการเชา
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงิน สด(ตอ)
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

(1,500,000)

(4,660,000)

(1,500,000)

(4,160,000)

1,971,669,415

2,189,224,888

1,667,578,669

1,949,128,955

(2,670,332,830)

(181,312,200)

(2,061,732,706)

-

เงินสดรับจากเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

200,000,000

-

1,546,751,770

602,500,000

เงินสดจายจากเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

(324,500,000)

-

(296,000,000)

-

(45,930,296)

(12,382,061)

(14,323,083)

(2,404,181)

(8,000,000)

(23,600,004)

-

-

เงินสดรับจากการเพิ่มหุนสามัญ

908,999,637

-

908,999,637

-

เงินสดรับจากการเพิ่มหุนสามัญของบริษัทยอย

120,000,020

90,000,000

-

-

เงินสดจายซื้อสวนไดเสียในบริษัทยอย

(4,500,000)

-

-

-

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยบางสวน

16,000,000

-

-

-

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

161,905,946

2,057,270,623

1,749,774,287

2,545,064,774

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ

(46,040,371)

71,431,301

(38,729,902)

20,071,960

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป - สุทธิ

441,904,877

370,473,576

91,809,673

71,737,713

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

395,864,506

441,904,877

53,079,771

91,809,673

395,864,506

449,319,453

53,079,771

91,809,673

-

(7,414,576)

-

-

395,864,506

441,904,877

53,079,771

91,809,673

ซื้ออาคารและอุปกรณเปนเงินเชื่อ

109,706,566

158,481,726

6,898,829

31,416,223

ซื้ออุปกรณภายใตสัญญาเชาทางการเงิน

213,204,744

92,971,598

91,461,948

42,481,769

-

373,957

-

373,957

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูยืม
เงินสดรับจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายคืนจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

เงินสดจายหนี้สินสัญญาเชาทางการเงิน
เงินปนผลจาย

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมรายการตอไปนี้
เพื่อวัตถุประสงคของงบกระแสเงินสด :
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน

รายการที่ไมใชเงินสด
รายการที่ไมใชเงินสดที่สําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนเปนเงินเชื่อ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม และการเงินเฉพาะกิจการ
1

ขอมูลทั่วไป

บริษั ท พริ้ นซิเ พิล แคป ตอล จํ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษัท ”) เป นบริษั ทมหาชนจํ ากัด และเป นบริ ษัท จดทะเบีย นในตลาดหลั กทรัพ ย
แหงประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยูตามที่จดทะเบียนดังนี้
เลขที่ 29 ชั้น 23 อาคารบางกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ บริษัทมีสาขาตั้งอยูเลขที่ 1 ซอยสวนพลู ถนนสาทร แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุง เทพมหานคร และเลขที่ 35/2 หมูที่ 12
ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
การประกอบธุ รกิจหลักของบริษัทและบริษั ทยอย (“กลุ มกิจการ”) คือ ประกอบกิ จการโรงพยาบาล ใหบริก ารที่พักอาศัย ใหเชาอาคาร
สํานักงาน พัฒนาและใหเชาอสังหาริมทรัพย และใหบริการติดตั้งระบบสารสนเทศ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงในสกุลเงินบาทดวยหนวยพันบาท เวนแตไดระบุเปนอยางอื่น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
2

นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สําคัญซึ่งใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังตอไปนี้
2.1

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัด ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และขอกํ าหนดภายใต
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน
ยกเวนเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป
การจัดทํ างบการเงินใหส อดคลองกับหลักการบัญชีที่ รับรองทั่ วไปในประเทศไทยกําหนดใหใชป ระมาณการทางบั ญชีที่สําคั ญ
และการใชดุลยพินิจของผูบริหารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุมกิจการไปถือปฏิบั ติ กลุมกิจการเปดเผย
เรื่องการใชดุลยพินิจของผูบริหารหรือรายการที่มีความซับซอน และรายการเกี่ยวกับขอสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสําคัญ
ตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มี
เนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่มีก ารปรับ ปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวของ
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ใหมแ ละฉบั บปรับ ปรุ งมาถื อปฏิบั ติสํ าหรับ รอบระยะเวลาบั ญชี ที่เ ริ่ ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ก)

มาตรฐานการรายการทางการเงิน ฉบับ ที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา (TFRS 15)
กลุมกิจการไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคามาถือปฏิบตั ติ งั้ แตวนั ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใชวิธีรับรูผลกระทบสะสมจากการปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เปนรายการ
ปรับปรุงกับกํ าไรสะสมต นงวด (Modified retrospective) และไมปรับปรุ งขอมูลเปรี ยบเทียบ กลุมกิจการไดใชวิธีปฏิบั ติ
ที่ผอนปรนสําหรับสัญญาที่เสร็ จสมบูรณแลวและสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 15 อยางไรก็ตาม การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 15 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับอื่น ซึ่งมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 มาถือปฏิบัติ ไมมีผลกระทบตอวิธีปฏิบัติทางบัญชีของกลุมกิจการ
ที่เปนสาระสําคัญ
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาถือปฏิบั ติมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตอ นโยบายการบัญชีของ
กลุมกิจการในเรื่องดังตอไปนี้
การบัญชีสําหรับสัญญาใหบริการทางการแพทยที่มีหลายองคประกอบ
สําหรับสัญญาที่มีหลายองคประกอบ เช น โปรแกรมตรวจสุขภาพพรอมบัตรสมาชิกและบัตรกํานัล ที่กลุมกิจการจะตอ ง
ใหบริการหลายประเภท กลุมกิจการตองแยกเปนแตละภาระที่ตองปฏิบัติที่แยกตางหากจากกัน และตองปนสวนราคาของ
รายการของสัญญาดังกลาวไปยังแตละภาระที่ตองปฏิบัติตามสัดสวนของราคาขายแบบเอกเทศ หรือประมาณการราคา
ขายแบบเอกเทศ และกลุมกิจการจะรั บรูรายไดของแตละภาระที่ตองปฏิบัติแ ยกตางหากจากกันเมื่อลู กคาใช สิทธิและ
กลุมกิจการไดปฏิ บัติตามภาระนั้น แลว หรื อเมื่อสิท ธินั้นหมดอายุ เวนแตราคาที่ปนส วนใหกั บบัตรสมาชิก กลุ มกิจการ
จะรับรูรายไดดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุของบัตรสมาชิก

ข)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับ ที่ 40 ไดปรับปรุงเพื่ออธิบ ายใหชัดเจนขึ้นเกีย่ วกั บการโอนจากหรือโอนมาเปนอสัง หาริมทรัพ ย
เพื่อการลงทุน จะทําไดก็ต อเมื่อมีก ารเปลี่ยนแปลงการใชงานของอสัง หาริมทรัพ ยซึ่งตองมีหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
การใชงานสนับสนุน โดยการเปลี่ยนแปลงการใชงานจะเกิดขึ้นเมื่ออสังหาริมทรัพยนั้นเขานิยามหรือสิ้นสุดการเปนไปตาม
นิยามของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน การเปลี่ย นแปลงความตั้งใจของฝายบริหารเพียงอยางเดียวไมไดใหหลักฐาน
เพียงพอที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการใชงาน

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บใหมแ ละฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ที่มี ผ ลบัง คั บใช สํ าหรั บรอบระยะเวลาบั ญ ชี
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
กลุมกิจการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุง ซึง่ ยังไมมผี ลบังคับใชในรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้
ก)

เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน ไดแก
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
หนวยงานตางประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19 เรื่อง การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินกลุมนี้กลาวถึงการจัดประเภทรายการ การวัดมูลคาและ
การตัด รายการสินทรั พยทางการเงินและหนี้สิน ทางการเงิน การดอ ยคาของสินทรัพยทางการเงิน การบัญชี ปองกั น
ความเสี่ยง การแสดงรายการ และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ที่ 16 เรื่อ ง สัญ ญาเชา ส งผลให กลุ มกิ จการในฐานะผู เช า รับ รูสั ญญาเช า
เกือบทั้งหมดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไมตองจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาเชาการเงินอีกตอไป
กลุม กิจการตองรับ รูสิน ทรั พยสิ ทธิก ารใช และหนี้ สิน ตามสัญญาเชา เว นแต เป นสัญ ญาเชา ระยะสั้ นและสั ญญาเช า
ซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา
กลุมกิจการไมไดนาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการปรับปรุง ซึ่ง มี
ผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติกอนวันบังคับใช ผูบริหารของกลุมกิจการอยูในระหวางการทบทวน
และคํานวณผลกระทบที่มีตอกําไรสะสมตนงวด

2.3

การบัญชีสําหรับงบการเงินรวม
ก)

บริษัทยอย
บริษัท ยอยหมายถึง กิจการทั้ งหมดที่ก ลุมกิจ การมีอํา นาจควบคุม กลุม กิจการมีอํ านาจควบคุม เมื่อ กลุม กิจการรั บหรื อ
มีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวของกับผูไดรับการลงทุน และสามารถใชอํานาจเหนือผูไดรับการลงทุนเพื่อให
ไดผลตอบแทนผันแปร กลุมกิจการรวมงบการเงิ นของบริษัทย อยไว ในงบการเงินรวมตั้งแต วันที่ก ลุมกิจ การมี อํานาจ
ในการควบคุมบริษัทยอย จนถึงวันที่กลุมกิจการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทยอยนั้น
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทยอยบันทึกดวยวิธีราคาทุน โดยตนทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุน
จะถูกรับรูเปนสวนหนึ่งของตนทุนเริ่มแรกของเงินลงทุน

ข)

บริษัทรวม
บริษัทร วมเป นกิจการที่ก ลุมกิจ การมี อิทธิพลอยางเปนสาระสํ าคัญ แตไม ถึงกับมี อํานาจควบคุมหรื อมีการควบคุมรว ม
เงินลงทุนในบริษัทรวมรับรูโดยใชวิธีสวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทรวมบันทึกดวยวิธีราคาทุน

ค)

การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
กลุมกิจการรับรูเงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน ซึ่งประกอบดวยเงินที่จายซื้อรวมกับตนทุนทางตรงของเงินลงทุน
กลุม กิจ การจะรับ รูมู ลค าภายหลัง วัน ที่ได มาของเงินลงทุ นในบริ ษัท รว มด วยส วนแบ งกํ าไรหรื อขาดทุนของผูไ ดรั บ
การลงทุนตามสัดสวนที่ผูลงทุนมีสวนไดเสียอยูในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลง
ภายหลังการไดมาดังกลาวขางตนจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
เมื่อสวนแบงขาดทุนของกลุมกิจการในบริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมกิจการในบริษทั รวม
นั้นซึ่งรวมถึงสวนไดเสียระยะยาวอื่น กลุมกิจการจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนที่เกินกวาสวนไดเสียในบริษัทรวมนั้น เวนแต
กลุมกิจการมีภาระผูกพันหรือไดจายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันแทนบริษัทรวม

ง)

การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือครองกิจการ
ในกรณีที่กลุ มกิจการยัง คงมีอํานาจควบคุมบริษั ทยอย กลุม กิจการปฏิบั ติตอรายการกับสวนได เสียที่ไมมีอํ านาจควบคุ ม
เชนเดียวกันกับรายการกับผูเ ปนเจาของของกลุมกิจการ ผลตางระหวางราคาจายซื้อหรือราคาขายจากการเปลี่ยนแปลง
สัดสวนในบริษัทยอย กับราคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามสัดสวนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
จะถูกรับรูในสวนของเจาของ
ถาสัดสวนการถือครองในบริษั ทรวมลดลง แตกลุมกิจการยั งคงมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ กําไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึ ก
ไวในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะสวนที่ลดลงจะถูกโอนไปยังกํา ไรหรือขาดทุน กํ าไรหรือขาดทุนจากการลดสัดสว น
การถือครองในบริษัทรวมและการรวมคาจะถูกรับรูในงบกําไรขาดทุน
เมื่อกลุมกิจ การสูญเสี ยอํานาจควบคุมหรือการมีอิทธิพ ลอยางมีนั ยสําคัญในเงินลงทุนนั้ น เงินลงทุนที่เหลือ อยูจะถูกวั ด
มูลคาใหมดวยมูล คายุติธรรม สวนตางที่เกิดขึ้นจะถู กรับรูในกําไรหรื อขาดทุน มูลคายุ ติธรรมของเงินลงทุนจะกลายเป น
มูลค าเริ่ มแรกในการบัน ทึกบั ญชีเ งินลงทุ นและจะจัดประเภทใหม ตามสัดส วนการถือครองที่เหลือ อยูเ ปนเงินลงทุ น
ในบริษัทรวม, การรวมคา หรือ สินทรัพยทางการเงิน

จ)

รายการระหวางกันในงบการเงินรวม
รายการ ยอดคงเหลื อ และกํา ไรที่ยัง ไม เกิ ดขึ้น จริ งระหว างกันในกลุมกิ จการจะถู กตั ดออก กํา ไรที่ ยัง ไม เกิด ขึ้น จริ ง
ในรายการระหวางกลุม กิจการกับบริษัทรวมจะถูกตัดออกตามสัดสวนที่ กลุมกิจการมีสวนไดเสี ยในบริษัทร วม ขาดทุน ที่
ยังไม เกิดขึ้ นจริ งในรายการระหวา งกลุม กิจการจะถูกตัด ออกเชนเดียวกัน ยกเวน รายการนั้ นจะมีหลัก ฐานวาเกิ ดจาก
การดอยคาของสินทรัพยที่โอน

2.4

การรวมธุรกิจ
กลุม กิจการถื อปฏิบัติ ตามวิธี ซื้อสํ าหรั บการรวมธุ รกิจ ที่ไ มใช การรวมธุร กิจภายใตก ารควบคุ มเดี ยวกัน สิ่งตอบแทนที่โอนให
สําหรับการซื้อธุรกิจประกอบดวย
-

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่โอนไป
หนี้สินที่กอขึ้นเพื่อจายชําระใหแกเจาของเดิม
สวนไดเสียในสวนของเจาของที่ออกโดยกลุมกิจการ

สินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมา หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลคาเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ
ในการรวมธุรกิจแตละครั้ ง กลุมกิจการมีทางเลือกที่จะวัดมูลคาของสวนไดเ สียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อดวยมูลคายุติธรรม
หรือดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของผูถูกซื้อ
ผลรวมของมูล คาสิ่ งตอบแทนที่โอนใหและมู ลคา ของสว นไดเสี ยที่ ไมมี อํา นาจควบคุม ในผูถูก ซื้อ ในจํ านวนที่ เกิ นกว ามู ลค า
ยุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดที่ไดมา ตองรับรูเปนคาความนิยม แตหากนอยกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไ ด
ที่ไดมา จะรับรูสวนตางโดยตรงไปยังกําไรหรือขาดทุน
ตนทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจ
ตนทุนที่เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายและ/หรือไดรับ
การเปลี่ยนแปลงในมู ลคายุติธรรมของสิ่ง ตอบแทนที่คาดวาจะตองจายและ/หรือได รับที่รับรูไวเปนสินทรัพยหรือหนี้สิน จะรับ รู
ในกําไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายซึ่งจัดประเภทเปนสวนของเจาของจะไมมีการวัดมูลคาใหม
การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
กลุมกิจ การรับ รูรายการการรวมธุ รกิจภายใตการควบคุ มเดีย วกัน โดยรับรู สินทรัพ ยและหนี้สินของกิจการที่ถูก นํามารวมดว ย
มูลคา ตามบัญชี ของกิจการที่ ถูกนํ ามารวม ตามมูลค าที่แ สดงอยูใ นงบการเงิน รวมของบริษั ทใหญในลําดั บสูง สุดที่ ตองจัดทํ า
งบการเงินรวม โดยกลุมกิจ การตองปรับปรุงรายการเสมือนวาการรวมธุรกิจไดเกิด ขึ้นตั้งแตวันตน งวดในงบการเงินงวดกอนที่
นํามาเปรียบเทียบ หรือตั้งแตวันที่กิจการดั งกลาวอยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมกิจการ (หากเกิด ขึ้นหลังจากวันตนงวด
ของงบการเงินเปรียบเทียบ)
ตนทุนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดี ยวกัน เป นผลรวมของมูลคายุติ ธรรมของสินทรัพยที่ ใหไป หนี้ สินที่เกิดขึ้ นหรือรับมา
และตราสารทุนที่ออกโดยผูซื้อ ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งการควบคุม
สวนต างระหวางตนทุน ของการรวมธุรกิ จภายใตก ารควบคุมเดียวกั น กับ สวนไดเสี ยของผูซื้อในมูลค าตามบัญชีข องกิจ การที่
ถูกนํามารวม แสดงเปนรายการ “สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ ภายใตการควบคุมเดียวกัน” ในสวนของเจาของ โดยกลุมกิจการ
จะตัดรายการนี้ออกเมื่อขายเงินลงทุนออกไปโดยโอนไปยังกําไรสะสม

2.5

การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ก)

สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน
งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการและเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน
ของกิจการและกลุมกิจการ

ข)

รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคา เปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิ ด
รายการ หรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลคาใหม
รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงิน ตราตางประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค า
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ไดบันทึกไวในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อมี การรั บรูรายการกําไรหรือขาดทุน ของรายการที่ไม เปน ตัวเงิ นไวใ นกําไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จอื่น องคป ระกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้ งหมดของกํา ไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ไวในกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่ นดวย ในทางตรงขามการรับ รู
กําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกําไรหรือขาดทุน องคประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไร
หรือขาดทุนนั้นจะรับรูไวในกําไรขาดทุนดวย

2.6

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ในงบกระแสเงิน สด เงินสดและรายการเทียบเทา เงิน สดรวมถึงเงินสดในมือ เงิน ฝากธนาคารประเภทจา ยคืน เมื่อ ทวงถาม
เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองสูงซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา และเงินเบิกเกินบัญชี
เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไวในสวนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.7

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงถึงจํานวนเงินที่ลูกคาจะตองชําระสําหรับการขายสินคาและการใหบริการตามปกติธุรกิจ
กลุมกิ จการรับ รูลูก หนี้ก ารค าเมื่ อเริ่ มแรกดว ยจํา นวนเงิน ของสิ่งตอบแทนที่ ปราศจากเงื่ อนไขในการไดรั บชํา ระ ในกรณีที่ มี
สวนประกอบดานการจัด หาเงินที่ มีนัยสํา คัญจะรับ รูดวยมูล คาปจจุ บันของสิ่ งตอบแทน และวัดมูลคา ในภายหลังดวยราคาทุ น
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2.8

สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
ราคาทุ นของสินค าคํ านวณโดยวิธี ถัว เฉลี่ย ถวงน้ํา หนั ก ตน ทุนของสิน คา คงเหลื อประกอบดว ยด วยราคาซื้อและคา ใช จา ย
ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อ หักดวยสวนลดที่เกี่ยวของทั้งหมด มูลคาสุทธิที่จะไดรั บประมาณจากราคาปกติที่คาดวาจะขายได
ของธุ รกิจ หักดว ยคา ใชจ ายในการขาย กลุม กิจการบัน ทึกบั ญชีคา เผื่อ การลดมูล คาของสิน คาเกา ลาสมั ย หรือเสื่ อมคุ ณภาพ
เทาที่จําเปน

2.9

เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนอื่ นนอกเหนื อจากเงิน ลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทร วม รับรูมูล คาเริ่มแรกดวยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูล คายุติธรรม
ของสิ่งตอบแทนที่ใหไปเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งคาใชจายทางตรงอื่นๆ
เงินลงทุนเพื่อคา
เงิน ลงทุน เพื่ อค าวั ดมู ลค าในเวลาภายหลัง ดว ยมู ลค ายุ ติธ รรม รายการกํ าไรและขาดทุ นที่ ยังไมเ กิด ขึ้น จริ งของเงิ นลงทุ น
เพื่อคารับรูในกําไรหรือขาดทุน ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายกับราคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนนั้น จะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุน
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนทั่วไปแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา

2.10 สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่จะจําหนาย) ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพย ที่จะจําหนาย) จะถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายเมื่อมูลคาตามบัญชีที่จ ะ
ได รับ คืน ส วนใหญม าจากการขาย และการขายนั้น มีค วามเป นไปได คอ นขา งแนใ นระดับ สูง มาก สิ น ทรั พย ไม ห มุน เวี ย น
(หรือกลุมสินทรัพยที่จะจําหนาย) นั้นจะวัดมูลคาดวยจํานวนที่ต่ํากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
กลุมกิ จการรับ รูผลขาดทุ นจากการดอยคาสํ าหรับ การปรับ ลดมูล คาของสิ นทรัพ ย (หรือ กลุมสิ นทรั พยที่ จะจํา หนา ย) เพื่อให
เทากับมู ลคายุติ ธรรมหัก ตนทุนในการขาย กําไรจากการเพิ่ม ขึ้นในมูล คายุติธ รรมหักต นทุนในการขายของสิน ทรัพยจ ะรับรูไ ด
ไมเกินผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมที่เคยรับรู
กลุมกิจการจะไมคิดคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่จะจําหนาย) ที่ถือไวเพื่อขาย
การดํ าเนิ นงานที่ย กเลิ กประกอบดว ยองคประกอบของกิจการที่ ยกเลิกที่ ไดถู กจํา หนายออกไปหรือไดถูก จัดประเภทไวเป น
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย และถือเปนสายงานธุรกิจที่สําคัญหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตรแยกตางหากหรือเปนสวนหนึ่ง ของแผนรวม
ที่จะยกเลิกสายงานธุรกิจ ที่สําคัญหรือ เขตภูมิศาสตรหรือเปนบริษัทยอยที่ซื้อ มาโดยมีวัตถุ ประสงคเพื่ อขายตอ โดยกลุมกิจการ
จะนําเสนอผลประกอบการของการดําเนินงานที่ยกเลิกในงบกําไรขาดทุนเปนรายการแยกตางหาก

2.11 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสัง หาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของกลุมกิจการสวนใหญคือที่ดินและอาคารสํานักงานใหเชา ซึ่งกลุมกิจการถือไวเพื่อหาประโยชน
จากรายไดคาเชาในระยะยาว หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของสินทรัพย และไมไดมีไวใชงานโดยกิจการในกลุมกิจการ
อสัง หาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรับรูรายการเริ่มแรกดวยราคาทุน รวมถึงตนทุนในการทํารายการและตนทุนในการกูยืม
หลัง จากการรับรู เมื่ อเริ่ม แรก อสัง หาริม ทรั พยเ พื่อ การลงทุ นจะบัน ทึก ดว ยวิธี ราคาทุน หัก คาเสื่อ มราคาสะสม และคา เผื่ อ
ผลขาดทุนจากการดอยคา
ที่ดินไมมีการหักคาเสื่ อมราคา คาเสื่อมราคาของอสั งหาริมทรั พยเพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะคํานวณตามวิธีเ สนตรง เพื่อที่ปนสว น
ราคาทุนตลอดประมาณการอายุการใหประโยชนดังนี้
อาคารและสวนปรับปรุง อาคาร
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2.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณทั้งหมดวัดมูลคาด วยราคาทุ นหักดวยค าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม ตนทุ น
เริ่มแรกจะรวมตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อสินทรัพยนั้น
ตนทุน ที่เกิด ขึ้นภายหลั งจะรวมอยูในมู ลคาตามบั ญชีของสินทรัพย เมื่อ ตนทุน นั้นคาดวา จะกอ ใหเ กิดประโยชนเชิ งเศรษฐกิ จ
ในอนาคต มูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออกไป
คาซอมแซมและบํารุงรักษาอื่น ๆ บริษัทจะรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายในกําไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ที่ดินไมมีการคิดคาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคาของสินทรัพยอื่นคํานวณโดยใชวิธีเสนตรง เพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการใหประโยชน
ที่ประมาณการไวของสินทรัพยดังตอไปนี้
อาคารและสวนปรับปรุง อาคาร
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณสํานักงาน
อุปกรณทางการแพทย
ยานพาหนะ

5 - 40 ป
3 - 5 ป
3 - 10 ป
5 ป

ลินิน เครื่องเคลือบ เครื่องแกวและเครื่องเงิน และเครื่องใชบางชนิดที่ใชในการดําเนินกิจการอาคารที่พักอาศัยใหเชา บันทึกเปน
มูลคา ของสินทรัพย ดวยมูลค าที่ซื้ อมา ในจํานวนเท าที่จํ าเป นสํา หรับ การดําเนินกิ จการโดยปกติ โดยถือ เปน มูลค าหลั กของ
สินทรัพยนี้โดยไมคิดคาเสื่อมราคา การซื้อเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนหรือทดแทนของเดิมในภายหลัง บันทึกเปนคาใชจายประจํางวด
กลุมกิจการไดมีการทบทวนและปรับปรุงมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยใหเหมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน
ผลกํา ไรหรือขาดทุน ที่เกิด จากการจํ าหน ายที่ดิ น อาคารและอุปกรณ คํ านวณโดยเปรี ยบเที ยบสิ่ งตอบแทนสุทธิที่ ไดรั บจาก
การจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และแสดงในกําไรหรือขาดทุน

2.13 คาความนิยม
กลุมกิ จการจะทดสอบการด อยค าของคา ความนิย มทุก ป และเมื่ อมีก ารเปลี่ย นแปลงในเหตุการณห รือสถานการณที่บ ง ชี้ว า
คาความนิยมอาจจะดอยคา โดยคาความนิยมจะแสดงดวยราคาทุนหักการดอยคาสะสม
เพื่อ วัต ถุประสงคข องการทดสอบการด อยคา คา ความนิ ยมจะถู กป นสว นไปยัง หน วยสินทรัพ ยที่ก อใหเ กิดเงิน สดหรือ กลุ ม
ของหนว ยสิ นทรัพ ยที่ ก อใหเ กิด เงิ นสดที่ ค าดวา จะได รับ ประโยชน จากการรวมธุ ร กิจ ที่ก อใหเ กิด คา ความนิ ยมดัง กล าวขึ้ น
โดยหนว ยที่กอใหเกิดกระแสเงิ นสดหรื อกลุมของหนวยที่กอให เกิดกระแสเงิน สดนั้นจะตองเปนหนวยที่เล็กที่ สุดที่กลุ มกิจการ
ที่ใชในการประเมินคาความนิยมเพื่อประโยชนในการบริหารภายในกิจการ
2.14 สินทรัพยไมมีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
สิทธิการใช โปรแกรมคอมพิวเตอร ที่ซื้อมาจะถู กบันทึกดวยราคาทุน และจะถูกตั ดจําหนายตลอดอายุประมาณการใหประโยชน
ภายในระยะเวลา 3 - 10 ป
2.15 การดอยคาของสินทรัพย
กลุมกิจการจะทดสอบการดอยคาเมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณที่บงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจมีการดอยคา รายการขาดทุนจาก
การดอยคาจะรั บรูเมื่อมู ลคาตามบัญชีข องสินทรั พยสูงกวามูลค าที่คาดว าจะได รับคืน โดยมูลค าที่คาดวาจะได รับคืน หมายถึ ง
จํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนายและมูลคาจากการใช
เมื่อมีเหตุใหเชื่อวาสาเหตุ ที่ทําให เกิ ดการด อยค าในอดีตไดหมดไป กลุมกิจการจะกลั บรายการขาดทุนจากดอยค าสําหรั บสิ นทรั พย อื่นๆ
ที่ไมใชคาความนิยม
2.16 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่กลุมกิจการเปนผูเชา
เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดํ าเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยใช
วิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
ในการรั บรูเมื่อเริ่มแรกของสัญญาเชาทางการเงิ นจะบันทึ กดวยมู ลคายุติธ รรมของสินทรัพย ที่เชา หรือมูลค าปจจุบัน สุทธิของ
จํานวนเงิ นที่ต องจา ยตามสัญ ญาเชา แลวแตมูล คาใดจะต่ํ ากว า จํ านวนเงิน ที่ตอ งจา ยดังกลาวจะป นสว นระหวางหนี้สิ นและ
คาใชจายทางการเงิ นเพื่อใหไ ดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ตอหนี้สินคงคาง โดยพิจารณาแยกแตละสั ญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช า
จะบันทึกหักจากคาใชจายทางการเงิน คาใชจายทางการเงินจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา

สัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่กลุมกิจการเปนผูใหเชา
สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินดวยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่จายตาม
สัญญาเชา ผลตางระหวา งยอดรวมของลูกหนี้ที่ยัง ไมไดคิดลดกับมูลคาปจจุ บันของลูกหนี้ จะทยอยรับ รูเปนรายได ทางการเงิ น
โดยใชวิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะทอนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ตนทุนทางตรงเริ่มแรกที่รวมอยูในการวัดมูลคาลูกหนี้สญ
ั ญาเชา
ทางการเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรูโดยลดจากรายไดตลอดอายุของสัญญาเชา
รายไดคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดจายใหแกผูเชา) รับรูดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาการใหเชา
2.17 เงินกูยืม
เงินกู ยืมรั บรูเ ริ่มแรกด วยมู ลคา ยุติธ รรมของสิ่ งตอบแทนที่ไ ดรับ หักด วยต นทุน การจัดทํา รายการที่เกิ ดขึ้น เงิ นกูยื มวัด มูลค า
ภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย
คาธรรมเนียมที่จายไปเพื่อใหไดเงินกูยืมมาจะรับรูเปนคาธรรมเนียมรอการรับรูจนกระทั่งมีการถอนเงิน ซึ่งจะนําไปรวมคํานวณ
ตามวิธีอั ตราดอกเบี้ย ที่แท จริง หากมี ความเป นไปไดที่ จะไมถ อนเงิน คาธรรมเนีย มนี้จ ะรับ รูเ ปนค าใช จายจายลวงหนา และ
ตัดจําหนายตามระยะเวลาของวงเงินกูที่เกี่ยวของ
กลุ มกิ จการจะตัด รายการเงิน กูยื มออกจากงบแสดงฐานะการเงิน เมื่ อ ภาระผูก พัน ตามสั ญญานั้ น ได มีก ารปฏิ บัติ ตามแล ว
หรือไดถูกยกเลิกไปหรือสิ้นสุดลง ผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่สิ้นสุดลงหรือที่ไดโอนใหกับกิจการอื่น
และสิ่งตอบแทนที่จา ยซึ่งรวมถึงสินทรัพ ยที่ไมใช เงินสดที่โ อนไปหรื อหนี้สินที่รั บมา จะรับรูในกํา ไรหรือขาดทุน เป นสวนหนึ่ ง
ของตนทุนทางการเงิน
เงินกู ยืมจั ดประเภทเปน หนี้สิน หมุน เวียนเมื่อ กลุม กิจการไม มีสิทธิ อันปราศจากเงื่อนไขให เลื่อ นชํา ระหนี้ ออกไปอีก เปน เวลา
ไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2.18 ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูยืมของเงินกูยืมที่กูมาโดยทั่วไปและที่กูมาเปนการเฉพาะที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิต
สินทรัพยที่เขาเงื่อนไข (สินทรัพยที่ตองใช ระยะเวลานานในการทําใหพรอมใชหรือพรอมขาย) ตองนํามารวมเปนสวนหนึ่งของ
ราคาทุนของสิน ทรัพ ย หั กดวยรายไดจากการลงทุนที่เ กิดจากการนํา เงิน กูยืมที่ กูมาโดยเฉพาะ การรวมตน ทุนการกูยื มเป น
ราคาทุน ของสิน ทรัพยตอ งสิ้นสุด ลงเมื่อ การดําเนินการที่จําเป นในการเตรียมสินทรัพย ที่เขาเงื่อนไขใหอยูในสภาพพรอมที่จ ะ
ใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขายไดเสร็จสิ้นลง
ตนทุนการกูยืมอื่นๆ รับรูเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น
2.19 ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัด บัญชี
คาใช จายภาษีเงิ นไดสํ าหรับ งวดประกอบดวย ภาษี เงินไดของงวดปจจุบั นและภาษีเ งินได รอการตัดบั ญชี ภาษีเงิ นไดจ ะรับ รู
ในงบกําไรขาดทุน ยกเวนส วนภาษีเงินได ที่เกี่ยวของกับ รายการที่รับรู ในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรูโดยตรง
ไปยังสวนของเจาของ

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
ภาษีเ งิน ได ของงวดป จจุ บัน คํ านวณจากอั ตราภาษีต ามกฎหมายภาษี ที่มี ผลบั งคั บใชอ ยู หรือ ที่ค าดได คอ นขา งแนว าจะมี
ผลบั งคั บใชภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่ร ายงาน ผู บริ หารจะประเมิ นสถานะของการยื่ นแบบแสดงรายการภาษี เป นงวดๆ
ในกรณี ที่การนํ ากฎหมายภาษี ไปปฏิบั ติขึ้น อยู กับการตีความ กลุ มกิ จการจะตั้ง ประมาณการค าใชจา ยภาษีที่ เหมาะสมจาก
จํานวนที่คาดวาจะตองจายชําระแกหนวยงานจัดเก็บภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูเมื่อเกิดผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษี ของสินทรัพยและหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู
ในงบการเงิน อยางไรก็ตาม กลุมกิจการจะไมรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลตางชั่วคราวที่เกิดจากเหตุการณตอไปนี้
-

การรับ รูเริ่ม แรกของรายการสินทรั พยหรือ รายการหนี้ สินที่เ กิดจากรายการที่ ไมใชก ารรวมธุรกิ จ และไมมี ผลกระทบต อ
กําไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี
ผลตางชั่ว คราวของเงินลงทุน ในบริษัทย อย บริษัท รวม และสวนไดเสี ยในการร วมคาที่กลุ มกิจการสามารถควบคุมจังหวะ
เวลาของการกลับรายการผลตางชั่วคราวและการกลับรายการผลตางชั่ว คราวมีความเปนไปไดค อนขางแนวาจะไมเกิดขึ้ น
ภายในระยะเวลาที่คาดการณไดในอนาคต

ภาษีเงินไดร อการตัดบัญ ชีคํานวณจากอัตราภาษีที่ มีผลบังคับใช อยู หรือที่ค าดไดคอนขา งแนวาจะมี ผลบังคับใชภ ายในสิ้นรอบ
ระยะเวลาที่ร ายงาน และคาดวา อัตราภาษีดัง กลาวจะนําไปใชเมื่ อสินทรัพยภาษีเงินไดรอตั ดบัญชีที่ เกี่ยวข องได ใชประโยชน
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไดมีการจายชําระ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมกิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําจํานวน
ผลตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน
สิน ทรั พย ภาษี เงิ นไดร อการตั ดบั ญชี และหนี้ สิน ภาษีเ งิ นไดร อการตั ดบั ญชี จะแสดงหั กกลบกัน ก็ ตอ เมื่ อกิ จการมี สิท ธิต าม
กฎหมายที่จะนําสิน ทรัพย ภาษีเ งินได ของงวดปจ จุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงิ นไดข องงวดปจจุ บัน และทั้ง สินทรั พยภาษี
เงิน ได รอการตั ดบั ญชี และหนี้สิ นภาษี เงิ นไดร อการตัด บัญ ชีเ กี่ย วข องกับ ภาษีเ งิน ได ที่ป ระเมิ นโดยหน วยงานจั ดเก็บ ภาษี
หนวยงานเดียวกันซึ่งตั้งใจจะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ
2.20 ผลประโยชนพนักงาน
ก)

ผลประโยชนพนักงานระยะสั้น
ผลประโยชนพนักงานระยะสั้น คือ ผลประโยชนที่คาดวาจะตองจายชําระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี เช น ค าจา ง เงินเดือน ลาประจําป และลาป วยที่ มีการจา ยคา แรง โบนัส และคารั กษาพยาบาล ของพนั กงาน
ปจจุบันที่ รับรูตามชวงเวลาการใหบริก ารของพนักงานไปจนถึง วันสิ้นสุ ดรอบระยะเวลารายงาน กลุม กิจการจะบันทึ ก
หนี้สินดวยจํานวนที่คาดวาจะตองจาย

ข)

โครงการสมทบเงิน
กลุ มกิ จการจะจา ยสมทบใหกั บกองทุน สํา รองเลี้ย งชี พ กลุม กิจ การไมมี ภาระผูก พัน ที่ต องจา ยชํ าระเพิ่ม เติ มเมื่อ ได
จายเงินสมทบแลว เงินสมทบจะถูกรับรูเปนคาใชจายผลประโยชนพนักงานเมื่อถึงกําหนดชําระ

ค)

ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
โครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุกํ าหนดจํานวนเงินผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับเมื่อเกษียณอายุ โดยมักขึ้นอยู
กับปจจัยหลายประการ เชน อายุ จํานวนปที่ใหบริการ และคาตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ
ภาระผูก พัน ผลประโยชนนี้คํ านวณโดยนั กคณิตศาสตรป ระกั นภั ยอิส ระ ดว ยวิธี คิดลดแตละหน วยที่ ประมาณการไว
ซึ่งมูลคาปจจุบันของโครงการผลประโยชนจะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจายในอนาคต โดยใชอตั ราผลตอบแทน
ในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเปนสกุลเงินเดียวกับสกุล เงิน ประมาณการกระแสเงินสด และวั นครบกํา หนดของ
พันธบัตรใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
กําไรและขาดทุน จากการวัดมู ลคา ใหม จะรั บรูใ นสว นของเจ าของผา นกํา ไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็จอื่ นในงวดที่เกิ ดขึ้น และ
รวมอยูในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ
ตนทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน

2.21 ประมาณการหนี้สิน
กลุม กิจ การมีภ าระผูก พัน ในป จจุ บันตามกฎหมายหรือตามขอ ตกลงที่ จัดทํ าไว อั นเปน ผลสื บเนื่องมาจากเหตุก ารณ ในอดี ต
ซึ่งการชํ าระภาระผูกพัน นั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนว าจะสงผลใหบริ ษัทตองสู ญเสียทรั พยากรออกไป และประมาณการ
จํานวนที่ตองจายได
กลุมกิจการจะวัดมูลคาของจํานวนประมาณการหนี้สินโดยใชมูลคาปจจุบันของรายจายที่คาดวาจะตองนํามาจายชําระภาระผูกพัน
การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลคาของเงินตามเวลา จะรับรูเปนดอกเบี้ยจาย
2.22 ทุนเรือนหุน
หุนสามัญกิจการสามารถกําหนดการจายเงินปนผลไดอยางอิสระจะจัดประเภทไวเปนสวนของเจาของ
ตนทุนสวนเพิ่มที่เกี่ยวของกับการออกหุนใหมหรือการออกสิทธิในการซื้อหุนซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเปนยอดหักในสวนของ
เจาของ
2.23 สํารองตามกฏหมาย
ตามพระราชบัญ ญัติบริษัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตอ งจัดสรรสํารองตามกฎหมายอย างนอยรอยละ 5 ของกํ าไรสุท ธิ
หลังจากหั กสวนของขาดทุน สะสมยกมา (ถา มี) จนกวาสํารองนี้จะมีมู ลคาไมน อยกวาร อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี้
ไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได

2.24 การรับรูรายได
รายไดหลักรวมถึงรายไดที่เ กิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิ จทุกประเภท รวมถึงรายได อื่นๆ ที่กลุมกิจ การไดรับจากการใหบริการ
ในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ
กลุมกิจ การรับ รูรายไดสุทธิ จากภาษีมูลค าเพิ่ม ซึ่งกลุ มกิจการจะรั บรูรายไดเมื่ อคาดว ามีความเปน ไปไดค อนขา งแนที่จ ะไดรั บ
ชําระเมื่อสงมอบสินคาหรือใหบริการ
สําหรับสั ญญาที่มีห ลายองค ประกอบที่กลุมกิจ การจะต องสงมอบสินคาหรือใหบริ การหลายประเภท กลุมกิ จการตอ งแยกเป น
แตละภาระที่ต องปฏิบั ติที่แยกตางหากจากกั น และตองปน สวนราคาของรายการของสั ญญาดัง กลาวไปยังแต ละภาระที่ตอ ง
ปฏิบั ติตามสั ดสว นของราคาขายแบบเอกเทศ หรือ ประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ และกลุ มกิจ การจะรับรู รายได ของ
แตละภาระที่ตองปฏิบัติแยกตางหากจากกันเมื่อกลุมกิจการไดปฏิบัติตามภาระนั้นแลว
รายไดจากกิจการโรงพยาบาล
รายไดจากกิจการโรงพยาบาลประกอบดว ย คารักษาพยาบาล คาหองพัก และคายา ซึ่งเปนจํานวนเงินสุทธิจากสวนลด โดยจะ
รับรูเมื่อไดใหบริการหรือเมื่อไดสงมอบยาแลว
รายไดจากใหบริการ
รายไดจากกิจการอาคารที่พักอาศัยใหเชาและกิจการบริหารอาคารสํานักงานรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง รายไดทรี่ บั รูไ มรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มและแสดงสุทธิจากสวนลดการคา
รายไดจากการให บริการติ ดตั้งระบบสารสนเทศรับรูเ ปนรายไดตามอัตราสวนของงานที่ทํ าเสร็จ อั ตราสวนของงานที่ทําเสร็ จ
คํานวณจากตนทุนที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปจจุบันเทียบเปนสัดสวนกับประมาณการตนทุนทั้งสิ้นที่คาดวาจะใชสําหรับแตละโครงการ
โดยจะตั้งสํารองคาเผื่อผลขาดทุนสําหรับโครงการติดตั้งระบบสารสนเทศทั้งจํานวนเมื่อทราบวาโครงการติดตั้งระบบสารสนเทศ
นั้นจะประสบผลขาดทุน
รายไดจากการใหเชา
รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรับรูในงบกําไรขาดทุน โดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
รายไดอื่น
รายไดดอกเบี้ยและรายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง เวนแตจะมีความไมแนนอนในการรับชําระ
สินทรัพยและหนี้สินที่เกิดจากสัญญา
กลุมกิจการรับรูสินทรัพยที่เกิดจากสัญญาเมื่อกลุมกิจการรับรูรายไดจากการปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติตามสัญญา กอนทีจ่ ะรับ
ชําระหรือถึงกําหนดชําระตามสัญญา

กลุมกิจการรับรูหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อไดรับชําระจากลูกค าหรือถึงกําหนดชําระตามสัญญากอนที่กลุมกิจการจะปฏิบัติตาม
ภาระที่ตองปฏิบัติ
กลุมกิจการจะแสดงยอดสุทธิหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหลังจากหักกลบกับสินทรัพยที่เกิดจากสัญญานั้นๆ ในแตละสัญญาที่ทํากั บ
ลูกคา
2.25 การจายเงินปนผล
เงิ นป นผลที่ จ ายไปยัง ผู ถือ หุน ของกลุ มกิ จการจะรั บรู ใ นด านหนี้ สิน ในงบการเงิน ของกลุ มกิ จการในรอบระยะเวลาบั ญ ชี
ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทได อนุมัติการจายเงินปนผล เงินป นผลระหวางกาลจะรับรูเมื่อได รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท
2.26 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
สวนงานดําเนินงานไดถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นํ าเสนอใหผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด านการดําเนินงาน
ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สวนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาวาคือ คณะกรรมการบริษัทที่ทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
3
3.1

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กลุม กิจการมีความเสี่ย งทางการเงิน ที่ห ลากหลายซึ่ งไดแก ความเสี่ย งจากตลาด (รวมถึง ความเสี่ย งจากอั ตราแลกเปลี่ย น
ความเสี่ยงดานมูลคายุติธรรม และความเสี่ยงดานราคา) ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ และความเสี่ยงดานสภาพคลอง แผนการ
จัดการความเสี่ย งโดยรวมของกลุมกิจ การจึงมุง เนนความผั นผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ ทําให
เสียหายตอผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุมกิจการใหเหลือนอยที่สุดเทาที่เปนไปได
การจัด การความเสี่ ยงดํ าเนิน งานโดยฝ ายจั ดการ ซึ่ง เป นไปตามนโยบายที่อ นุมั ติโดยคณะกรรมการบริษั ท ฝา ยจัด การจะ
ชี้ประเด็น ประเมิน และปองกันความเสี่ยงทางการเงินดวยการรวมมือกันทํางานอยางใกลชิดกับหนวยปฏิบัติงานตางๆ ภายใน
กลุมกิ จการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงจะกําหนดหลัก การโดยภาพรวมเพื่อ จัดการความเสี่ ยงและนโยบายที่เกี่ย วขอ ง
ไวเป นลายลักษณ อักษรรวมถึ งนโยบายสํ าหรับ ความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง เชน ความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ย ง
อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ และความเสี่ยงดานสภาพคลอง
3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุมกิจ การมีค วามเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเนื่องจากกลุมกิจการมีเ จาหนี้บ างสว นเปนสกุลเงิ น
ตางประเทศ อยางไรก็ตาม กลุมกิจการเชื่อวาในสถานการณปจจุบันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจะ
ไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตอผลการดําเนินงานของกลุมกิจการ กลุมกิจการจึงไมไดใชตราสารอนุพันธทางการเงิน
เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว

3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ มกิ จ การมี ค วามเสี่ ยงดา นอัต ราดอกเบี้ย ที่เ กิ ดจากเงิน เบิก เกิ น บัญ ชี เงิน กูยื ม จากสถาบั น การเงิ นโดยมี อัต รา
ดอกเบี้ยลอยตั ว นอกจากนี้ก ลุมกิ จการมีเงิ นให กูยืม และเงินกู ยืมจากกิ จการทีเ่ กี่ ยวข องกั น โดยมีอั ตราดอกเบี้ย คงที่
ทั้งนี้กลุมกิจการไมไดปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
3.1.3 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กลุม กิจการไมมีค วามเสี่ ยงด านการใหสิ นเชื่ อ เนื่อ งจากกลุ มกิจ การมีลู กคา จํานวนมากและอยูใ นกลุมธุ รกิจ ที่ตา งกั น
นอกจากนี้กลุมกิจ การมีนโยบายที่เ หมาะสมเพื่อทําใหเชื่อมั่นไดวาไดขายสินคาและใหบริการแกลูกคา ที่มีประวัติสินเชื่ อ
อยูในระดับที่เหมาะสม กลุมกิ จการไมมีความเสี่ยงที่มีนัยสํา คัญกับสถาบันการเงินเนื่องจากกลุมกิจการฝากเงินสดไวกั บ
สถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ กลุมกิจการไมมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่ออื่น นอกเหนือจากจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ที่ไดบันทึกในงบการเงินแลว ซึ่งประเมินจากประสบการณการชําระเงินในอดีตและปจจัยอื่น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ
3.1.4 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
จํานวนเงิ นสดทีม่ ีอ ยางเพีย งพอและเงินลงทุน ในหลักทรัพยที่ มีตลาดรองรั บยอ มแสดงถึง การจัดการความเสี่ย งของ
สภาพคลองอยางรอบคอบ ความสามารถในการหาแหลงเงินทุน แสดงใหเห็ นไดจากการที่มีวงเงิ นอํานวยความสะดวก
ในการกูยืมที่ไดมีการตกลงไวแลวอยางเพียงพอ สวนงานบริหารเงินของกลุมกิจการไดตั้งเปาหมายวาจะใชความยืดหยุน
ในการระดมเงิ นทุ น โดยการรั ก ษาวงเงิ น สิ นเชื่ อ ที่ต กลงไว ให เ พี ยงพอที่จ ะหามาไดเ นื่ องจากลั ก ษณะของธุ ร กิ จ
ที่เปนฐานของกลุมกิจการมีพลวัตเปลี่ยนแปลงได
3.2

มูลคายุติธรรม
ตารางตอ ไปนี้ แสดงสินทรัพย ทางการเงินที่ วัดมู ลคา ดวยมู ลคา ยุติธ รรม แตไ มรวมถึง กรณีที่ มูลค ายุติ ธรรมใกล เคีย งกับ ราคา
ตามบัญชี
งบการเงินรวม
ขอมูลระดับ 1
ขอมูลระดับ 2
ขอมูลระดับ 3
รวม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
พันบาท พันบาท
พันบาท
พันบาท พันบาท พันบาท
สินทรัพ ย
สินทรัพ ยทางการเงินที่รับรูมูลคา
ยุติธ รรมผานกําไรหรือขาดทุน
หลักทรัพยเพื่อคา (หมายเหตุ 8)

519,600

8

-

-

-

-

519,600
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ขอมูลระดับ 1
ขอมูลระดับ 2
ขอมูลระดับ 3
รวม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
พันบาท พันบาท
พันบาท
พันบาท พันบาท พันบาท
สินทรัพ ย
สินทรัพ ยทางการเงินที่รับรูมูลคา
ยุติธ รรมผานกําไรหรือขาดทุน
หลักทรัพยเพื่อคา (หมายเหตุ 8)

480,582

-

-

-

-

-

480,582

-

การโอนระหวางระดับของชั้นมูลคายุติธรรม
ไมมีรายการโอนระหวางระดับลําดับชั้นมูลคายุติธรรมในระหวางป
ขั้นตอนการประเมินมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินในระดับ 1 คํานวณจาก มูล คาสินทรัพย สุทธิของกองทุน โดยอ างอิงจากบริษัทจัดการ
การลงทุน (Asset management company)
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ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ

การประมาณการขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ ไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่องและอยูบ นพื้นฐานของประสบการณในอดี ต
และปจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณขณะนั้น
การดอยคาของคาความนิยม
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดพิจารณาจากการคํานวณมูลคาจากการใช การคํานวณนี้ใชประมาณการ
กระแสเงินสดซึ่งอางอิง จากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ซึ่งไดรับอนุมัติจากผูบริหาร
กระแสเงินสดหลังจากปที่ 5 ใชประมาณการของอัต ราการเติบโตดังกลา วตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 18 อัต ราการเติบโต
ระยะยาวดังกลาวไมเกินอัตราการเติบโตระยะยาว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้นดําเนินงานอยู
ภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
มูลค าป จจุบั นของภาระผู กพัน ผลประโยชน เมื่อ เกษีย ณอายุขึ้ นอยูกับ ขอ สมมติฐ านหลายข อ ข อสมมติฐานที่ ใชแ ละผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงที่เปนไปไดของขอสมมติฐานไดเปดเผยขอมูลอยูในหมายเหตุ 22
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การจัดการเงินทุน

วัต ถุป ระสงคข องกลุม กิจ การในการบริห ารทุ นของบริ ษัท นั้ นเพื่อ ดํา รงไวซึ่ งความสามารถในการดํ า เนิ นงานอย า งต อเนื่อ งของ
กลุมกิจการเพื่อสรางผลตอบแทนต อผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่ มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม
เพื่อลดตนทุนของเงินทุน
ในการดํ ารงไวห รือปรับโครงสรา งของทุน กลุ มกิจ การอาจปรับ นโยบายการจายเงิน ปนผลให กับผู ถือหุ น การคื นทุน ใหแ กผูถื อหุ น
การออกหุนใหม หรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้สิน
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ขอมูลจําแนกตามสวนงาน

คณะกรรมการบริหารที่ทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธของกลุมกิจการระบุสวนงานที่รายงานของธุรกิจเพื่อใชในการวัดผลการดําเนินงานของกลุมกิจการ โดยจําแนกตามสายผลิตภัณฑ ดังนี้
ธุรกิจโรงพยาบาล
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ลานบาท
ลานบาท

ธุรกิจพัฒนาและใหเชา
อสัง หาริมทรัพย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ลานบาท
ลานบาท

ธุรกิจอื่น ๆ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ลานบาท
ลานบาท

การตัดบัญ ชีรายการ
ระหวางกัน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ลานบาท
ลานบาท

รวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ลานบาท
ลานบาท

รายไดจากการขายและใหบริการ
ลูกคาภายนอก
ระหวางสวนงาน
รวม

2,296.2
126.8
2,423.0

2,084.6
84.7
2,169.3

575.3
57.8
633.1

574.2
62.0
636.2

-

-

(184.6)
(184.6)

(146.7)
(146.7)

2,871.5
2,871.5

2,658.8
2,658.8

ประเภทของการรับรูรายได
ณ จุดใดจุดหนึ่ง
ตลอดชวงระยะเวลา
รวมรายได

2,126.7
296.3
2,423.0

1,882.4
286.9
2,169.3

42.3
590.8
633.1

43.0
593.2
636.2

-

-

(3.8)
(180.8)
(184.6)

(2.4)
(144.3)
(146.7)

2,165.2
706.3
2,871.5

1,923.0
735.8
2,658.8

434.5
(689.1)
(345.8)
(11.2)
(357.0)
-

595.5
(629.9)
36.2
(19.2)
17.0
-

284.4
(264.4)
(132.6)
(6.5)
(139.1)
-

291.1
(1,533.0)
(1,195.0)
(21.1)
(1,216.1)
-

(0.2)
(0.2)
(0.2)
34.7

(0.2)
(0.2)
(0.2)
(38.7)

(80.0)
44.5
325.5
15.3
340.8
(66.1)

(181.1)
1,377.4
1,069.8
9.1
1,078.9
6.5

638.9
(909.2)
(153.1)
(2.4)
(155.5)
(31.4)

705.5
(785.7)
(89.2)
(31.2)
(120.4)
(32.2)

6,226.0
1,657.2
8,351.3

5,175.7
1,644.1
6,727.9

1,576.4
3,670.2
12,119.6

2,719.7
3,766.9
10,493.1

1.8

0.2
4.5
108.7

(5,852.7)

(3,011.6)

1,576.4
9,896.2
1,657.2
14,620.0

2,719.7
8,942.8
1,648.6
14,318.1

กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริหาร
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
(คาใชจาย)รายไดภ าษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปสําหรับการดําเนินงานต อเนื่อง
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปสําหรับการดําเนินงานที่ยกเลิก
(หมายเหตุ 14)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
คาความนิยม
รวมสินทรัพย
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคารระยะสั้น

393,568
2,296
395,864

449,319
449,319

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
50,784
2,296
53,080

91,810
91,810

เงินฝากธนาคารระยะสั้ นมีอัต ราดอกเบี้ย ที่แทจ ริงอยู ที่รอยละ 1.20 ตอ ป และเงิน ฝากดั งกลา ว มีร ะยะเวลาครบกํา หนดอยูที่ 90 วั น
(พ.ศ. 2561 : ไมม)ี
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เงินลงทุนระยะสั้น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

เงินฝากประจํา 6 - 12 เดือน
หลักทรัพยเพื่อคา - หนวยลงทุน
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยเพื่อคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

6,227
519,137

6,056
8

3,987
480,130

3,930
-

463
525,827

6,064

452
484,569

3,930

ณ วั นที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562 เงิน ฝากประจํ าของกลุม กิจ การและบริ ษัท เป นเงิ นฝากประจํา ธนาคารระยะเวลา 6 ถึง 12 เดือ น
(พ.ศ. 2561 : เงินฝากประจํา 6 ถึง 12 เดือน) มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.75 ถึง รอยละ 1.38 ตอป (พ.ศ. 2561 : รอยละ 0.75 ถึงรอยละ
1.40 ตอป)

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยเพื่อคาในระหวางปมีดังนี้

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
การลงทุนเพิ่มขึ้น
การจําหนายเงินลงทุน
กําไรที่เกิดขึ้นจากการจําหนายหลักทรัพยเพื่อคา
รายไดดอกเบีย้ จากตราสารหนีท้ ถี่ ือไวจนครบกําหนดภายใน 1 ป
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
การลงทุนเพิ่มขึ้น
การจําหนายเงินลงทุน
กําไรที่เกิดขึ้นจากการจําหนายหลักทรัพยเพื่อคา
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพื่อคา
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม
พันบาท

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
พันบาท

646,294
300,000
(947,710)
1,393
31
8
1,799,000
(1,280,174)
303
463
519,600

46,531
(46,560)
29
700,000
(220,000)
130
452
480,582

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพื่อคาอา งอิงจากราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มี สภาพคลอง ณ วัน ที่ในงบการเงิน มู ลคายุติธรรมนี้ถูกจั ด
อยูในระดับที่ 1 ของลําดับชั้นมูลคายุติธรรม
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ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

ลูกหนี้การคา - กิจการอื่น
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
รายไดคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดคางรับ - สุทธิ
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
(หมายเหตุ 30 ข)
รายไดตามสัญญาที่ยังไมเรียกเก็บ
คาใชจายจายลวงหนา
เงินทดรองจาย
ลูกหนี้อื่น - กิจการทีเกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

200,434
(7,432)
193,002
8,332
8,332

136,504
(7,192)
129,312
40,972
(2,017)
38,955

37,527
(1,264)
36,263
748
748

22,750
(120)
22,630
3,208
3,208

321
23,231
1,150
3,914
3,500
233,450

655
36,991
51,227
9,280
1,197
267,617

4,627
5,510
104
814
48,066

5,449
11,831
77
492
43,687

ลูกหนี้การคากิจการอื่น สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
ยังไมถึงกําหนดชําระ
(กําหนดชําระไมเกิน 1 เดือน)
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกวา 12 เดือน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

111,555

83,235

20,603

16,894

51,712
22,715
7,125
7,327
200,434
(7,432)
193,002

33,602
6,432
3,195
10,040
136,504
(7,192)
129,312

12,801
1,343
1,623
1,157
37,527
(1,264)
36,263

3,696
749
187
1,224
22,750
(120)
22,630

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
ยังไมถึงกําหนดชําระ
(กําหนดชําระไมเกิน 1 เดือน)

321

655

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

4,627

5,449

10 สินคาคงเหลือ - สุทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
ยา
เวชภัณฑ
ผลิตภัณฑเผื่อขาย
วัสดุสิ้นเปลือง
อาหารและเครื่องดื่ม
หัก คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ

32,617
25,794
78
488
267
59,244
(124)
59,120

30,885
18,245
308
285
49,723
(151)
49,572

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
2,202
2,590
267
5,059
5,059

2,454
3,152
285
5,891
5,891

ตนทุนขายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนระหวางป พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
ตนทุนขายและตนทุนบริการ
11

384,887

357,516

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
28,247

31,339

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการเบิกใช

ณ วั นที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562 บริ ษัท มีเงิ นฝากที่ มีข อจํา กัด ในการเบิก ใช เปน เงิ นฝากประจํ าจํ านวน 5.0 ลา นบาท (พ.ศ. 2561 :
5.0 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.00 ตอป (พ.ศ. 2561 : ร อยละ 1.00 ตอป) ซึ่งใชเปนหลักประกันสําหรับหนังสือค้ําประกั น
(หมายเหตุ 31)
ณ วั นที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562 กลุม กิจการมีเงิ นฝากที่ มีขอ จํากั ดในการเบิ กใช เป นเงิ นฝากออมทรัพย และเงิ นฝากประจํ าจํา นวน
7.8 ลา นบาท (พ.ศ. 2561 : 17.6 ลานบาท) โดยมีอั ตราดอกเบี้ ยรอ ยละ 1.00 ถึง รอ ยละ 1.25 ตอ ป (พ.ศ. 2561 : รอยละ 1.00 ถึ ง
รอยละ 1.25 ตอป) ซึ่งใชเปนหลักประกันสําหรับหนังสือค้ําประกัน (หมายเหตุ 31)
12

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

เงินมัดจํา
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีหัก ณ ที่จายรอขอคืน
ภาษีซื้อที่ยังไมถึงกําหนด
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
อื่นๆ

3,556
17,439
30,643
1,821
1,036
54,495

24,696
36,112
30,188
1,879
2,567
1,157
96,599

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
2,209
9,604
387
305
12,505

2,215
450
5,635
612
104
9,016

13 เงินลงทุนในบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุม กิจการมีบริษัทย อยซึ่ง รวมอยูใ นการจัด ทํางบการเงินรวมของกลุมกิจ การดังต อไปนี้ บริษัทยอ ย
ดังกลา วมี หุนทุ นเปน หุนสามั ญและหุนบุ ริม สิท ธิ โดยกลุ มกิ จการถื อหุ นทางตรง ซึ่ งสัด สว นของส วนได เสี ยในความเปน เจ าของที่
กลุมกิจการถืออยูเทากับสิทธิในการออกเสียงในบริษัทยอยที่ถือโดยกลุมกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ชื่อบริษ ัท
ทางตรง: บริษ ัทยอยที่ถือหุนโดย
บริษ ัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสทเมนท จํากัด
บริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร ดิสตริค จํากัด
บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด
ทางออม: บริษ ัทยอยที่ถือหุนโดย
บริษ ัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด
บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด
บริษัท วี 33 จํากัด
บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด
บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด
บริษัท บานฉาง บิสสิเนส ดีสทริคท จํากัด
ทางออม: บริษ ัทยอยที่ถือหุนโดย
บริษ ัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด
บริษัท พิษณุเวช จํากัด
บริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - อุทัย จํากัด
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ลําพูน จํากัด
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ศรีสะเกษ จํากัด
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ชุมพร จํากัด
ทางออม: บริษ ัทยอยที่ถือหุนโดย
บริษ ัท พิษ ณุเวช จํากัด
บริษัท สหแพทยพิจิต ร จํากัด
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุต รดิต ถ จํากัด
บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จํากัด
ทางออม: บริษ ัทยอยที่ถือหุนโดย
บริษ ัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด
บริษัท พี.เอ็น.พี. ฮอสปทอล จํากัด

ประเทศที่
จดทะเบียน
จัดตั้ง

ไทย
ไทย

ลักษณะของธุรกิจ

สวนไดเสียในความเปน
เจาของที่ถือโดยกลุมกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
รอยละ
รอยละ

สวนไดเสียในความเปน
เจาของที่ถือโดยสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
รอยละ
รอยละ

ที่ปรึกษาดานธุรกิจ
ใหบริการเกี่ยวกับการ
ติดตั้งระบบสารสนเทศ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ถือหุนเพื่อการลงทุนและ
รับจางบริหารโรงพยาบาล

99.99
-

99.99
99.99

-

-

99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99

-

-

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ใหเชาอาคารสํานักงาน
ใหบริการที่พักอาศัย ใหเ ชา
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ใหเชาอสังหาริมทรัพย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

-

-

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

60.00
91.43
99.99
80.00
60.00
99.99

60.00
90.92
99.99
99.99
-

40.00
8.57
20.00
40.00
-

40.00
9.08
-

ไทย
ไทย
ไทย

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

60.00
60.00
60.00

60.00
60.00
60.00

40.00
40.00
40.00

40.00
40.00
40.00

ไทย

โรงพยาบาล

91.43

90.92

8.57

9.08

ไทย
ไทย
ไทย

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปไดดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
การจําหนายเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

8,013,254
(50,000)
7,963,254

8,013,254
8,013,254

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท สหแพทยพิจิต ร จํากัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 ผูถือหุ นไดมีมติอนุ มัติใหเพิ่มทุ นจดทะเบีย น
ของบริษัทจากหุนสามัญ จํานวน 1,000,000 หุน โดยมีมู ลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เปนหุนสามัญจํา นวน 2,200,000 หุน โดยมีมูลค า
ที่ตราไว หุนละ 100 บาท ใหแก ผูถื อหุน เดิม ตามสัด สวนที่ผูถื อหุน แต ละรายถื อหุน อยู บริ ษัทย อยดั งกลาวไดจ ดทะเบี ยนเพิ่มทุ นกั บ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562
ที่ประชุม วิสามัญผู ถือ หุนของบริษัท พริ้นซิ เพิล เฮลทแ คร - อุทัย จํา กัด เมื่ อวัน ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผูถื อหุน ไดมี มติอ นุมั ติ
ให เพิ่ มทุ นจดทะเบีย นของบริ ษทั จากหุ นสามั ญจํ านวน 5,000,000 หุน โดยมีมู ลค าที่ ตราไวหุ นละ 10 บาท เปน หุน สามัญ จํา นวน
20,000,000 หุน โดยมี มูลค าที่ตราไวหุ นละ 10 บาท ให แกผู ถือหุน เดิม ตามสั ดสวนที่ผูถื อหุนแตละรายถื อหุนอยู บริ ษัทย อยดัง กลา ว
ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เมื่อวั นที่ 13 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 ได มีมติ อนุ มัติก ารจั ดตั้ง บริ ษัท พริ้น ซิเ พิล เฮลทแคร - ศรีสะเกษ
จํา กั ด ด วยทุ นจดทะเบีย น 250.0 ล า นบาท ประกอบด วยหุ น สามั ญ 25,000,000 หุน มูล ค าที่ ต ราไว หุน ละ 10 บาท โดยบริ ษั ท
พริ้นซิเ พิล เฮลทแคร จํากัด ถือหุน ในสัดส วนรอยละ 60 บริษัทยอ ยดังกล าวไดจ ดทะเบี ยนจัดตั้ งบริษัท กับกระทรวงพาณิชยเ มื่อวันที่
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ที่ป ระชุ ม วิส ามั ญ ผู ถื อหุ น ของบริ ษั ท เมื่ อวั น ที่ 5 กัน ยายน พ.ศ. 2562 ผู ถือ หุ น ได มีม ติ อ นุ มั ติ ให จํ า หน ายเงิ น ลงทุน ในบริ ษั ท
กรุงเทพบริหาร จํากัด ใหแกกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยกลุมกิจการไดจําหนายเงินลงทุนดังกลาวเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 ในมูลคา
1,329.0 ลานบาท และรับรูกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจํานวน 240.4 ลานบาท
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท วี 33 จํากัด เมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผูถือหุนไดมีม ติอนุมัติใหล ดทุนจดทะเบี ยนของบริษั ท
ตามสัดสวนการถือหุนเดิม จากจํานวนหุน สามัญ 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 37,500,000 บาท มูล
คาที่ตราไวหุนละ 10 บาท บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษั ท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจําหน ายเงินลงทุนในบริษัท คอนเวอร
เจนซ ซิ สเทมส จํา กั ด ใหแ ก บุ ค คลภายนอกกลุ ม กิ จการ โดยบริ ษั ทและกลุ มกิ จ การได จํ า หนา ยเงิ น ลงทุ น ดั งกล า ว เมื่ อ วั น ที่
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ในมูลคา 5.0 ลานบาท โดยรับรูกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
จํานวน 5.6 ลา นบาท และรับรูผ ลขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษั ทยอยในงบกําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จเฉพาะกิจ การจํ านวน
45.0 ลานบาท

ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ไดมีม ติอนุมั ติการจั ดตั้งบริษัท พริ้นซิเ พิล เฮลทแ คร - ชุมพร จํากั ด
ดว ยทุ น จดทะเบีย น 1,000,000 บาท ประกอบด วยหุน สามั ญ 100,000 หุ น มูล ค าที่ ตราไว หุน ละ 10 บาท โดยบริษั ท พริ้น ซิเ พิ ล
เฮลทแ คร จํ ากั ด ถื อ หุ นในสัด ส วนร อยละ 99.99 บริ ษัท ย อยดั งกล า วได จดทะเบี ยนจั ด ตัง้ บริษั ท กับ กระทรวงพาณิ ช ยเ มื่ อวั น ที่
17 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวั นที่ 1 มีน าคม พ.ศ. 2562 บริ ษัทไดไถ ถอนหุนบุ ริมสิ ทธิแ ละหุ นสามั ญทั้ง หมดของบริษั ท พริ้นซิ เพิล เฮลทแ คร จํากั ด ซึ่ ง เป น
บริษัทยอย ที่นําไปวางเพื่อเปนหลักประกันเงินกูจากสถาบันการเงินแลว

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอยที่มีสวนไดเสียที่ไมมีอํา นาจควบคุม ที่มีสาระสําคัญ
รายละเอี ยดด านลา งแสดงข อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษัทยอ ยแต ละรายที่มี สวนไดเ สียที่ ไมมีอํ านาจควบคุมที่ มีสาระสํ าคัญ ตอกลุ มกิจ การ จํานวนที่ เปด เผยสํ าหรั บบริ ษัทย อยแต ละรายแสดงด วยจํ านวนกอ น
การตัดรายการระหวางกัน
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป
บริษัท พิษณุเวช จํากัด
บริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

บริษัท สหแพทยพิจิตร จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร ลําพูน จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวช
อุตรดิตถ จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

สินทรัพยหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
รวมสินทรัพยหมุนเวียนสุทธิ

306,057
(236,938)
69,119

440,064
(222,594)
217,470

87,428
(554,588)
(467,160)

69,995
(284,526)
(214,531)

40,976
(51,827)
(10,851)

30,544
(111,052)
(80,508)

155,418
(26,734)
128,684

49,989
(642)
49,347

13,699
(133,683)
(119,984)

12,654
(186,754)
(174,100)

สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนสุทธิ
รวมสินทรัพยสุทธิ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

1,365,658
(230,445)
1,135,213
1,204,332
481,733

982,367
(241,092)
741,275
958,745
383,498

1,752,498
(361,584)
1,390,914
923,754
79,166

1,815,159
(613,727)
1,201,432
986,901
89,611

190,328
(47,395)
142,933
132,082
52,833

189,141
(44,676)
144,465
63,957
25,583

144,184
(72,840)
71,344
200,028
40,006

49,347
-

586,122
(230,643)
355,479
235,495
94,198

394,861
(147,626)
247,235
73,135
29,254

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป
บริษัท พิษณุเวช จํากัด
บริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
รายได
กําไร(ขาดทุน)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวช
บริษัท สหแพทยพิจิตร จํากัด
ลําพูน จํากัด
อุตรดิตถ จํากัด
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

1,202,047
144,248
1,428
145,676

1,161,534
116,261
(3,115)
113,146

531,820
(61,508)
(639)
(62,147)

514,356
(72,274)
5,292
(66,982)

174,884
(31,263)
(619)
(31,882)

176,739
(25,421)
(358)
(25,779)

69,444
(383)
880
497

(653)
(653)

85,857
(61,890)
(61,890)

(2,160)
(2,160)

กําไร(ขาดทุน)สวนที่เปนของ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

58,270

40,348

(5,326)

(6,856)

(12,753)

(10,816)

99

-

(24,756)

(864)

เงินปนผลที่จายใหกับ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

8,000

23,600

-

-

-

-

-

-

-

-

งบกระแสเงินสดโดยสรุป
บริษัท พิษณุเวช จํากัด
บริษัท โรงพยาบาลปากน้ําโพ จํากัด
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)
กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ตนป - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ปลายป

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวช
บริษัท สหแพทยพิจิตร จํากัด
ลําพูน จํากัด
อุตรดิตถ จํากัด
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

195,624
(384,859)

178,228
(261,094)

199
(13,506)

40,821
(109,186)

(19,857)
(22,615)

(13,468)
(52,347)

23,250
(267,955)

(24,011)
-

(21,513)
(269,862)

4,934
(274,680)

67,185

189,655

18,541

(70,059)

40,517

72,714

218,964

50,000

290,918

273,116

(122,050)

106,789

5,234

(138,424)

(1,955)

6,899

(25,741)

25,989

(457)

3,370

146,710

39,921

(156)

138,268

7,122

223

25,989

-

3,390

20

24,660

146,710

5,078

(156)

5,167

7,122

248

25,989

2,933

3,390

14 สวนการดําเนินงานที่ยกเลิก
ณ วั นที่ 29 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2562 กลุม กิจการไดจํ าหนายเงิ นลงทุน ในบริษัท คอนเวอรเจนซ ซิสเทมส จํ ากัด ซึ่ งเป นบริษัท ยอ ย
ที่ดํา เนิ นงานในส วนงานใหบ ริก ารเกี่ย วกั บการติ ดตั้ งระบบสารสนเทศ (หมายเหตุ 13) ขอ มูลทางการเงิ นและกระแสเงิน สดของ
การดําเนินงานที่ยกเลิกดังกลาว สรุปไดดังนี้
ขอมูลผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
ขอมูลทางการเงิ นและกระแสเงิ นสดที่นํ าเสนอสํ าหรับงวด 11 เดือ นสิ้นสุด วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และสํา หรับปสิ้น สุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
รายไดจากการขายและใหบริการ
ตนทุนการขายและใหบริการ

19,158
(27,876)

63,833
(75,252)

ขาดทุนขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการบริหาร

(8,718)
61
(28,704)

(11,419)
101
(21,072)

ขาดทุนกอนภาษี - การดําเนินงานที่ยกเลิก
ภาษีเงินได

(37,361)
307

(32,390)
195

ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรจากการจําหนาย
ขาดทุนสําหรับปจากการดําเนิ นงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษี

(37,054)
5,615
(31,439)

(32,195)
(32,195)

9,824
49
9,873

(38,069)
95
(37,974)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รวมกระแสเงินสดจากสวนการดําเนินงานที่ยกเลิก

สิ่งตอบแทนที่ไดรับและกําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาว สรุปไดดังนี้ :

เงินสดที่ไดรับ
มูลคาตามบัญชีของหนี้สินสุทธิและเงินลงทุนในสวนการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายสวนการดําเนินงานที่ยกเลิก

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พันบาท

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พันบาท

5,000
615
5,615

5,000
(50,000)
(45,000)

15 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ที่ดิน
พันบาท

งบการเงินรวม
อาคารและ
สวนปรับปรุง
อาคาร
พันบาท

รวม
พันบาท

2,048,135
2,048,135

848,891
(143,000)
705,891

2,897,026
(143,000)
2,754,026

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
โอนมาจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (หมายเหตุ 16)
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

2,048,135
122
2,048,257

705,891
26,760
1,458
(62,463)
671,646

2,754,026
26,882
1,458
(62,463)
2,719,903

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

2,048,257
2,048,257

808,461
(136,815)
671,646

2,856,718
(136,815)
2,719,903

2,048,257
(1,055,459)
992,798

671,646
1,535
(30,269)
(59,334)
583,578

2,719,903
1,535
(1,085,728)
(59,334)
1,576,376

992,798
992,798

816,708
(233,130)
583,578

1,809,506
(233,130)
1,576,376

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
การจําหนายไปซึ่งบริษัทยอย
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตามงบการเงินรวม ซึ่งประกอบดวยที่ดินเปลาและ
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง มีมูลคาดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
ประเมินโดยใชเทคนิควิธีราคาตลาด (Market approach)
ประเมินโดยใชเทคนิควิธีรายได (Income approach)
มูลคายุติธรรมรวม

596,418
1,279,000
1,875,418

1,617,210
1,279,000
2,896,210

การวัดมูล คายุติธรรมของที่ดิน พรอมสิ่งปลูกสรางที่ จัดประเภทเปนอสัง หาริมทรัพ ยเพื่อการลงทุนของกลุมกิจการจัดทําโดยผูประเมิ น
อิสระโดยใชเทคนิควิธีราคาตลาด (Market approach) ซึ่ง ใชประโยชนสูงสุดจากขอมูลในตลาดที่สังเกตไดที่มีอยูและอางอิงจากประมาณการ
ของกลุม กิจ การเองมาใชน อยที่สุ ดเทา ที่ เป นไปได ซึ่ง จัด อยู ใ นข อมู ลระดั บ 2 ของมูล คา ยุติ ธรรม และเทคนิค วิธี รายได (Income
approach) ใชวิธีการคิด ลดกระแสเงิน สดเปนมูลคา ปจจุบัน ซึ่ง กลุ มกิจการจึงไดจัดประเภทการวัดมูลคาอสังหาริมทรัพย เพื่อการลงทุ น
ดังกลาวอยูในระดับ 3 ของมูลคายุติธรรม
กลุ มกิ จ การได นํ าที่ ดิน พรอ มสิ่ง ปลูก สร า งซึ่ ง มีมู ล คา สุท ธิ ตามบัญ ชี ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562 จํ านวน 1,064.5 ล า นบาท
(พ.ศ. 2561 : 1,102.9 ลานบาท) ไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 20)
จํานวนเงินที่เกี่ยวของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ไดรับรูในกําไรหรือขาดทุน ไดแก
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
รายไดคาเชาและบริการ
คาใชจายในการดําเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ซึ่งกอใหเกิดรายไดคาเชาสําหรับป
คาใชจายในการดําเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ซึ่งไมไดกอใหเกิดรายไดคาเชาสําหรับป

112,582

114,138

55,304

55,261

4,682

5,948

16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

อาคารและ
ที่ดิน สวนปรับปรุงอาคาร
พันบาท
พันบาท

งบการเงินรวม
เครื่องตกแตง
อุปกรณ
ติดตั้งและ
ทางการแพทย เครื่องใชสํานักงาน
พันบาท
พันบาท

ยานพาหนะ
พันบาท

งานระหวางทํา
พันบาท

รวม
พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

2,216,898
2,216,898

4,805,952
(893,585)
3,912,367

833,476
(481,352)
352,124

549,178
(355,374)
193,804

73,893
(57,083)
16,810

495,426
495,426

8,974,823
(1,787,394)
7,187,429

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
การรับโอนกิจการทั้งหมด - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ซื้อสินทรัพย
จําหนายและตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
โอนไปยังอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 15)
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

2,216,898
368,475
64,403
2,649,776

3,912,367
773,826
32,504
(1,391)
526,584
(1,458)
(166,559)
5,075,873

352,124
15,272
99,599
(37)
20,792
(101,040)
386,710

193,804
13,210
50,413
(185)
663
(65,203)
192,702

16,810
1,043
4,447
(197)
(9,489)
12,614

495,426
5,799
672,250
(361)
(548,039)
625,075

7,187,429
1,177,625
923,616
(2,171)
(1,458)
(342,291)
8,942,750

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

2,649,776
2,649,776

7,006,783
(1,930,910)
5,075,873

971,597
(584,887)
386,710

619,740
(427,038)
192,702

80,134
(67,520)
12,614

625,075
625,075

11,953,105
(3,010,355)
8,942,750

อาคารและ
ที่ดิน สวนปรับปรุงอาคาร
พันบาท
พันบาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
การรับโอนกิจการทั้งหมด - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หมายเหตุ 24)
ซื้อสินทรัพย
การจําหนายไปซึ่งบริษัทยอย
จําหนายและตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
เครื่องตกแตง
อุปกรณ
ติดตั้งและ
ทางการแพทย เครื่องใชสํานักงาน
พันบาท
พันบาท

ยานพาหนะ งานระหวางทํา
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

2,649,776

5,075,873

386,710

192,702

12,614

625,075

8,942,750

35,252
26,946
2,711,974

62,843
35,796
(373)
1,332,290
(201,138)
6,305,291

13,833
255,862
(13,991)
22
(112,620)
529,816

1,429
64,506
(164)
(4,202)
18,148
(67,757)
204,662

2,042
15,633
(6)
(481)
(7,766)
22,036

3,513
844,263
(1,350,460)
122,391

118,912
1,243,006
(170)
(19,047)
(389,281)
9,896,170

2,711,974
2,711,974

8,463,295
(2,158,004)
6,305,291

1,211,111
(681,295)
529,816

681,566
(476,904)
204,662

96,788
(74,752)
22,036

122,391
122,391

13,287,125
(3,390,955)
9,896,170

กลุมกิจการไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 7,485.3 ลานบาท (พ.ศ. 2561 : 7,202.0 ลานบาท) ไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงิน
(หมายเหตุ 20)
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อาคารและ
ที่ดิน สวนปรับปรุงอาคาร
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแตง
อุปกรณ
ติดตั้งและ
ทางการแพทย เครื่องใชสํานักงาน
พันบาท
พันบาท

ยานพาหนะ
พันบาท

งานระหวางทํา
พันบาท

รวม
พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

227,517
227,517

1,424,272
(331,665)
1,092,607

-

168,529
(124,241)
44,288

10,990
(8,963)
2,027

-

1,831,308
(464,869)
1,366,439

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
การรับโอนกิจการทั้งหมด - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ซื้อสินทรัพย
จําหนายและตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

227,517
368,475
595,992

1,092,607
773,826
14,666
(53,213)
1,827,886

15,272
35,808
(37)
5,101
(6,152)
49,992

44,288
13,210
22,125
(169)
(12,665)
66,789

2,027
1,043
1,221
(27)
(2,411)
1,853

5,799
136,615
(5,101)
137,313

1,366,439
1,177,625
210,435
(233)
(74,441)
2,679,825

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

595,992
595,992

3,084,284
(1,256,398)
1,827,886

63,625
(13,633)
49,992

215,004
(148,215)
66,789

14,304
(12,451)
1,853

137,313
137,313

4,110,522
(1,430,697)
2,679,825
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อาคารและ
ที่ดิน สวนปรับปรุงอาคาร
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแตง
อุปกรณ
ติดตั้งและ
ทางการแพทย เครื่องใชสํานักงาน
พันบาท
พันบาท

ยานพาหนะ
พันบาท

งานระหวางทํา
พันบาท

รวม
พันบาท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
จําหนายและตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

595,992
595,992

1,827,886
22,600
(373)
382,736
(64,327)
2,168,522

49,992
93,948
(8,000)
7
(12,368)
123,579

66,789
22,809
(2,525)
3,329
(16,713)
73,689

1,853
4,596
(1,323)
5,126

137,313
315,670
(386,072)
66,911

2,679,825
459,623
(10,898)
(94,731)
3,033,819

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

595,992
595,992

3,488,706
(1,320,184)
2,168,522

149,579
(26,000)
123,579

231,436
(157,747)
73,689

18,900
(13,774)
5,126

66,911
66,911

4,551,524
(1,517,705)
3,033,819

บริษัทไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 2,764.5 ลานบาท (พ.ศ. 2561 : 2,506.2 ลานบาท) ไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงิน
(หมายเหตุ 20)
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สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินที่กลุมกิจการเปนผูเชาซึ่งรวมแสดงในรายการขางตนประกอบดวยเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย
เครื่องใชสํานักงาน และยานพาหนะ มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
ราคาทุนของสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

307,953
(58,619)
249,334

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

132,080
(34,551)
97,529

87,799
(4,568)
83,231

42,482
(1,387)
41,095

สําหรับปสิ้น สุดวันที่ 31 ธั นวาคม พ.ศ. 2562 ตนทุ นการกูยืม จํานวน 14.8 ล านบาท (พ.ศ. 2561 : 8.9 ลานบาท) ไดบันทึ กเปนตนทุ น
ของที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ โดยเกิ ดจากเงิ นกู ยื มที่ กู ยืม มาเฉพาะเพื่ อ สร า งอาคารและติด ตั้ งอุ ป กรณ จํา นวน 10.1 ล า นบาท
(พ.ศ. 2561 : 2.6 ล านบาท) และเงินกูยื มมาเพื่ อวัตถุป ระสงค ทั่วไปจํ านวน 4.7 ลานบาท (พ.ศ. 2561 : 6.3 ลา นบาท) กลุมกิ จการใช
อัตราการตั้งขึ้นเปนทุนรอยละ 3.67 (พ.ศ. 2561 : รอยละ 3.57) ในการคํานวณตนทุนที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพย อัตราการตั้งขึ้ น
เปนทุนดังกลาวเปนอัตราตนทุนการกูยืมที่เกิดจริงจากเงินกูยืมที่นํามาใชเปนเงินทุนในการกอสรางอาคารและติดตั้งอุปกรณ
17 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
โอนไปยังคาใชจายจายลวงหนา
คาตัดจําหนาย
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

สัญญาใหบริการ
ระบบสารสนเทศ
พันบาท

โปรแกรม
คอมพิวเตอร
พันบาท

โปรแกรม
คอมพิวเตอร
ระหวางติดตั้ง
พันบาท

35,490
(35,490)
-

109,537
(41,200)
68,337

8,725
8,725

153,752
(76,690)
77,062

-

68,337
4,278
13,542
(16,791)
69,366

8,725
10,462
(114)
(13,542)
(5,265)
266

77,062
14,740
(114)
(5,265)
(16,791)
69,632

35,490
(35,490)
-

127,371
(58,005)
69,366

266
266

163,127
(93,495)
69,632

รวม
พันบาท

งบการเงินรวม
สัญญาใหบริการ
ระบบสารสนเทศ
พันบาท

โปรแกรม
คอมพิวเตอร
พันบาท

โปรแกรม
คอมพิวเตอร
ระหวางติดตั้ง
พันบาท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจําหนายไปซึ่งบริษัทยอย
การตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
คาตัดจําหนาย
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

-

69,366
42,271
(57)
(47)
2,820
(23,819)
90,534

266
5,997
(2,820)
3,443

69,632
48,268
(57)
(47)
(23,819)
93,977

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

-

169,312
(78,778)
90,534

3,443
3,443

172,755
(78,778)
93,977

รวม
พันบาท

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
พันบาท
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
คาตัดจําหนาย
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

14,412
(10,595)
3,817

3,817
1,616
(1,756)
3,677

16,028
(12,351)
3,677

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
พันบาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การตัดจําหนาย
คาตัดจําหนาย
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

3,677
2,959
(18)
(1,987)
4,631

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

18,969
(14,338)
4,631

18 คาความนิยม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
ราคาทุน
หัก คาเผื่อการดอยคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

1,648,636
1,648,636

1,648,636
1,648,636

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
การรับโอนกิจการทั้งหมด (หมายเหตุ 24)
การจําหนายไปซึ่งบริษัทยอย
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

1,648,636
13,093
(4,576)
1,657,153

1,648,636
1,648,636

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุน
หัก คาเผื่อการดอยคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

1,657,153
1,657,153

1,648,636
1,648,636

คาความนิยมไดถูกปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (CGUs)

การปนสวนงานของคาความนิยมใหแกหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดซึ่งจัดประเภทตามสวนงานธุรกิจสามารถแสดงไดดัง นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
การปนสวนคาความนิยมไปยัง
สวนงานธุรกิจโรงพยาบาล
สวนงานธุรกิจอื่นๆ
รวม

1,657,153
1,657,153

1,644,060
4,576
1,648,636

มูลค าที่ คาดว าจะไดรั บคื นของหน วยสิน ทรั พยที่ กอ ให เกิ ดเงิน สดพิจ ารณาจากการคํา นวณมูล คา จากการใช การคํา นวณดั ง กลา ว
ใชประมาณการกระแสเงินสดกอนภาษีซึ่งอา งอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุม ระยะเวลา 5 ป ซึ่งไดรับอนุ มัติจากผูบริหาร
กระแสเงิ นสดหลังจากปที่ 5 ใชป ระมาณการของอัต ราการเติ บโตที่ ไม สูงกวา อัต ราการเติบโตเฉลี่ ยของธุร กิจที่ หน วยสิน ทรั พย ที่
กอใหเกิดเงินสดนั้นดําเนินงานอยู
ขอสมมติฐานที่สําคัญที่ใชในการคํานวณมูลคาจากการใชแสดงไดดังตอไปนี้
สวนงานธุรกิจโรงพยาบาล
อัตราการเติบโตระยะยาว
อัตราคิดลด

รอยละ 2.00
รอยละ 6.86 ถึงรอยละ 7.71

ขอสมมติฐานเหลานี้ไดถูกใชเพื่อการวิเคราะหหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดภายในสวนงานธุรกิจ
ฝายบริหารพิจ ารณากําไรขั้ นตนจากงบประมาณโดยอ างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผานมาประกอบกั บการคาดการณการเติบโต
ของตลาด อั ตราการเติ บโตถัวเฉลี่ย ถวงน้ําหนัก ที่ใชสอดคลอ งกับการคาดการณอัตราการเติบโตที่รวมอยูในรายงานของอุตสาหกรรม
อัตราคิดลดที่ใชเปนอัตรากอนหักภาษีที่สะทอนถึงความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวของกับสวนงานนั้นๆ
มูลคาที่คาดวา จะไดรับคืนคํ านวณโดยอา งอิงจากมูลค าการใชมีจํา นวนไมนอยกว ามูลคาตามบั ญชี หากมีการเพิ่มอัตราคิ ดลดอีกรอยละ
0.03 ถึงรอยละ 3.88 จะทําใหมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเทากับราคาตามบัญชี

19 ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะหไดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่จะใช
ประโยชนภายใน 12 เดือน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่จะใช
ประโยชนเกินกวา 12 เดือน

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่จะจายชําระภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่จะจายชําระเกินกวา 12 เดือน

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

5,923

6,276

3,504

2,216

37,261
43,184

22,304
28,580

336
3,840

9,709
11,925

(6,094)

(341)

(4,798)

(318)

(347,692)
(353,786)

(356,788)
(357,129)

(163,832)
(168,630)

(181,929)
(182,247)

(310,602)

(328,549)

(164,790)

(170,322)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม
คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ
พันบาท

ที่ดิน อาคาร สินทรัพยไมมี
และอุปกรณ
ตัวตน
พันบาท
พันบาท

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน
พนักงาน
พันบาท

รวม
พันบาท

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
การรับโอนกิจการทั้งหมด
เพิ่ม/(ลด)ในกําไรหรือขาดทุน
ลดในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

1,032
(1)
1,031

208
(11)
197

(930)
691
(239)

14,202
588
3,183
(940)
17,033

14,512
588
3,862
(940)
18,022

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
การรับโอนกิจการทั้งหมด
การจําหนายไปซึ่งบริษัทยอย
เพิ่ม/(ลด)ในกําไรหรือขาดทุน
ลดในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

1,031
(31)
1,000

197
3,583
3,780

(239)
14,829
14,590

17,033
512
(788)
7,643
(831)
23,569

18,022
512
(788)
26,024
(831)
42,939

หนี้สินตาม
ที่ดิน อาคาร สัญญาเชาทาง
และอุปกรณ
การเงิน
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

งบการเงินรวม

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
การรับโอนกิจการทั้งหมด
เพิ่มในกําไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
การรับโอนกิจการทั้งหมด
เพิ่ม/(ลด)ในกําไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กําไรที่ยังไม
เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลง
มูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุน
ระยะสัน้
พันบาท

ประมาณการ
คาใชจาย
พนักงาน
พันบาท

(253)
253
-

39
3
42

(179,753)
(177,176)
9,984
(346,945)

(642)
974
332

(180,609)
(177,176)
11,214
(346,571)

(93)
(93)

42
(48)
(6)

(346,945)
(16,604)
11,137
(352,412)

332
(1,362)
(1,030)

(346,571)
(16,604)
9,634
(353,541)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพัน
ผลประโยชน หนี้สินตามสัญญา
พนักงาน
เชาทางการเงิน
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
การรับโอนกิจการทั้งหมด
เพิ่ม/(ลด)ในกําไรหรือขาดทุน
ลดในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

2,536
588
362
(455)
3,031

(160)
(160)

2,536
588
202
(455)
2,871

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เพิ่มในกําไรหรือขาดทุน
ลดในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

3,031
958
(281)
3,708

(160)
293
133

2,871
1,251
(281)
3,841

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลง
มูลคายุติธรรมของ
ประมาณการ ที่ดิน อาคารและ
เงินลงทุนระยะสั้น คาใชจายพนักงาน
อุปกรณ
พันบาท
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
การรับโอนกิจการทั้งหมด
เพิ่มในกําไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เพิ่ม/(ลด)ในกําไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(107)
107
-

39
3
42

(177,176)
3,941
(173,235)

(68)
(177,176)
4,051
(173,193)

(90)
(90)

42
(48)
(6)

(173,235)
4,701
(168,534)

(173,193)
4,563
(168,630)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสํา หรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยัง ไมไดใชยกไปจะรับรู ไมเกินจํานวนที่เปนไปไดคอนขา งแนวาจะมี
กําไรทางภาษีใ นอนาคตเพี ยงพอที่ จะใชป ระโยชนทางภาษีนั้ น กลุม กิจ การไมไ ดรั บรูสิ นทรัพย ภาษีเงิ นได จํา นวน 529.2 ลานบาท
(พ.ศ. 2561 : 150.0 ลานบาท) ที่เ กิด จากรายการขาดทุน จํา นวน 2,646.0 ลานบาท (พ.ศ. 2561 : 750.2 ลา นบาท) ที่ สามารถยกไป
เพื่อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนจํานวนเงิน 1,957.6 ลานบาท (พ.ศ. 2561 : 324.6 ลานบาท) จะหมดอายุใน
พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 ตามลําดับ

20 เงินกูยืม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
รายการหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น
- จากสถาบันการเงิน
- ดอกเบี้ยคางจาย
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
- เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
- ดอกเบี้ยคางจาย
- หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 30 ง)
- เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
- ดอกเบี้ยคางจาย
สวนของตั๋วสัญญาใชเงินระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
(หมายเหตุ 30 จ)
- ตั๋วสัญญาใชเงินระยะยาวจาก
บุคคลที่เกี่ยวของ
- ดอกเบี้ยคางจาย
เงินกูยืมหมุนเวียนรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

-

7,415

-

-

50,000
11

1,029,962
438

-

999,962
438

259,820
505
64,812

182,911
1,089
26,437

95,309
302
27,250

32,525
293
9,280

317,000
31,416

441,500
20,391

1,852,752
33,359

602,500
12,351

510,510
28,828
1,262,902

510,510
19,894
2,240,547

510,510
28,828
2,548,310

510,510
19,894
2,187,753

รายการไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
- เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
เงินกูยืมไมหมุนเวียนรวม

2,267,471
204,918
2,472,389

2,063,843
74,640
2,138,483

1,457,763
90,692
1,548,455

915,501
31,522
947,023

เงินกูยืมรวม

3,735,291

4,379,030

4,096,765

3,134,776

เงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่มีหลักประกัน มีจํานวนทั้งสิ้น 2,577.2 ลานบาท (พ.ศ. 2561 : 3,246.7 ลานบาท) ซึ่งการกูยืมจากสถาบัน
การเงินดังกลาวใชหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของกลุมกิจการ (หมายเหตุ 15 และ 16)

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระหวางปพ.ศ. 2562 (ไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน) สามารถวิเคราะหไดดังนี้

ราคาตามบัญชีตนป
เงินกูยืมเพิ่ม
- เงินตน
- ดอกเบี้ย
การจายคืนเงินกูยืม
- เงินตน
- ดอกเบี้ย
คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูยืม
ตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูยืม
ราคาตามบัญชีปลายป

งบการเงินรวม
พันบาท

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
พันบาท

4,277,953

3,093,974

2,154,579
157,635

3,247,721
108,566

(2,984,488)
(138,530)
(2,857)
1,269
3,465,561

(2,391,623)
(78,991)
(1,797)
973
3,978,823

อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูยืมจากธนาคาร

MOR
MLR - 2.6%
ถึง - 3.1%

MOR
MLR - 2.0%
ถึง - 3.1%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
MLR - 2.6%
ถึง - 3.1%

MLR - 2.0%
ถึง - 3.1%

ราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวสวนที่ไมหมุนเวียน มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

มูลคายุติธรรม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

2,267,471

2,268,269

2,063,843

2,079,771

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี
มูลคายุติธรรม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

1,457,763

915,501

1,458,992

935,914

มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมสวนที่หมุนเวียนมีมูลคาเทากับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไมมีสาระสําคัญ
มูลค ายุ ติธรรมของเงิ นกูยื มระยะยาวจัด อยู ในข อมู ลระดับ 2 ของมูลค ายุ ติธรรม ซึ่ง วัด มูลค าโดยใชอั ตราดอกเบี้ ยเงินกู ยืม ในตลาด
ที่สามารถสังเกตไดที่มีอยู และคํานวณกระแสเงินสดในอนาคต คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมในตลาด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาว
(ไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว)
ภายในไมเกิน 1 ป
เกิน 1 ปแตไมเกิน 2 ป
ภายใน 2 ปแตไมเกิน 5 ป
ครบกําหนดหลัง จาก 5 ป
รวมเงินกูยืมระยะยาว

799,663
702,370
1,346,215
218,886
3,067,134

714,403
595,400
1,200,837
267,606
2,778,246

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายซึ่งบัน ทึกเป น
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิ น
ภายในไมเกิน 1 ป
เกิน 1 ปแตไมเกิน 5 ป
หัก คาใชจายทางการเงินในอนาคตของ
สัญญาเชาทางการเงิน
มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชา
ทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
- สวนที่หมุนเวียน
- สวนที่ไมหมุนเวียน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

634,949
333,253
936,384
188,126
2,092,712

563,223
175,827
500,968
238,706
1,478,724

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

73,184
216,932

30,813
80,375

31,193
96,670

10,869
33,900

(20,386)

(10,111)

(9,921)

(3,967)

269,730

101,077

117,942

40,802

64,812
204,918
269,730

26,437
74,640
101,077

27,250
90,692
117,942

9,280
31,522
40,802

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชา
ทางการเงิน
ภายในไมเกิน 1 ป
เกิน 1 ปแตไมเกิน 5 ป

64,812
204,918
269,730

26,437
74,640
101,077

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

27,250
90,692
117,942

9,280
31,522
40,802

กลุมกิจการมีวงเงินกูยืมที่ยังไมไดเบิกออกมาใชดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
- ครบกําหนดภายใน 1 ป
- ครบกําหนดเกิน 1 ป

1,419,886
1,419,886

76,961
1,568,505
1,645,466

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
924,630
924,630

1,380,871
1,380,871

วงเงินกู ยืมที่ จะครบกําหนดภายในหนึ่ง ป เปนวงเงิ นกู ยืมของแตล ะปที่ จะมี การทบทวนตามวาระในระหว างป สว นวงเงิ นกูยื มอื่ น
ไดรับมาเพื่อใชในการขยายการดําเนินงานของกลุมกิจการและบริษัท
21 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
เจาหนี้การคากิจการอื่น
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 30 ข)
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
คาบริหารจัดการคางจาย

148,770
1,717
149,011
173,046
13,441
485,985

118,430
221,482
96,633
27,001
463,546

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
30,957
3,299
17,441
26,332
13,441
91,470

14,313
3,363
35,309
18,788
27,001
98,774

22 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

งบแสดงฐานะการเงิน :
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ

117,848

85,163

18,535

15,152

กําไรหรือขาดทุนที่รวมอยูใน
กําไรจากการดําเนินงาน :
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ

44,053

18,009

4,920

2,373

การวัดมูลคาใหมสําหรับ :
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ

(4,155)

(4,701)

(1,406)

(2,277)

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวระหวางปมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
ภาระผูกพันที่เกิดจากการรับโอนกิจการทั้งหมด
(หมายเหตุ 24)
การจําหนายไปซึ่งบริษัทยอย
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนบริการในอดีต
คาใชจายดอกเบี้ย

การวัดมูลคาใหม
ผลกําไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ขอสมมติดานประชากรศาสตร
(ผลกําไร)ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ขอสมมติทางการเงิน
(ผลกําไร)ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ

จายชําระผลประโยชน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

85,163

71,012

15,152

12,681

2,562
(3,940)
20,770
21,492
1,791
127,838

2,939
16,519
(357)
1,847
91,960

4,009
595
316
20,072

2,939
3,580
(1,461)
254
17,993

(1,360)

(7,746)

(92)

(146)

8,094
(10,888)
(4,154)

(769)
3,814
(4,701)

58
(1,372)
(1,406)

(346)
(1,785)
(2,277)

(5,835)
117,848

(2,096)
85,163

(131)
18,535

(564)
15,152

เมื่อวัน ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญ ญัติคุม ครองแรงงานฉบับแกไขได ถูกประกาศในราชกิ จจานุเ บกษา โดยจะมีผลบั ง คับใช
เมือ่ พนกําหนด 30 วันนับแต วันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญไดแก คาชดเชยสํา หรับพนักงานที่เกษียณอายุ
และมีอ ายุงานมากกวาหรื อเทา กับ 20 ปจะเปลี่ยนจากจํา นวน 300 วันของคาจ างอัต ราสุดท ายเป น 400 วั นของค าจางอัตราสุดทา ย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนีไ้ ดบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนบริการในอดีตในระหวางป
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ใชเปนดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ้นกับชวงอายุ)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
รอยละ
รอยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
รอยละ
รอยละ

1.49 - 2.86
0.00 - 5.00

2.27 - 3.65
2.00 - 4.50

1.49 - 2.27
0.00 - 4.00

2.27
2.00 - 4.00

0.00 - 37.00

0.00 - 37.00

0.00 - 22.00

0.00 - 34.00

การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมติหลักในประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สามารถวิเคราะหไดดังนี้

การเปลี่ยนแปลงในขอสมมติ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

งบการเงินรวม
ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
การเพิ่มขึ้นของขอสมมติ
การลดลงของขอสมมติ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

อัตราคิดลด

รอยละ 1

รอยละ 1

ลดลง รอยละ
8.59

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

รอยละ 1

รอยละ 1

รอยละ 1

รอยละ 1

เพิ่มขึ้น รอย
ละ
9.77
ลดลง รอยละ
9.13

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวน
พนักงาน(ขึ้นกับชวงอายุ)

การเปลี่ยนแปลงในขอสมมติ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
อัตราคิดลด

รอยละ 1

รอยละ 1

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

รอยละ 1

รอยละ 1

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวน
พนักงาน(ขึ้นกับชวงอายุ)

รอยละ 1

รอยละ 1

ลดลง รอยละ เพิ่มขึ้น รอยละ
8.40
10.12
เพิ่มขึ้น รอยละ
9.47

ลดลง รอยละ
8.48

ลดลง รอยละ เพิ่มขึ้น รอยละ
8.96
4.61

เพิ่มขึ้น รอย
ละ
9.85
ลดลง รอยละ
8.24
เพิ่มขึ้น รอย
ละ
3.57

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
การเพิ่มขึ้นของขอสมมติ
การลดลงของขอสมมติ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ลดลง รอยละ
3.97
เพิ่มขึ้น รอยละ
5.05
ลดลง รอยละ
4.31

ลดลง รอยละ เพิ่มขึ้น รอยละ เพิ่มขึ้น รอยละ
2.83
4.46
3.12
เพิ่มขึ้น รอย
ลดลง รอยละ ลดลง รอยละ
ละ
4.59
2.74
2.97
ลดลง รอยละ เพิม่ ขึ้น รอยละ เพิม่ ขึ้น รอยละ
3.01
1.57
0.48

การวิเ คราะห ความอ อนไหวขา งต นนี้ อางอิง จากการเปลี่ ยนแปลงขอ สมมติ ขณะที่ ให ขอสมมติอื่ นคงที่ ในทางปฏิ บัติ สถานการณ
ดังกลา วยากที่ จะเกิด ขึ้น และการเปลี่ย นแปลงในขอสมมติอาจมี ความสั มพั นธกั น ในการคํานวณการวิเ คราะห ความอ อนไหวของ
ภาระผูก พันผลประโยชนที่กําหนดไวที่มี ตอการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติหลักไดใชวิธีเ ดียวกับ มูลคาป จจุบันของภาระผูกพันโครงการ
ผลประโยชนที่กํา หนดไวคํ านวณดว ยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลา
รายงานในการคํานวณหนี้สินบําเหน็จบํานาญที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของขอสมมติที่ใชในการจัดทําการวิเคราะหความออนไหวไมไดเปลี่ยนแปลงจากปกอน
ระยะเวลาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนของแตละบริษัทในกลุมกิจการคือ 9.30 ถึง 31.00 ป (พ.ศ. 2561 : 6.12 ถึง 27.90 ป)
23 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคา หุน
จํานวนหุน
หุน
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
การออกหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
การออกหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

3,240,087,520
3,240,087,520
222,249,300
3,462,336,820

หุนสามัญ สวนเกินมูลคาหุน
พันบาท
พันบาท
3,240,088
3,240,088
222,249
3,462,337

4,476,767
4,476,767
686,750
5,163,517

รวม
พันบาท
7,716,855
7,716,855
908,999
8,625,854

หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดซึ่งมีราคามูลค าหุนละ 1 บาท (พ.ศ. 2561 : 1 บาท) มีจํานวน 3,462,336,820 หุน (พ.ศ. 2561 : 3,240,087,520 หุน)
ในการประชุม สามัญ ผูถือ หุนเมื่อวัน ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ผูถื อหุน ไดมี มติอนุ มัติใ หลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากหุนสามัญ ที่
ออกรองรับใบสํา คัญแสดงสิทธิที่จ ะซื้อหุน (PRINC - W1) ซึ่ง จําหนายไมหมด และเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริษัทจากหุนสามัญจํานวน
3,240,638,433 หุน โดยมีมู ลคา ที่ต ราไวหุน ละ 1 บาท เปน หุนสามั ญจํา นวน 3,564,096,272 หุ น โดยมีมูล คา ที่ตราไว หุน ละ 1 บาท
บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บริษัทไดรับ ชําระคาหุ นจากผูถือหุ นรายหนึ่ง จํานวน 909.0 ล านบาท สํา หรับหุนสามัญที่เพิ่มทุ น
จํานวน 222,249,300 หุ น โดยมีมูล คาที่ต ราไว หุนละ 1 บาท ในราคาหุนละ 4.09 บาท โดยมูลค าที่ได รับชํา ระแบ ง ออกเปนส วนของ
มูลคาที่ตราไวและสวนเกินมูลคาหุนเปนจํานวน 222.25 ลานบาท และ 686.75 ลานบาท ตามลําดับ

24 การรับโอนกิจการทั้งหมด
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 บริษัทยอ ยของกลุ มกิจการไดทํา การเขา ซื้อและรับโอนกิ จการทั้ งหมดของบริษัท ที่ประกอบธุรกิ จ
โรงพยาบาลเอกชนภายใตชื่อ “โรงพยาบาลศิริเวชลําพูน” ซึ่งตั้งอยูในจังหวัดลําพูน เพื่อขยายเครือขายในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
ของกลุมกิจการใหครอบคลุมและเพิ่มศักยภาพในการแสวงหารายไดของกลุมกิจการในอนาคต
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินของบริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด ณ วันที่รับโอนกิจการ มีดังนี้
พันบาท
สิ่งตอบแทนที่จายซื้อสุทธิ - เงินสด

96,000
มูลคายุติธรรม
พันบาท

ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เงินรับลวงหนาจากลูกคา
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยสุทธิที่ไดรับ (รอยละ 100)
หัก สวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (รอยละ 20)
สินทรัพยสุทธิที่ไดมา
บวก คาความนิยมที่แสดงในงบการเงินรวม

5,428
2,397
118,912
779
(3,814)
(1,415)
(2,562)
(16,091)
103,634
(20,727)
82,907
13,093
96,000

กลุมกิ จการทํา การวัดมู ลคา ยุติธ รรมของสิ นทรั พยที่ ระบุ ไดแ ละหนี้สินที่ รับมาสุท ธิของบริ ษัท ลําพู นรวมแพทย จํ ากัด เสร็จสมบูร ณ
ในระหวางไตรมาสที่ 4 ของป พ.ศ. 2562 โดยการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดและหนี้สินที่รับมามีความนาเชื่อถือ

25 หนี้สินที่เกี่ยวของกับสัญญาลูกคา
25.1 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
กลุมกิจการรับรูหนี้สินที่เกี่ยวของกับสัญญาที่ทํากับลูกคาดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน

34,875

18,145

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

10,487

6,076

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของหนี้สินที่เกิดจากสัญญา
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาการใหบริการทางการแพทย และสัญญาใหบริการที่เกี่ยวกับพื้นที่อาคารและสํานักงานพิม่ ขึน้ 16.7 ลานบาท
เนื่อ งจากการเป ดดํา เนิน การโรงพยาบาลแห ง ใหม และการรั บโอนกิจ การโรงพยาบาลในป พ.ศ. 2562 ตามที่ไ ดเป ดเผยใน
หมายเหตุ 24
การรับรูรายไดที่เกี่ยวของกับหนี้สินที่เกิดจากสัญญา
ตารางตอไปนี้แสดงจํานวนรายไดที่รับรูในป พ.ศ. 2562 ที่รายงานที่ไดเคยรวมอยูในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ยกมาตนงวด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
รายไดที่รับรูจากยอดยกมาของหนี้สิน
ที่เกิดจากสัญญา
- การใหบริการทางการแพทย
- บริการพื้นที่อาคารและสํานักงาน
- บริการติดตั้งระบบสารสนเทศ

5,720
8,028
13,748

2,586
10,762
2,340
15,688

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

404
5,451
5,855

4,078
4,078

25.2 ภาระที่ตองปฏิบัติที่ยังไมเสร็จสิ้นจากสัญญาระยะยาวที่ทํ ากับลูกคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ราคาของรายการที่ไดปนสวนใหกับภาระที่ตองปฏิบัติที่ยังไมเสร็จสิ้น มีดัง นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
สัญญาคาบริการทางการแพทย
สัญญาใหบริการพื้นที่อาคารและสํานักงาน

4,816
89,785

76,424

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
-

-

ผูบริหารคาดวารอยละ 55.92 ของราคาของรายการที่ปนสวนใหกับภาระที่ตองปฏิบัติที่ยังไมเสร็จสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
จะรับรูเปนรายไดในรอบระยะเวลารายงานถัดไปจํานวน 50.2 ลานบาท สวนที่เหลือรอยละ 44.08 จํานวน 39.6 ลานบาท จะถูกรับรู
ในป พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2566
26 ตนทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
เงินกูยืมจากธนาคาร
เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
สัญญาเชาทางการเงิน

112,387
31,695
9,108
153,190

91,022
32,195
2,892
126,109

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
67,920
30,045
3,017
100,982

46,649
27,509
544
74,702

27 คาใชจายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ 15 และ 16)
คาตัดจําหนาย (หมายเหตุ 17)
คาบริหารการจัดการ
คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน

954,997
448,615
23,819
31,959
24,667

838,089
404,754
16,791
30,196
22,516

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
189,558
94,731
1,987
16,823
6,510

181,871
74,441
1,756
16,406
6,212

28 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน :
ภาษีเงินไดงวดปจจุบันสําหรับ
กําไรทางภาษีสําหรับป
รวมภาษีเงินไดงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
เพิ่มในสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 19)
ลดในหนี้สินภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 19)
รวมภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดปนสวนใหกับ:
ขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่อง
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

37,785
37,785

46,093
46,093

-

-

(26,024)

(4,148)

(1,251)

(365)

(9,634)
(35,658)

(10,928)
(15,076)

(4,563)
(5,814)

(3,888)
(4,253)

2,127

31,017

(5,814)

(4,253)

2,434
(307)
2,127

31,211
(194)
31,017

(5,814)
(5,814)

(4,253)
(4,253)

ภาษีเงินไดสําหรับกําไรกอนหักภาษีของกลุม กิจการมียอดจํานวนเงินที่แตกตางจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกับภาษีของประเทศ
ที่บริษัทใหญตั้งอยู โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
ขาดทุนกอนภาษี
จากการดําเนินงานตอเนื่อง
จากการดําเนินงานทีย่ กเลิก

ภาษีคํานวณจากอัตราภาษี รอยละ 20
(พ.ศ. 2561: รอยละ 20)
ผลกระทบ :
ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมสุทธิจากภาษี
รายไดที่ไมตองเสียภาษี
คาใชจายที่ไมสามารถนํามาหักภาษีได
คาใชจายที่หักภาษีไดเพิ่ม
การใชขาดทุนทางภาษีที่ผานมาซึ่งยังไมรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษีที่ไมไดบันทึกเปนสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

(153,070)
(31,746)
(184,816)

(89,237)
(32,390)
(121,627)

(260,061)
(260,061)

(39,488)
(39,488)

(36,963)

(24,325)

(52,012)

(7,898)

(32)
21,899
(66,907)

(19,449)
3,781
(18,900)

2,577
(4,087)

(16,616)
1,364
(677)

(10,942)

-

-

-

95,072
2,127

89,910
31,017

47,708
(5,814)

19,574
(4,253)

29 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)ที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลีย่
ถวงน้ําหนักที่ถือโดยผูถือหุน โดยไมรวมหุนสามัญซื้อคืน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
จากการดําเนินงานตอเนื่องที่เปนของ
ผูถือหุนสามัญของบริษัท
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
ขาดทุนสําหรับปที่เปนของผูถือหุน
ของบริษัทใหญ (พันบาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ที่ถือโดยผูถือหุน (หุน)
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานสวนที่เปนของ
ผูถือหุนสามัญของบริษัท (บาทตอหุน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

(150,278)
(31,439)

(141,202)
(32,195)

(254,247)
-

(35,235)
-

(181,717)

(173,397)

(254,247)

(35,235)

3,260,181,292

3,240,087,520

3,260,181,292

3,240,087,520

(0.056)

(0.054)

(0.078)

(0.011)

บริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางป พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลและกิจ การที่มีความสัมพันธกับ บริษัท ไมว าทางตรงหรือทางออม โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอํานาจควบคุมบริษั ท ถูกควบคุ ม
โดยบริษัท หรื ออยูภายใตก ารควบคุมเดี ยวกันกับบริษั ท รวมถึงบริ ษัทที่ดําเนินธุร กิจการลงทุน บริษัทรวม การรวมคา และบุคคลหรื อ
กิจการซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญเหนือบริษัท ผูบริหารสําคัญรวมทั้งกรรมการของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิ ด
กับบุคคลเหลานั้น และกิจการที่ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมรวมโดยบุคคลเหลานั้น ถือเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งอาจมีขึ้นไดตองคํ านึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธมากกว า
รูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย
บริษัทถูกควบคุมโดยกลุมตระกูลวิทยากรในสัดสวนรอยละ 80.83 จํานวนหุนที่เหลือรอยละ 19.17 ถือโดยบุคคลทั่วไป
เงินลงทุนในบริษัทยอยไดเปดเผยในหมายเหตุ 13

รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ก)

รายไดคาบริการ รายไดจากการใหเชา รายไดดอกเบี้ย คาเชาและคาบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายไดคาบริการ
บริษัทยอย
กิจการที่เกี่ยวของกัน

4,336
4,336

4,478
4,478

50,376
2,772
53,148

54,804
2,220
57,024

5,431

7,280

-

-

รายไดดอกเบี้ย
บริษัทยอย

-

-

23,030

7,587

คาเชาและคาบริการที่เกี่ยวของ
บริษัทยอย

-

-

4,469

4,596

5,468
5,468

-

10,654
3,377
14,031

12,744
12,744

31,772
31,772

31,430
31,430

21,112
8,934
30,046

12,351
15,157
27,508

รายไดจากการใหเชา
กิจการที่เกี่ยวของกัน

คาบริการ
บริษัทยอย
กิจการที่เกี่ยวของกัน

ดอกเบี้ยจาย
บริษัทยอย
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

ข)

ยอดคางชําระที่เกิดจากการซื้อขายสินคาและบริการ
ยอดคงคาง ณ วันสิ้นงวดที่เกี่ยวของกับรายการกับกิจการมี่เกี่ยวของมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
ลูกหนี้
บริษัทยอย
กิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินมัดจํา
บริษัทยอย
เจาหนี้
บริษัทยอย
กิจการที่เกี่ยวของกัน

คาใชจายคางจาย
บริษัทยอย
กิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

4,235
4,235

655
655

4,306
321
4,627

5,251
198
5,449

-

-

1,006

1,006

1,717
1,717

-

2,492
807
3,299

3,363
3,363

184
184

-

33
33

66
66

-

9,472

-

-

ค)

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
การเปลี่ยนแปลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยสามารถวิเคราะหไดดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินใหกูเพิ่มระหวางป
- เงินตน
- ดอกเบี้ย
เงินใหกูรับชําระคืนระหวางป
- เงินตน
จัดประเภทใหมเปนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินใหกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยคางรับ

520,836

101,749

1,253,700
22,919

469,000
7,587

(402,500)
(38,966)
1,355,989

(57,500)
520,836

1,330,700
25,289

511,500
9,336

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับเงินฝากประจํานิติบุคคล 12 เดือน บวกดวยรอยละ 1.00 ตอป และอัตรา
ดอกเบี้ยจากแหลงเงินกู บวกดวยรอยละ 0.50 ถึง รอยละ 1.00 ตอป มีกําหนดวันจายชําระคืนภายใน 6 เดือน นับจากวันใหกูยืม
ง)

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถวิเคราะหไดดังนี้
งบทางการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
กูยืมเพิ่มในระหวางป
- เงินตน
- ดอกเบี้ย
จายคืนเงินกูในระหวางป
- เงินตน
- ดอกเบี้ย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

461,891

445,619

614,851

-

200,000
22,838

16,272

1,597,479
21,112

602,500
12,351

(324,500)
(11,813)
348,416

461,891

(347,228)
(103)
1,886,111

614,851

งบทางการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

เงินกูยืมระยะสั้น
บริษัทยอย
กิจการที่เกี่ยวของกัน

317,000

441,500

1,852,752
-

602,500
-

ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัทยอย
กิจการที่เกี่ยวของกัน

31,416

20,391

33,359
-

12,351
-

บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับเงินฝากประจํานิติบุคคล 12 เดือน บวกดวยรอยละ 1.00 ถึง
1.50 ตอป และมีกําหนดวันจายชําระคืนภายใน 6 เดือน นับจากวันกูยืม
กลุมกิ จการมีเ งินกูยื มระยะสั้ นจากกิจการที่ เกี่ยวของกัน โดยมี อัตราดอกเบี้ย เทา กับร อยละ 4.25 ต อป และมี กําหนดวั นจา ย
ชําระคืนภายใน 6 เดือน นับจากวันกูยืม
จ)

ตั๋วสัญญาใชเงินระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
สวนของตั๋วสัญญาใชเงินระยะยาว
- ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยคางจาย
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

510,510

510,510

510,510

510,510

28,828

19,894

28,828

19,894

รายการเปลี่ยนแปลงของตั๋วสัญญาใชเงินระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกันสําหรับสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
มีดังนี้
งบการเงินรวม และ
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
พันบาท
ราคาตามบัญชีตนป
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
ราคาตามบัญชีสิ้นป

530,404
8,934
539,338

ตั๋วสัญญาใชเงินระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน มีอัตราดอกเบี้ยร อยละ 1.75 และมีกําหนดวันจายชําระภายใน 3 ป นับจาก
วันกูยืม

ฉ)

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญของกลุมกิจการ
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญของกิจการ มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนเมื่อออกจากงาน

88,993
6,432
95,425

88,738
7,072
95,810

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
37,672
2,679
40,351

36,142
2,366
38,508

31 หนังสือค้ําประกัน
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม พ.ศ. 2562 บริ ษัทมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินเป นจํ านวน 16.4 ลานบาท (พ.ศ. 2561 : 16.4 ล านบาท) ซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการทางการแพทยและภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจของบริษัท
ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม พ.ศ. 2562 กลุ มกิจ การมี หนังสื อค้ํา ประกั นที่อ อกโดยสถาบันการเงิ นเป นจํานวน 28.8 ลานบาท (พ.ศ. 2561 :
35.9 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการสําหรับการค้ําประกันการใชไฟฟากับการไฟฟานครหลวงซึ่งเปนไป
ตามปกติธุรกิจของกลุมกิจการ
32 ภาระผูกพัน
32.1 ภาระผูกพันรายจายฝายทุน
ภาระผูกพันที่เปนขอผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวของกับรายจายฝายทุนซึ่งยังไมไดรับรูในงบการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
อาคารและอุปกรณ

21,909

473,362

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
12,166

186,193

32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
กลุมกิจการไดเข าทําสัญญาเชาดํ าเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได เกี่ยวกับ การเชา ที่ดิน อุป กรณและสัญญาบริการที่เ กี่ยวขอ ง
สัญญาเชาดังกลาวมีระยะเวลาระหวาง 1 ถึง 12 ป
จํานวนเงินขั้นต่ําในการจายคาเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมไดมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
ภายใน 1 ป
มากกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป
มากกวา 5 ป

33,637
16,895
8,344
58,876

36,936
18,197
9,290
64,423

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
5,714
4,638
10,352

7,244
12,211
19,455

32.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว
เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2550 บริษัทไดทําสัญญาการจัดการกับ บริษัทในกลุมโรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง เพื่อวาจา ง
ให ก ลุม โรงแรมดั งกล า วเป นผู บ ริห ารงานอาคารที่ พัก อาศั ย ของบริ ษั ท โดยภายใต เงื่ อ นไขตามสั ญญา บริ ษัท ต องจ า ย
คาธรรมเนียมตาง ๆ ใหแก บริษั ทคูสั ญญาตามอัตราที่ระบุในสัญญา โดยสัญ ญาบริหารอาคารที่พักอาศัย มีระยะเวลา 30 ป
นับตั้งแตเริ่มเปดดําเนินกิจการและมีสิทธิตออายุสัญญานี้ไดอีกอยางนอย 10 ป ทั้งนี้ตองเขาเงื่อนไขบางประการที่ระบุในสัญญา
ซึ่งในระหวางป สิ้นสุ ดวัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท มีคาที่ ปรึก ษาและคา ใชจ ายภายใต สัญญาดังกลาวเปนจํ านวนเงิ น
ประมาณ 16.8 ลานบาท
เมื่อ วัน ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 กลุ มกิ จการไดทํา สัญ ญาการจัดการกับบริษั ทในกลุ มโรงแรมระดั บนานาชาติ ที่มี ชื่อเสีย ง
เพื่อวาจา งใหกลุมโรงแรมดัง กลาวเปน ผูบริหารงานอาคารที่พักอาศั ยของ โดยภายใต เงื่อนไขตามสัญญา กลุมกิจการตองจา ย
คาธรรมเนียมตาง ๆ ใหแก บริษั ทคูสั ญญาตามอัตราที่ระบุในสัญญา โดยสัญ ญาบริหารอาคารที่พักอาศัย มีระยะเวลา 10 ป
นับตั้งแตเริ่มเปดดําเนินกิจการและมีสิทธิตออายุสัญญานี้ไดอีกอยางนอย 10 ป ทั้งนี้ตองเขาเงื่อนไขบางประการที่ระบุในสัญญา
ซึ่งในระหวา งปสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุมกิจการมีค าที่ปรึ กษาและคาใชจายภายใต สัญญาดังกลา วเปน จํานวน
เงินประมาณ 15.1 ลานบาท
32.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญารับโอนกิจการ
เมื่อ วัน ที่ 18 ธัน วาคม พ.ศ. 2562 กลุมกิ จการไดทํ าสั ญญาเพื่ อรับ โอนกิจ การโรงพยาบาลเอกชนแห งหนึ่งในจั งหวั ดชุ มพร
ในมูล คาไม เกิน 570 ลานบาท โดยกลุมกิ จการไดชํ าระเงินมัด จําเมื่ อทําสั ญญาแลวจํ านวน 20 ลา นบาท และคาดวาการโอน
กิจการและการควบคุมจะเกิดขึ้นในไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2563
32.5 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญารวมทุน
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทไดลงนามในสัญญาร วมทุน (Joint Venture Agreement) กับบริษัทแหงหนึ่ง เพื่อศึกษา
ความเปนไปไดในธุรกิจดูแลผูสูงอายุ และรวมดําเนินการจัดตั้งศูนยดูแลสุขภาพผูสูงอายุเพื่อรองรับความตองการขยายธุรกิจการ
ดูแลผูสูงอายุ (Elderly Care) ในอนาคต

คําอธิบายและวิเคราะห
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2563
เรื่อง

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ผลการดําเนินงานประจําป 2562

เรียน

กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทยอย ขอเรียนชี้แจงผลการดําเนินงานสําหรับ
ป 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเปรียบเทียบกับป 2561 ดังนี้
เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในป 2562
เมื่อ วันที่ 28 กุ มภาพั นธ 2562 บริ ษัทย อยที่บ ริษัท ฯ ถือหุ นทางออม (บริษั ท พริ้ นซิเ พิล เฮลท แคร - ลํ าพู น
จํากัด) ไดเขาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ลําพูน รวมแพทย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนภายใตชื่ อ “โรงพยาบาล ศิริ เ วชลํา พูน” ซึ่ งตั้ งอยูใ นจัง หวั ดลํ า พูน เพื่ อขยายเครือ ขา ยในการประกอบธุร กิ จ
โรงพยาบาลของกลุมกิจการใหครอบคลุ ม เพื่อเพิ่มศั กยภาพในการแสวงหารายไดของกลุมกิ จการในอนาคต โดยบริษั ท
ยอยไดชํา ระคาตอบแทนในการโอนกิจการเปนจํานวนเงิน 96.0 ลา นบาท จากรายการดังกล าวทําให บริษัทฯ มีคาความ
นิยมเกิดขึ้นจํานวน 13.09 ลานบาทในงบการเงินรวม
เมื่ อ วั นที่ 29 มี นาคม 2562 บริษั ท ฯ ได จั ด พิ ธี เป ด ดํ า เนิ นการโรงพยาบาล พิษ ณุ เ วชอุต รดิ ต ถ ซึ่ ง เป น
โรงพยาบาลเอกชนแหงเดียวของจังหวัด โดยมีหองพักคนไขที่สามารถรองรับบริการด วยหองพิเศษ 50 หอง หองพิเศษ
เดี่ยวใน ICU พรอ มอุปกรณและเครื่อ งชวยหายใจ 7 หอง หองผ าตัดที่เ ปนไปตามมาตรฐานสากล และหองเครื่องมื อ
แพทยที่ ทันสมั ย เชน เครื่ องเอกซเรย คอมพิ วเตอร ความเร็ วสูง เครื่ องตรวจมะเร็ง เต านม เครื่ องอัล ตราซาวด 4 มิติ
เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจ เครื่องตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง พรอมบริการศูนยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โดยแพทย
เวชศาสตรฉุก เฉิน พร อมรองรับ ผูปว ยในพื้นที่ และจั งหวั ดใกลเคี ยง เชน สุโขทัย แพร นา น รวมถึง ประเทศเพื่อ นบา น
สปป.ลาว และพรอมรับสงตอผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยาบาลในเครือเพื่อเสริมการบริการงานใหเปนเครือขาย
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 บริษัท วี บริล เลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด (บริษั ทยอยของบริ ษัทฯ) ไดจําหนายหุ น
สามัญของบริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด (บริษัทยอยของ บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด) ซึ่ง มีสินทรัพยที่สําคั ญ
เหลืออยูเพีย งอยางเดีย ว คือ ที่ดินพื้นที่ 651 ตารางวา และสิ่ งปลูกสรางเปนโรงแรมเกาจํานวน 60 หอง ให แก บริษัท วี
เอมเอส ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ในราคา 1,329.0 ลานบาท โดยในการทํารายการนี้
ไดเ กิดกํ าไรจากการจําหนา ยเงิ นลงทุนในบริ ษัทย อยจํ านวน 240.4 ลานบาท ซึ่ง แสดงอยู ในงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ระหวางป
เมื่อ วันที่ 12 พฤศจิ กายน 2562 ไดจัด พิธี เป ดดํ าเนินการโรงพยาบาล พริ้ นซ อุ ทัย ธานี ซึ่ งเปนโรงพยาบาล
เอกชนแหงเดีย วของจั งหวัด ขนาด 60 เตียง ที่พรอมใหบริก ารตรวจรักษาโรคตาง ๆ รวมทั้งบริ การตรวจสุขภาพ โดย
มุงเน นศัก ยภาพการดูแลผู ปวยฉุกเฉิ นวิก ฤตด วยศูนยอุบั ติเหตุ ฉุกเฉิน ใหบริ การดวยที มแพทยเวชศาสตรฉุ กเฉิ นและ
บุคลากรผู เชี่ ยวชาญเฉพาะทาง พร อมเครื่อ งมื อและเทคโนโลยีทางการแพทย ที่ทันสมั ยและครบถว น นอกจากนี้ยั ง

สามารถรองรั บชาวจังหวัด อุทัยธานีและใกลเคียง เช น ชัยนาท นครสวรรค พรอมระบบใหคํ าปรึกษาและรับสงตอผูปว ย
ตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยาบาลในเครือ เชน โรงพยาบาลพริ้นซ ปากน้ําโพ นครสวรรค
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิก ายน 2562 บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด (บริษัท ยอยของบริษัทฯ) ไดลงนามสัญญา
รว มทุนกั บ บริษั ท ศรี สะเกษ เมดิ เ ทค จํา กั ด เพื่อ ประกอบธุ ร กิจ โรงพยาบาลเอกชนในจั งหวั ดศรี สะเกษ ในนาม
“โรงพยาบาล พริ้นซ ศรีสะเกษ” ซึ่งเปนโรงพยาบาลเอกชนแหงแรกในจังหวัดศรี สะเกษ ขนาด 59 เตียง ซึ่ง จะเริ่มทําการ
กอสราง ภายใน ไตรมาสแรก ของป 2563 และคาดวาจะพรอมเปดดําเนินการใหบริการภายใน ครึ่งแรก ของป 2564
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได ขายและรับ ชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 222.25 ลานหุน จาก
IFC (International Finance Corporation) โดยเป นการออกหุนสามั ญใหมตามมติที่ประชุมผูถือ หุนประจํ าป 2562 เมื่ อ
วันที่ 25 เมษายน 2562 ที่อนุมั ติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป โดยมีราคาหุนละ 4.09 บาท โดยราคาตลาดตอหุ น
เฉลี่ย 7 วัน และ 14 วัน เทา กับ 4.18 บาท และ 4.14 บาท ตามลํา ดับ คิดเปนมูล คารวม 909.0 ล านบาท โดยมู ลคา ที่
ไดรับชํ าระแบงออกเปนสวนของมูล คาที่ต ราไว และส วนเกิ นมูลค าหุนสามัญเปนจํา นวน 222.25 ลานบาท และ 686.75
ลานบาท ตามลําดับ
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิ กายน 2562 บริษัท ฯ ไดจําหนายเงินลงทุนในบริ ษัท คอนเวอร เจนซซิสเทมส จํากัด ซึ่งเป น
บริษัทยอยที่ดํา เนินงานในส วนงานใหบริ การเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสารสนเทศ ใหแก บริษัท ฟูลสแทคเอ็ นเตอรไพรส
จํากัด ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในราคา 5.0 ลา นบาท โดยในการทํา รายการนี้ไ ดทําใหเกิ ดผลขาดทุนจากการจํ าหนายเงิ น
ลงทุนในบริษัทยอยจํ านวน 45.0 ล านบาทในงบการเงิ นเฉพาะกิจการ และกําไรจากการจํ าหนายเงิ นลงทุนในบริษัทยอ ย
จํานวน 5.6 ลา นบาทในงบการเงินรวม ซึ่งแสดงอยูในงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จในระหวา งป เนื่องจากบริษัทฯ ไดทําการ
โอนยา ยสว นงานบุค ลากรที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การจัด ทํ าระบบพั ฒ นา และติด ตั้ งระบบที่ เ กี่ย วขอ งกับ การดํ าเนิ นธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลทั้งหมดมาอยูในบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง (บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร จํากัด ) กอนการขายกิจการในบริษัท นี้
ออกไป
เมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 บริษั ทฯ ไดจั ดพิธี เป ดโรงพยาบาลพริ้ นซ สุ วรรณภู มิ อย างเปนทางการ ซึ่ง เป น
โรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิชั้นนําที่มีศูนยความเปนเลิศทางการแพทยเฉพาะทาง และพรอมเปนศูนยกลางในการรั บ
ชวงสงต อการรัก ษาพยาบาลไปยั งโรงพยาบาลต างๆ ในเครือ รวมทั้งไดเป ดบริษัท พันธมิตรตาง ๆ ที่จ ะพัฒ นาธุ รกิ จ
เกี่ยวเนื่องทางการแพทยอื่ น ๆ เชน โรงพยาบาลบํ ารุง ราษฎรในการร วมให บริก ารเป ดโมเดลธุ รกิจใหม “Bumrungrad
Health Network- Growing Together Model” โดยการตั้งศู นยค วามเป นเลิ ศทางการแพทย เพิ่ มโอกาสการเข าถึง การ
รักษาพยาบาลที่ ไดคุณภาพมาตรฐาน โดยเฟสแรกเปน ศูนย กระดูกสันหลัง และขอ ที่โรงพยาบาลพริ้นซ สุวรรณภูมิ และ
การรวมทุนกับ Nihon Keiei Group (NKG) ในการรวมลงทุนทําศูนยดูแลผูสูงอายุ เปนตน
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหมภายใต
ชื่อ บริษั ท พริ้นซิเพิล เฮลทแ คร - ชุมพร จํากัด เพื่อรองรับการขยายการลงทุนและการดํ าเนินธุ รกิจโรงพยาบาลในจั ง
หวดชุมพร โดยจะมีทุนจดทะเบียนจํานวน 270.0 ลานบาท แบงออกเปนหนุสามัญจํานวน 27 ลานหุน มลูคาหุนที่ตราไวห
นุละ10 บาท และมีมติอนุมัติให บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ชุมพร จํากัด เขาซื้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาลของ
บริษัท โรงพยาบาลวิรัชศิลป จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใตชื่อ “โรงพยาบาลวิรัช ศิลป” มี
จํานวนเตียงจดทะเบี ยน 100 เตียง ตั้งอยูใ นจังหวั ดชุมพร โดยจะรับโอนมาซึ่ งกิจการสถานพยาบาลของวิรัชศิล ป โดย
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลทแคร - ชุมพร จํากัด จะชําระคา ตอบแทนการโอนกิจการเปนจํานวนรวมทัง้ สิ้นไมเกิน 540.0 ลา น
บาท ซึ่งบริษัทฯ คาดวาการไดมาซึ่งกิจการสถานพยาบาลของวิรัชศิลปในครั้งนี้จะเปนการขยายเครือขายในการประกอบ

ธุรกิจใหค รอบคลุมภู มิภาคตางๆ ในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคใตของประเทศไทย อันจะเป นการชว ย
เสริม สรางการเติบโตและเพิ่มศัก ยภาพและขี ดความสามารถในการแขง ขันรวมทั้งเปนแสวงหารายไดของกลมุบ ริษัท ฯ
ตอไปในอนาคต
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีมติอนุมัติการรวมทุนในกิจการดูแลผูสูงอายุกับ NK Group โดยบริษัทฯ
ไดเขา ลงนามในสัญญารวมทุ น Joint Venture Agreement เมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เพื่ อจะได รวมดํา เนินงานธุรกิ จ
การดูแลผสูงอายุ และมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหมภายใตชื่อบริษัท พริ้นซิเพิล เอ็นเคจี จํากัด เพื่อดําเนินการ
ลงทุนในธุรกิจดูแลผูสูงอายุ โดยการรวมทุนดังกลาวมีบริษัทฯ ถือหุน 51% ในขณะที่ NK Group ถือหุน 49% ซึ่งรูปแบบ
การดู แลผูสู งอายุจ ะเนนการดูแ ลแนวความคิ ด Self-reliance ให ผูสู งอายุก ลับ มาแข็ งแรงและกลั บไปใช ชีวิ ตพื้ นฐาน
ประจําวั น (ADL - Activities of Daily Living) กับครอบครั วได และตองการที่จ ะดูแ ลผู สูงอายุ ในรู ปแบบการฟนฟู ดูแ ล
ชวยเหลือใหผูสูงอายุ มีรางกายและจิตใจที่เขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองใหไดมากที่สุด โดยคาดวาจะเริ่มดําเนินการแห ง
แรกภายในโรงพยาบาลพริ้นซ สุวรรณภูมิ ภายในป 2563
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลตอการดําเนินงาน นโยบาย กลยุทธ และการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ
ธุร กิจ โรงพยาบาลเอกชนในช วง 5-6 ปที่ ผา นมา จั ดเปนธุร กิจ ที่ มีอั ตราการขยายตัว ของรายไดเ ฉลี่ ยอยู ที่
ประมาณ รอยละ 10.0 ตอป ขณะที่กําไรสุทธิของธุรกิจเติบโตเฉลี่ยรอยละ 10.7 ตอป โดยสวนหนึ่งเปนผลมาจากรายได
จากคา รักษาพยาบาลที่ป รับ สูงขึ้ นตามการรัก ษา ความซับ ซอนของโรคและเทคโนโลยีที่ใ ช และการขยายการลงทุ น
โรงพยาบาลเอกชนแหงใหม ขณะที่กลุมคนไขตางชาติ โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) และ
กลุมคนไขคนไทยที่มีการประกันสุขภาพโดยตนเอง ซึ่งสวนใหญเปนกลุมที่มีกําลังซื้อปานกลางถึงสูง ถือเปนตัวขับเคลือ่ น
หลักของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ในขณะที่ ในป 2563 ภาพรวมกําไรสุทธิของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (ที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยฯ) จะ
เติบโตอยูที่รอยละ 3-6 ชะลอลงเมื่อเทียบกับป 2562 โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่เจาะกลุมคนไขกําลังซื้อปานกลาง
ถึงสูง ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการแข งขันที่รุนแรง โดยจํานวนคูแขงทยอยเพิ่มขึ้น แตคนไขที่มีศั กยภาพกลับ ไมไดเพิ่มขึ้ น
ตาม จึ งกดดั นการเติบโตของรายไดใ หชะลอตัวลง เมื่อ เทียบกับคาใชจายตางๆ ที่ยังคงมีตอ เนื่องจากการปรับ ตัวของ
ผูประกอบการ เช น คา ใชจา ยบุคลากรทางการแพทย การลงทุนทางดา นเทคโนโลยีและบริการเฉพาะทางที่สรา งความ
แตกตา ง หรื อแมแต การเสนอส วนลดสํ าหรับ คนไข บางกลุ ม ทั้ งรายไดและความสามารถในการทํา กําไรของกลุ มธุรกิ จ
โรงพยาบาลเอกชน เริ่มสงสัญญาณใหเห็นถึงการเติบโตในอัตราที่ชะลอลงในชวง 1-2 ปที่ผานมา นอกจากนี้ ยังมีประเด็น
อื่นๆ ที่ตองติดตาม โดยเฉพาะมาตรการควบคุมราคาสินคา ยา เวชภัณฑและการบริการทางการแพทย ที่นาจะกดดันการ
ทํากําไรของธุร กิจโรงพยาบาลเอกชนแตกตา งกันไปในแตละราย แมวาในมุ มหนึ่ง มาตรการฯ ดัง กลาว จะอํานวยความ
สะดวกใหกับคนไขในเรื่องของการรับรูขอมูลหรือเปรียบเทียบราคายา และสามารถตัดสินใจซื้อยาเองนอกโรงพยาบาลได
หากพบวามีราคาที่ถูกกว า แตในอีกมุมหนึ่งของธุ รกิจ เนื่องจากรายไดส วนใหญของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเปนรายได
จากคายา ดังนั้น ผลจากมาตรการฯ ดังกลาว อาจจะกดดันการทํากําไรของกลุมผูประกอบการในระยะขางหนา
อยางไรก็ดีธุร กิจโรงพยาบาลเอกชนบางแหงนาจะยังมีกํ าไรเพิ่ มขึ้นในป 2563 โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่อยูใ น
ทําเลที่ยั งไม มีคู แขง และเนนเจาะกลุ มคนไขที่ ใชสิ ทธิ รักษาพยาบาลจากการประกันสุ ขภาพของตนเอง ซึ่งในภาวะที่
เศรษฐกิจและกําลังซื้อยังไมฟนตัว คนไขที่ไมมีประกันสุขภาพดวยตัวเอง และตองจายเงินสด นาจะหันมาเลือกใชบริการ
ผานสิ ทธิข องรั ฐมากขึ้น และหากในป 2563 มี การปรับ ขึ้นค ารักษาพยาบาลตอ หัวของประกันสังคม ก็ นาจะชว ยหนุ น
รายไดและทําใหกําไรของธุรกิจโรงพยาบาลกลุมนี้ยังคงเพิ่มขึ้น

ในระยะข างหนา เพื่อเปนการกระจายความเสี่ย งจากการสรา งรายไดแ ละทํา กําไรของธุรกิ จโรงพยาบาลใน
เครือขาย PRINC นอกจากจะมีการนําเอาเทคโนโลยีเขามาชว ยในการบริหารจัดการเพื่อลดตนทุนดานตา งๆ รวมถึงการ
รักษาคุณ ภาพของการให บริก ารแลว บริ ษัทฯ ควรปรั บกลยุท ธทางธุร กิจ โดยมองหาแหล งรายได ใหมๆ เขา มาเสริ ม
นอกเหนื อไปจากรายไดห ลัก ที่เ ป นค ารั กษาพยาบาล ซึ่ง ธุร กิจ ในกลุม Non-hospital เปนกลุ มธุ รกิ จที่ นา สนใจและมี
แนวโนมขยายตัวมากขึ้น เชน ธุรกิจดูแลผูสูงอายุ เปนตน ซึ่งเปนกลยุทธที่ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนควรดําเนินการ
ในสวนของบริษัทฯ ไดตั้งเปาหมายที่ จะขยายจํานวนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้ นใน 3-5 ปขางหนาอยางตอเนื่อง โดย
เนนไปในตา งจั งหวัด ที่ไ มมี โรงพยาบาลเอกชนในจั งหวัด นั้น แต มีป ระชากรและมี ความต องการทางดา นบริก ารทาง
การแพทย โดยพยายามที่กระจายโรงพยาบาลไปทั่วทุกภูมิ ภาค โดยบริษัทฯ จะเนนคุณภาพงานบริ การควบคูมากับการ
บริหารตนทุน ซึ่งสิ่งที่ทําและไดผลมากคือการทํา Share Serviced โดยเนนเทคโนโลยี รวมเอางานบริการในสวนที่ทํางาน
เหมือนๆ กันมาเปนฐานขอมูล เดียว เช น ฝายบุค คล ฝายบั ญชี คุมคลั งยาและเวชภัณฑ การรวมศูนยเหลานี้ส ามารถลด
ตนทุนคาใชจายได และในการจัดซื้ ออุป กรณต างๆ ดวยการเปนเครือ ขายสามารถช วยลดคาใชจา ยลงไดเช นเดี ยวกั น
นอกจากนี้ยังไดใหมีลงทะเบียนผูปวยและจัดเก็บแฟมขอมูลในระบบ Hospital Information System เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ลดความผิด พลาด และทํา ใหผู รับบริก ารไดรั บความสะดวกรวดเร็ว มากขึ้น ความสํา เร็จ ลาสุ ดในการนํ าเทคโนโลยีม า
ยกระดับงานโรงพยาบาล คือ การขึ้นระบบเวชระเบียนอิเล็ก ทรอนิกส ที่โรงพยาบาลพริ้นซ ปากน้ําโพ จังหวัดนครสวรรค
ใหเปนโรงพยาบาลที่ไดการรับรองการนําระบบเวชระเบีย นอิเล็กทรอนิกส ได มาตรฐานขั้นที่ 7 (HIMSS EMRAM Stage
7) ที่แสดงวา โรงพยาบาลพริ้นซ ปากน้ําโพ มีความเป นเลิศ ในดา นเทคโนโลยีสารสนเทศที่นําเขามาใชในระบบสุขภาพ
ภายในโรงพยาบาล นับเปนโรงพยาบาลแรกและโรงพยาบาลเดียวในประเทศไทยที่ไดรับมาตรฐานนี้
เปาหมายตอไปของบริษัทฯ ยังคงจะเพิ่มบริการดานสุข ภาพ เชน การมองเรื่องสัง คมผูสูงอายุ ตอไปคนจะอายุ
ยืนขึ้นและจะเกิ ดสัง คมสูง วัยที่ ตองการบริการดานสุขภาพสํา หรับ กลุมนี้ เป นอีก หนึ่งธุ รกิจ ที่บริษั ทฯ มองเพื่อต อยอด
บริการดานสุขภาพ โดยยังคงเนนบริการที่คุณภาพรองรับความตองการของผูมีรายไดระดับกลาง ดวยการใหบริการดูแลผู
สูงวัยทุกรูปแบบเพื่อใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

ผลการดําเนินงานสําหรับป 2562

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หนวย : ลานบาท

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

เปลี่ยนแปลง
รอยละ

รายไดจากกิจการโรงพยาบาล

2,296.2

2,084.6

211.6

10.1

รายไดจากการขายและใหบริการ
ตนทุนจากกิจการโรงพยาบาล
ตนทุนการขายและใหบริการ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น

575.3
1,879.3
353.3
638.9
46.9

574.2
1,577.4
376.0
705.5
51.1

1.1
301.9
(22.7)
(66.6)
(4.2)

0.2
19.1
-6.0
-9.4
-8.3

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบ.ยอย

240.4

-

240.4

100.0

กําไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ํากวามูลคา
ยุติธรรม
คาใชจายในการขายและบริหาร

-

82.5

(82.5)

-100.0

926.2

802.3

123.9

15.4

ตนทุนทางการเงิน

153.2

126.1

27.1

21.5

ขาดทุนกอนภาษีเงินได

(153.1)

(89.2)

63.9

71.5

(2.4)

(31.2)

(28.8)

-92.2

ขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงาน
ตอเนื่อง

(155.5)

(120.4)

35.1

29.1

ขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงานที่
ยกเลิก
ขาดทุนสําหรับป

(31.4)

(32.2)

(0.8)

-2.3

(186.9)

(152.6)

34.3

22.5

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

(183.6)

(148.8)

34.8

23.3

คาใชจายภาษีเงินได

ในป 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากกิจการโรงพยาบาลจํานวน 2,296.2 ลานบาท ตนทุนจากกิจการ
โรงพยาบาลจํา นวน 1,879.3 ลานบาท และรายไดจากการขายและใหบริการจํานวน 575.3 ลานบาท ตนทุนการขายและ
ใหบริการจํานวน 353.3 ลานบาท กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 240.4 ลานบาท คาใชจา ยในการขายและ
บริหารจํานวน 926.2 ลานบาท และตนทุนทางการเงิน 153.2 ลานบาท สงผลใหเกิดขาดทุนสํ าหรับปจากการดําเนินงาน
ตอเนื่องจํานวน 155.5 ลานบาท และบริษัทฯ มีขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิกอีกจํานวน 31.4 ลานบาท ทํ า
ใหบริษัทฯ มีผลขาดทุนสําหรับป 186.9 ลานบาท

ผลขาดทุนสําหรับป 2562 และป 2561 ไดรวมรายการปรับปรุงรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว จาก

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หนวย : ลานบาท

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

เปลี่ยนแปลง
รอยละ

ขาดทุนสําหรับป

(186.9)

(152.6)

34.3

22.5

ขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงานที่
ยกเลิก
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบ.ยอย
กําไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ํากวามูลคา
ยุติธรรม
ขาดทุนสําหรับป (ไมรวมรายการ
ปรับปรุง)

(31.4)

(32.2)

(0.8)

-2.3

240.4

-

240.4

100.0

-

82.5

(82.5)

-100.0

(395.9)

(202.9)

193.0

95.1

จะเห็นไดวาหากไมรวมรายการปรับปรุงตาง ๆ บริษัทฯ และบริษัทยอยจะมีผลขาดทุนสําหรับปอยูที่ 395.9 ลาน
บาท ซึ่งขาดทุนสูงกวาปที่ผานมา 193.0 ลานบาท เนื่องจาก
- ในระหว างป มโี รงพยาบาลที่ เป ดใหม 3 แห ง คื อ โรงพยาบาล ศิ ริเ วช ลํา พูน โรงพยาบาล พิษ ณุเ วช
อุตรดิตถ และโรงพยาบาลพริ้นซ อุทัยธานี ที่ ยังเปดดําเนินงานไมเต็มประสิทธิภาพ ทําให มีตนทุนทางตรง
และคาใชจายในการขายและประชาสัมพันธ และในคาใชจายในการบริหารที่สูงกวาปกติ
- โรงพยาบาล พริ้นซ สุวรณภูมิ มีการปรับปรุงอาคารผูปวยในและอาคารผูปวยนอก ทําใหมีความไมสะดวก
กับผูใชบ ริการและผูปว ยบางชั้ น รวมทั้งมีการยกเลิ กการให บริการแกผูปว ยหลักประกันสุ ขภาพแหงชาติ
(บัตรทอง) ทําใหรายไดที่เขามาระหวางปไมเต็มประสิทธิภาพ ในขณะที่ตนทุนและคาใชจายไมไดลดลงตาม
สัดสวนที่รายได ลด ซึ่งการปรับ ปรุงไดแลวเสร็ จและเปดดําเนินงานอยางเป นทางการเมื่อต นเดือนธันวาคม
2562
- ในไตรมาสที่ 3-4 ของป 2562 รายไดของทั้งกลุมโรงพยาบาลและกลุมอสังหาริมทรัพย ไดขยายตัวต่ํากวาที่
ควรจะเปนเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ทําให
การเกิด โรคติ ดต อน อ ยลง รวมทั้ งสภาพเศรษฐกิ จที่ ไม เอื้ ออํ า นวยต อการขยายตั วของธุร กิจ ทั้ง ธุร กิ จ
โรงพยาบาล และธุรกิจ Serviced Apartment

ผลการดําเนินงานตามกลุมธุรกิจสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้

รายไดจากการขายและใหบริการ
หนวย : ลานบาท
ธุรกิจโรงพยาบาล
ธุรกิจพัฒนาและใหเชา
อสังหาริมทรัพย
รวม

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

จํานวนเงิน

รอยละ

2,296.2

80.0

จํานวนเงิน

เปลี่ยนแปลง

รอยละ

รอยละ

2,084.6

78.4

10.1

575.3

20.0

574.2

21.6

0.2

2,871.5

100.0

2,658.8

100.0

8.0

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากขายและใหบริการ 2,871.5 ลานบาท สูงขึ้น 212.7 ลานบาท คิดเปนรอยละ
8.0 เปนผลมาจาก
• ธุรกิจโรงพยาบาล มีรายไดสูงขึ้น 211.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.1 สาเหตุหลักมาจาก
• รายไดของโรงพยาบาลที่เปดใหมใ นป 2562 คือ โรงพยาบาล ศิริเวชลํา พูน โรงพยาบาล พิษ ณุ
เวชอุ ตรติด ถ และโรงพยาบาลพริ้ นซ อุทั ยธานี รวม 162.2 ลา นบาท และโรงพยาบาลพริ้นซ
สุวรรณภูมิ จํานวน 20.8 ลานบาท ที่ในป 2561 รับรูรายไดไมเต็มป
• รายไดของโรงพยาบาลที่มี อยูเดิม คือ โรงพยาบาลพิ ษณุเวช และโรงพยาบาล พริ้นซ ปากน้ําโพ
รวม 56.3 ลานบาท
• ธุรกิจพัฒนาและใหเชาอสังหาริมทรัพย มีรายไดเ พิ่มขึ้น 1.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอย 0.2 สาเหตุหลักมา
จาก
• โครงการแมริอ อท เอ็ค เซ็คคิ วทีฟ อพารทเมนท สาทร วิ สตา – กรุง เทพฯ มีร ายได เพิ่ม ขึ้น 5.9
ลานบาท จากอัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) ที่สูงขึ้นจากรอยละ 81.7 ในป 2561 เปนรอ ย
ละ 86.8 ในป 2562 และรายไดเฉลี่ยตอหอง (ADR) สูงขึ้นจาก 4,024บาท เปน 4,093 บาท
• อาคารบางกอกบิส ซิเนสเซ็นเตอร ธุ รกิจ ใหเ ชาอาคารสํานั กงานมีร ายได สูงขึ้ นจํา นวน 0.8 ลา น
บาท
กําไรขั้นตน : ต่ํากวาป 2561 จํานวน 66.6 ลานบาท สาเหตุหลักมาจาก
• ตนทุนของโรงพยาบาลที่เปดใหมในป 2562 คือ โรงพยาบาล ศิริเวชลําพูน โรงพยาบาล พิษณุเวชอุตร
ติดถ และโรงพยาบาลพริ้นซ อุทัยธานี รวม 174.8 ลานบาท และโรงพยาบาลพริ้นซ สุวรรณภูมิ จํานวน
57.5 ลานบาท ที่ในป 2561 รับรูต นทุนไมเต็มป
• อีกทั้งโรงพยาบาลที่มีอยู มีตนทุนทางตรงที่เพิ่มขึ้นจากคาใชจายพนักงาน และคาแพทย
• คาเสื่อมราคาของทั้งโรงพยาบาลใหม และโรงพยาบาลที่มีอยูเดิมเพิ่มขึ้น

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย: จํานวน 240.4 ลานบาท เปนรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว จากการ
จําหนายหุนสามัญของบริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด

คาใชจายในการขายและบริหาร : สูงกวาป 2561 จํานวน 123.9 ลานบาท (รอยละ 15.4) เนื่องจาก
• คา ใช จ า ยในการขายและบริ ห ารของโรงพยาบาล ศิริ เ วชลํ า พูน โรงพยาบาล พิษ ณุ เ วชอุ ตรติ ด ถ และ
โรงพยาบาลพริ้นซ อุทัยธานี รวม 68.1 ลานบาท ทีเ่ ปนโรงพยาบาลใหมในป 2562
• คาใชจายในการตลาดและประชาสัมพั นธ และคาใชจายอื่น ๆ ของโรงพยาบาลใหมที่เปดในปนี้ ทําใหคาใชจา ย
ในการขายและบริหารสูงขึ้น
• คาใชจา ยที่ปรึก ษาทางการเงิ น และที่ ปรึกษาทางกฎหมายเพิ่มขึ้น จากที่ในป 2562 มีก ารทํารายการจําหนา ย
เงินลงทุ นในบริษั ทยอย 2 ราย และการจํา หนายหุนสามัญเพิ่มทุน อี กทั้งบริษั ทฯ กํา ลังอยูในชวงของการปรั บ
โครงสรางขององคกร ทําใหตองการผูเชี่ยวชาญในแตล ะวิชาชีพมาใหคําปรึกษา เพื่ อใหธุรกิจมีการเจริญเติบโต
ในอนาคต
• จากมติ พระราชบัญญัติ คุมครองแรงงานฉบับ ใหมที่ใ หลูกจา งมีสิทธิ ไดรับค าชดเชยจากเดิมไมนอยกวา คาจา ง
อัตราสุดทาย 300 วัน เปน 400 วัน ทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น 8.7 ลานบาท
กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA) :
หนวย : ลานบาท

ป 2562

ป 2561

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

เปลี่ยนแปลง
รอยละ

กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา
และคาตัดจําหนาย (EBITDA)

472.5

458.4

14.1

3.1

ดอกเบี้ยจาย
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ขาดทุนกอนภาษีเงินได

153.2
472.4
(153.1)

126.1
421.5
(89.2)

27.1
50.9
63.9

21.5
12.1
71.5

(2.4)

(31.2)

(28.8)

-92.2

ขาดทุนสําหรับป

(155.5)

(120.4)

35.1

29.1

**EBITDA ที่ไมรวมรายการปรับปรุง

232.1

375.9

(143.8)

-38.3

คาใชจายภาษีเงินได

หากพิจารณาถึง EBITDA ในป 2562 จะเห็นไดวา บริษัท ฯ และบริ ษัทยอยมีกํ าไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อ ม
ราคา และคาตัดจํา หนาย (EBITDA) จํานวน 472.5 ล านบาท ซึ่งสูงกวาป ที่ผานมาจํานวน 14.1 ลา นบาท หรือรอยละ 3.1
เนื่องจาก
• มีรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวน 240.4
ลานบาท
• ยัง มี ต นทุ นทางตรง ค า ใช จ า ยในการตลาดและประชาสั ม พั นธ และค า ใช จา ยอื่ น ๆ ของ
โรงพยาบาลใหมที่เปด ทําใหคาใชจายในการขายและบริหารสูงขึ้น

หากไมร วมรายการปรับปรุงดังกล าว จะทํ าใหบริ ษัทฯ และบริษัทย อยมี EBITDA อยู ที่ 232.1 ลานบาท ซึ่งต่ํ า
กวาปที่ผานมาที่เทากับ 143.8 ลานบาท เนื่องจากกําไรขั้นตนที่ต่ําลง และคาใช จายที่เพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลที่เปดใหม
และการลงทุนในแพทยและหนวยงานเพื่อการแพทย
ในสวนของดอกเบี้ยจ ายสูงขึ้น 27.1 ลานบาท จากเงินกูยืมจากสถาบั นการเงินที่เพิ่มขึ้น จากโรงพยาบาลที่เป ด
ใหม และจากการลงทุนในการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลใหทันสมัย และรองรับกับความตองการของลูกคา
คาเสื่อมราคาสูงขึ้น 50.9 ลานบาท จากโรงพยาบาลที่เปดใหมถึง 3 แหง และบางโรงพยาบาลไดมีการปรับปรุ ง
อาคารแลวเสร็จ จึงมีการบันทึกคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น
ขาดทุนสําหรับป : บริษัทฯ และบริษัทยอยมีขาดทุนป 2562 จํานวน 155.5 ลานบาท (ไมรวมขาดทุนจากการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก ) จะมีผลขาดทุนสู งขึ้นกวา ป 2561 ซึ่งผลขาดทุนดั งกลาวเกิดจากต นทุนการขายและใหบริการ และค าใชจายที่
เพิ่มขึ้นของบริษัทยอย ดอกเบี้ยจาย และคาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น
ฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

เปลี่ยนแปลง
รอยละ

สินทรัพยรวม

14,620.0

14,318.1

301.9

2.1

หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (เทา)

4,908.8
8,809.7
0.56

5,476.5
8,077.6
0.68

(567.7)
732.1

-10.4
9.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 14,620.0 ลานบาท เพิ่มขึ้น 301.9 ลานบาท
เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปนผลมาจาก
• เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้ น 519.8 ลา นบาท จากบริษัทใหญที่เ กิดจากการรั บเงินจาการจําหนายหุ นสามั ญ
เพิ่มทุน และจากบริษัทยอยที่เกิดจากการรับเงินจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรั พยไมมี ตัวตน ที่เพิ่มขึ้นรวม 977.8 ลา นบาท จากโรงพยาบาลที่เป ด
ใหม และโรงพยาบาลที่มีอยูเดิมที่มีการปรับปรุงใหทันสมัยขึ้น
• ในขณะที่อสังหาริมทรัพยเพื่อ การลงทุนลดลง 1,143.5 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการจําหนายเงินลงทุ น
ของบริษัทยอยออกไป
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 4,908.8 ลานบาท ลดลง 567.7 ลา น
บาท เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุมาจาก
• เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ลดลง 1,000.0 ลานบาท และเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวขอ งกันของบริษัทยอยลดลง 113.5 ลานบาท จากการชําระคืนเงินกูดัง กลาวในช วงไตรมาสที่ 4 ป
2562

• ในขณะที่เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 280.0 ลานบาท จากการลงทุนในโรงพยาบาลที่เป ด
ใหม และการปรับปรุงโรงพยาบาลที่มีอยูเดิมใหดีขึ้น
• หนี้สิ นตามสัญ ญาเชาทางการเงินของบริษัท ยอ ยเพิ่ มขึ้น 168.7 ลา นบาท จากการลงทุนในอุป กรณ และ
เครื่องมือทางการแพทยที่เพิ่มขึ้น
สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 732.1 ลานบาท จาก
• การเพิ่มขึ้นของทุนที่ออกชําระแล ว และสวนเกินมูลคาหุนสามัญ รวม 909.0 ลานบาท จากการจําหนายหุ น
สามัญเพิ่มทุนให IFC
• ผลขาดทุนของบริษัทในระหวางปที่เกิดขึ้นจํานวน 178.7 ลานบาท

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.56 เทา ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่อยูที่ 0.68 จากการชําระคืน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ในขณะที่สวนของผุถือหุนสูงขึ้น จาก
การรับชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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